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ค ำน ำ 
 

  การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลลาโละ  น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคน  พัฒนาก าลังคน  ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาโละ  ให้สามารถด าเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

  การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  สามารถคาดคะเนได้ว่าใน
อนาคตในช่วงระยะเวลา  3  ปี  ข้างหน้า  จะมีการใช้อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  และลูกจ้างต าแหน่งใด      
จ านวนเท่าใด  จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  อีกทั้งเป็นการก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  มีแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ใช้เป็น
เครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ  40  ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้อีกด้วย 
 

  ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ในรอบปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558 - 2560  ซึ่งขณะนี้ใกล้ครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ดังกล่าวแล้ว  เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดท าแผนอัตราก าลังในรอบถัดไป  ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  สามารถ
จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  มีใช้ทันอย่างถูกต้อง  จึงด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561– 2563  ขึ้น 
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๑.  หลักการและเหตุผล 
 

การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง เนื่องจาก
การก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน   
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันประกอบกับ        
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2558 – 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  จะสิ้นสุดลงในวันที่  
30  กันยายน  2560    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  จึงจ าเป็นต้อง จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปี
งบประมาณ  2561 – 2563   ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหาร
จัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี 
ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ดังนี้ 
  ๑.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใดระดับใด อยู่ใน
ส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและ
คุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลลาโละจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส) ก าหนด 
  ๑.2 คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล( ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิาส พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลวิเคราะห์
ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง   
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561–2563 ขึ้น 
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๒.  วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม      
ไม่ซ้ าซ้อน 

2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง  โครงสร้างส่วน
ราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
  2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส)  สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ลาโละ 

2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้ง   
พนักงานส่วนต าบล  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  เพ่ือให้การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่                  
มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการ
ปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

2.7  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและสนองนโยบายของ
รัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
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๓.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 

            คณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ ซึ่งมีนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำโละ เป็นประธำน  หัวหน้ำส่วน เป็นกรรมกำร และมีพนักงำนส่วนต ำบล ๑ คน เป็นเลขำนุกำร เห็นสมควร
ให้จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  ๓  ปี    โดยให้มีขอบเขตเนื้อหำครอบคลุมในเรื่องต่ำง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

 3.1  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหารและสภาพ
ปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้  จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง  ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการ
ด าเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า  งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่  
อย่างไร  หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต  ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลัง  ให้ปรับเปลี่ยนไป
ตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว  อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของ
บางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ใน
อนาคต 

3.2  การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดตรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply  pressure  เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ก าหนด
ต าแหน่งในสายงานต่างๆจ านวนต าแหน่งและระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน 
และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆโดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 

 3.3.1  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม  ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานใน
แต่ละประเภท  เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนต าบล (พนักงานส่วนต าบล  ข้าราชการครู  
บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง)  โดยหลักการแล้ว  การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  และต้นทุนในการท างานขององค์กร  ดังนั้น  ในการก าหนดอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล
ในแต่ละส่วนราชการ  จะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยน
ลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 

3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work  process)  ในอดีต  เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง  โดยสมมติฐานที่ว่า  
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า   

 
 
 
 
 
 

 



4 
 

อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนต าบลนั้น  งานบางลักษณะ  เช่น  งานก าหนดนโยบาย  งานมาตรฐาน  
งานเทคนิคด้านช่าง  หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น  การค านวณเวลาที่ใช้ใน
กรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information)  มากกว่าจะเป็น
ข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน  นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้
ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ  หรือ
งานของหน่วยงานอื่น  ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงคใ์ห้ได้ตามเป้าหมาย  โดยสมมติฐานที่ว่า  หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและ
ในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่  
เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 

3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ  360  องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน  งบประมาณ  คน  มาพิจารณาอย่างน้อยใน  3  
ประเด็น  ดังนี้ 

 3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก  เช่น  หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะ
ท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีก  ไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย  งานธุรการ  สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วน
ราชการนั้น  ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

 3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก  ดังนั้น  อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุ
ของข้าราชการ  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะ
เกษียณอายุไป  เป็นต้น 

 3.6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ อาจ
ท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ
น าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน  เช่น  การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลังของ
งานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล ก.  และงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล ข.  ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน  โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงาน
แบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 

3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกคน  โดยต้องได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
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  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม  เกลี่ย  หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ  แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right  Jobs)  
มากกว่าการเพ่ิม/ลด  จ านวนต าแหน่ง  ตัวอย่างเช่น  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่ง
ในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน  ทั้ง ๆ ที่ใช้
ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก  รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ใน
สายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน  และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภท
วิชาการ  ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภท
วิชาการ  โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย  โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า  กรอบแนวคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective  Man  PowerPlanning  Framework)  นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิง
วิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจ
งานของแต่ละส่วนราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ  สามารถน าข้อมูล
เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น 
  -  การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ย
อัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  -  การจัดท ากระบวนการจริง (Work  process)  จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process  Re-engineer)  อันจะน าไปสู่
การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  -  การเก็บข้อมูลผลงาน  จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน  เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
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๔.  สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
 ต าบลลาโละ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบจ านวน ๙ หมู่บ้าน  

ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านบือแรง ,หมู่ที่ ๒ บ้านบูเกะนากอ หมู่ที่ ๓.บ้านอีนอ หมู่ที่ ๔ บ้านกูยิ  หมู่ที่ ๕ บ้านลาโละ 
หมู่ที่ ๖ บ้านไอร์บูโละ, หมู่ที่ ๗ บ้านบริจ๊ะ, หมู่ที่ ๘ บ้านไทยสุข,  หมู่ที่ ๙ บ้านพงยือติ  มีประชากรทั้งหมดจ านวน    
๙,897  คน แยกเป็นชาย ๔,934 คน หญิง ๔,963 คน จ านวนครัวเรือนปัจจุบันทั้งสิ้น  2,096  ครัวเรือน       
ต าบลลาโละมีพ้ืนที่ทั้งหมด จ านวน  ๓๗,๒๐๘  ไร่ หรือ ๕๙.๕๓ ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อต าบลสามัคคี 
อ ำเภอรือเสำะ ทิศใต้ ติดต่อ เชิงคีรี อ าเภอศรีสำคร ทิศตะวันออก ติดต่อ อ ำเภอศรีสำครและอ ำเภอระแงะ           
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลรือเสาะออกและต าบลรือเสาะ  อ าเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่
ราบเนินเชิงภูเขา  ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม   ลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนขึ้นมีฤดู ๒ ฤดู คือฤดูร้อน
ระหว่างเดือน มีนาคม – เดือนเมษายนและฤดูฝนระหว่างกรกฎาคม – เดือนกุมภาพันธ์ ช่วงที่มีฝนตกชุกมากที่สุด คือ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคมของทุกปี และมีน้ าท่วมขังในบางพ้ืนที่ โดยทั่วไปประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมประเภทท าสวนยางพารา สวนผลไม้ ได้แก่ ลองกอง ทุเรียน เงาะ ฯลฯ  ราษฎรมีรายได้เฉลี่ย 
๒๕,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ปี 
           วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ (Vision) 

  1. วิสัยทัศนก์ำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

    อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ล า โล ะ  ไ ด้ ก า ห น ด วิ สั ย ทั ศ น์ (vision) เ พ่ื อ เป็ น ส ภ า พ ก า ร ณ์ 
ในอุดมคติ เป็นจุดหมายและปรารถนา ให้ เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้าองค์การบริหารส่วนต าบล 
ลาโละ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์
คาดหวังที่จะให้เกิดในอนาคต 

  วิสัยทัศน์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

    “ ต ำบลน่ำอยู่เชิดชูภูมิปัญญำ น ำพำควำมรู้ มุ่งสู่กำรพัฒนำ” 

  2. วิสัยทัศน์กำรพัฒนำจังหวัดนรำธิวำส 
  “องค์กรแห่งกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ประชำชนมีคุณภำพชีวิต เศรษฐกิจก้ำวหน้ำ สืบสำนวัฒนธรรม ” 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ   ก าหนดไว้จ านวน 7  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1.  ก่อสร้าง  บุกเบิก  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน  เขื่อน ระบบระบายน้ า 
2. ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
3.  จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานนาร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น  
 2. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 3. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
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   4.  ป้องกัน บ าบัด และก าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพ
ศูนย์ปฏิบัติราชการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

5.  ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย  การกีฬา   และนันทนาการ 
6.  ส่งเสริมการป้องกัน รักษา  ควบคุม ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
 

3.  ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1.  ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2.ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบ

เรียบร้อยในท้องถิ่น 
3.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
 

 4.ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริม กำรลงทุนพำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน 
2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
3.  ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

 1.  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.   ส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนและมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
4.  จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน ศีลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
3.  เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
5.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของเด็กเยาวชน เยาวชนและประชาชน 

7.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลในองค์กร 
2 พัฒนาปรับปรุงจัดหา เครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
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3  พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
5 ส่งเสริมและสร้างทัศน์คติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร 
4. สภำพปัญหำของเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบและควำมต้องกำรของประชำชน  โดยแบ่งออกเป็น ด้ำน

ต่ำง ๆ  ดังนี้ 
 ๔.๑  ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

   ประชาชนในต าบลลาโละ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และมีฐานะยากจนประกอบกับ
ลักษณะท าเลที่ตั้งของหมู่บ้านในต าบลลาโละ  มีการกระจุกตัวและกระจายตัวของหมู่บ้านที่แตกต่างกัน  ก่อให้เกิด
ปัญหาดังนี้ 

(๑) การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก  สาเหตุมาจาก 
   ๑.  ทางเท้าที่ใช้สัญจรไปมา  และใช้ประกอบอาชีพในหมู่บ้านไม่สามารถท่ีจะขยายตัว  หรือก่อสร้าง
ให้ได้มาตรฐาน  เนื่องจากเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ด าเนินการ 
   ๒.  ถนนลูกรังดินถมในต าบลส่วนใหญ่ช ารุด  เนื่องจากอยู่ในเขตมรสุม 
   ๓.  งบประมาณมีจ ากัด 
  (๒)  ระบบไฟฟ้าไม่ทั่วถึง  สาเหตุมาจาก 
   ๑.  มีการกระจายตัวของหมู่บ้านและประชาชนเพ่ิมมากข้ึน 
   ๒.  จ ากัดด้วยงบประมาณ 
    ควำมต้องกำรของประชำชน   

๑. เร่งรัดการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเท้าภายในต าบล 
   ๒.  ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง 
 ๔.๒  ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ 
   ประชาชนในต าบลลาโละ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รายได้ของประชาชนขึ้นอยู่กับผล
ผลผลิตทางการเกษตร  ซึ่งผลผลิตและราคามีความไม่แน่นอน  ท าให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพตามหลักเกณฑ์
มาตรฐาน  ก่อให้เกิดปัญหา  ดังนี้ 
  (๑)  ปัญหาประชาชนมีฐานะยากจน  รายได้ต่ า  มีสาเหตุมาจาก 
   ๑.  ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร 
   ๒.  ไม่มีตลาดรองรับสินค้าและพืชผลทางการเกษตร 
   ๓.  ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
  (๒)  ปัญหาประชาชนว่างงาน  มีสาเหตุมาจาก 
   ๑.  ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
   ๒.  ขาดการส่งเสริมอาชีพและขาดเงินทุน 
   ๓.  การจ้างแรงงานในพ้ืนที่มีน้อย 
   ๔.  แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ 
  ควำมต้องกำรของประชำชน 
   ๑.  ฝึกอบรมด้านวิชาการและศึกษาดูงาน 
  ๒.  ยกระดับคุณภาพสินค้าและหาตลาด  หรือสถานที่จ าหน่ายผลผลิต 
   ๓.  เพ่ิมเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน 
   ๔.  ฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
   ๕.  ส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานในพื้นท่ี 
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 ๔.๓  ปัญหำด้ำนสังคม 
   จากปัญหาด้านเศรษฐกิจ  ประชาชนมีฐานะยากจนและว่างงาน  ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา  คือ 

(๑) ชุมชนขาดความเข้มแข็ง  สาเหตุมาจาก  
   ๑.  ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของกระบวนการประชาคมและการมีส่วนร่วมภายในชุมชน 
   ๒.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการส่งเสริมและเผยแพร่การมีส่วนร่วมของประชาคมและชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
  (๒)  การแพร่ระบาดของยาเสพติด  สาเหตุมาจาก 
   ๑.  การสร้างค่านิยมผิดๆในหมู่เยาวชน 
   ๒.  ประชาชนมีฐานะยากจน  ท าให้ขาดการดูแลเอาใจใส่บุคคลในครอบครัว 
   ๓.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการประสานงาน  และด าเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่าง 
ต่อเนื่อง 
 ควำมต้องกำรของประชำชน 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการประชาคมอย่างต่อเนื่อง 
   ๒.  รณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
   ๓.  ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชน  ผู้น าศาสนา  และผู้น าหมู่บ้าน 
   

  ๔.๔  ปัญหำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 
    จากปัญหาด้านเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และมีฐานะยากจน   
ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการเมืองการบริหาร  ดังนี้ 

(๑) ปัญหาด้านการจัดเก็บรายได้  สาเหตุมาจาก 
   ๑.  ประชาชนมีฐานะยากจน 
   ๒.  เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ 

 

  (๒)  อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ  สาเหตุจาก 
   ๑.  อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ขึ้นอยู่กับภาษีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานต่างๆจัดเก็บให้  
ซึ่งมีจ านวนน้อยและอัตราก าลังถูกจ ากัดให้ไม่เกิน  ๔๐%  ของรายได้  ในขณะที่ภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เหมือนกับองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีรายได้มาก 
  (๓)  ชุมชนขาดความเข้มแข็ง  สาเหตุมาจาก 
   ๑.  ประชาชนขาดการตื่นตัวไม่เห็นความส าคัญของกระบวนการประชาคมและการมีส่วนร่วมภายใน
หมู่บ้านและชุมชน 
   ๒.  ประชาชนเคยชินกับการเป็นผู้รับไม่สนใจตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหารือร่วมกิจกรรม  โดยปล่อย
ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ 
   ๓.  การส่งเสริมและการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่อเนื่อง                                                                                                             
 ควำมต้องกำรของประชำชน  
   ๑.  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ 
   ๒.  พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   ๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชมุชนมีความเข้มแข็ง 
  ๔.๕  ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   จากการที่ลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้านในต าบลลาโละ  มีความกระจุกตัวและกระจายตัวแตกต่างกัน  
รวมทั้งการที่มีอัตราการขยายตัวของประชากรอย่างต่อเนื่อง  จึงก่อให้เกิดปัญหาดังนี้ 

 



10 
 

  (๑)  ปัญหาด้านการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  สาเหตุมาจาก 
   ๑.  ประชาชนยังขาดส านึกในการรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะในครัวเรือนและชุมชน  
   ๒.  หน่วยงานขาดการส่งเสริมและรณรงค์สร้างจิตส านึกเรื่องการลดปริมาณและการก าจัดขยะอย่าง
ต่อเนื่อง 
   ๓.  สภาพภูมิประเทศและงบประมาณไม่เอ้ืออ านวยในการสร้างระบบก าจัดขยะ  เนื่องจากค่าใช้จ่าย
และภาระผูกพันที่เกิดตามภายหลังมีสูง 
  (๒)  ปัญหาแหล่งน้ าสาธารณะตื้นเขิน  สาเหตุมาจาก 
   ๑.  ประชาชนบางส่วนรุกล้ าแหล่งน้ าเพ่ือขยายพ้ืนที่ท ากิน 
   ๒.  ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการหวงแหนและดูแลรักษา 
   ๓.  งบประมาณในการบ ารุงรักษาขุดลอกมีจ ากัด 
 

  ควำมต้องกำรของประชำชน 
   ๑.  รณรงค์และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนช่วยรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะในบ้านเรือนและ
ชุมชน 
   ๒.  ขุดลอกคูคลองและแหล่งน้ าที่ตื้นเขิน   
 

  ๔.๖  ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข 
   จากปัญหาด้านเศรษฐกิจประชาชนมีฐานะยากจนและว่างงาน  ปัญหาด้านสังคมชุมชนขาดความ
เข้มแข็งและการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขดังนี้  คือ 
 (๑)  ผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรีและคนพิการขาดการดูแล  สาเหตุมาจาก 
   ๑.  ความยากจน 
   ๒.  ชุมชนขาดความเข้มแข็ง 
   ๓.  ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง 
 

  (๒)  ประชาชนขาดความรู้ด้านสาธารณสุขและอนามัย  สาเหตุมาจาก 
   ๑.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชมุชนมีไม่เพียงพอและขาดแคลนบุคลากร 
   ๒.  ประชาชนไม่เห็นความส าคัญด้านสุขอนามัย  เนื่องจากมีฐานะยากจน 
   ๓.  ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานและการด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
  (๓)  การแพร่ระบาดของยาเสพติด  สาเหตุมาจาก 
   ๑.  ประชาชนมีฐานะยากจนท าให้ขาดการเอาใจใส่บุคคลในครอบครัว 
   ๒.  ชุมชนขาดความเข้มแข็ง 
   ๓.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการประสานงาน  รวมทั้งการด าเนินงานการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ขาดความต่อเนื่อง 

 

  ควำมต้องกำรของประชำชน 
   ๑.  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
   ๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เด็ก  สตรีและคนพิการ 
   ๓.  สร้างและปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
   ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
   ๕.  รณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด  
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 ๔.๗  ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
   จากการที่ประชาชนมีฐานะยากจนส่งผลให้เกิดปัญหา  ดังนี้ 
  (๑)  เด็กและเยาวชนขาดโอกาสในการศึกษา  สาเหตุมาจาก 
   ๑.  ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะเป็นค่าเล่าเรียนบุตร 
   ๒,  ครอบครัวไม่สนใจวางแผนครอบครัว 
   ๓.  ผู้ปกครองไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา 
 (๒)  ขาดการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  สาเหตุมาจาก 
   ๑.  วัฒนธรรมตะวันตกมีอิทธิพลในหมู่เยาวชนมากขึ้น  ท าให้ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมไม่มีผู้สืบทอด 
   ๒.  เยาวชนบางส่วนละเลยต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา 
   ๓.  ประชาชนละเลยไม่สนใจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  เช่น  ดิเกฮูลู  ร าซีละ 
  ควำมต้องกำรของประชำชน 
   ๑.  ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการศึกษา 
   ๒.  สนับสนุนกิจกรรมนักเรียนและสนับสนุนทุนการศึกษา 
   ๓.  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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๕.  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     ดังนั้นกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ นั้น เป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนในกำรร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหำร่วมสร้ำงร่วมจัดท ำส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำโละ ให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น ในทุกด้ำน กำรพัฒนำจะสมบูรณ์ได้ จ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือ
ของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดควำมตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหำและควำมเข้ำใจในแนวทำงแก้ไขปัญหำกันอย่ำงจริงจัง  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำในทุกกลุ่มทุกวัยของประชำกร 
นอกจำกนั้นยังได้ เน้นกำรส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรศึกษำเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนำเยำวชนให้พร้อมที่จะเป็น
บุคคลำกรที่มีคุณภำพโดยยึดกรอบแนวทำงในกำรจัดระเบียบกำรศึกษำ  ส่วนด้ำนพัฒนำอำชีพ นั้น จะเน้นพัฒนำ
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
     กำรวิ เครำะห์ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ ขององค์กำรบ ริหำรส่วนต ำบลลำโละเป็นไปตำมตำม
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร-ส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขฉบับเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๖   และตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมำยอ่ืนขององค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น ใช้เทคนิค SWOT เข้ำมำช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทรำบว่ำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจหน้ำที่ที่จะเข้ำไปด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับควำมต้องกำรของ
ประชำชนได้  อย่ำงไร โดยวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ภัยคุกคำม ในกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจตำมหลัก SWOT 
องค์กำรบริหำรส่วน-ต ำบลลำโละ ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบล นโยบำยของรัฐบำล และนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น 
ทั้งนี้สำมำรถวิเครำะห์ภำรกิจให้ตรงกับสภำพปัญหำ โดยสำมำรถก ำหนดแบ่งภำรกิจได้ เป็น ๗ ด้ำน ซึ่งภำรกิจดังกล่ำว
ถูกก ำหนดอยู่ในพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕)  และ
ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังนี้ 

 ๕.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(๑)  จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก (มำตรำ ๖๗ (๑)) 
(๒) ให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร (มำตรำ ๖๘ (๑)) 
(๓)  ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน (มำตรำ ๖๘ (๒)) 
(๔)  ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ  (มำตรำ ๖๘ (๓)) 
(๕)  กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืนๆ  (มำตรำ ๑๖ (๔)) 
(๖)  กำรสำธำรณูปกำร (มำตรำ ๑๖ (๕)) 

๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑)  ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร (มำตรำ ๖๗ (๖)) 
(๒)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มำตรำ ๖๗ (๓) 
(๓)  ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุมกำรกีฬำกำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ(มำตรำ๖(๔)) 

   (๔)  กำรสังคมสงเครำะห์และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำและผู้ด้อยโอกำส         
   (มำตรำ ๑๖ (๑๐)) 
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(๕)  กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย  (มำตรำ ๑๖ (๒))               
(๖)  กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน (มำตรำ ๑(๕)) 
(๗)  กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัวและกำรรักษำพยำบำล  (มำตรำ ๑๖ (๒)) 

๕.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑)  กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (มำตรำ ๖๗ (๔)) 
(๒) กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน (มำตรำ ๖๘ (๘)) 
(๓)  กำรผังเมือง (มำตรำ ๖๘ (๑๓)) 
(๔)  จัดให้มีที่จอดรถ (มำตรำ ๑๖ (๓)) 
(๕)  กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง (มำตรำ ๑๖(๑๗)) 
(๖)  กำรควบคุมอำคำร (มำตรำ ๑๖ (๒๘)) 

๕.๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้  
    (๑)  ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว (มำตรำ ๖๘(๖)) 

(๒)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำรสหกรณ์ (มำตรำ ๖๘(๕)) 
(๓)  บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร (มำตรำ ๖๘(๗)) 
(๔)  ให้มีตลำด (มำตรำ ๖๘(๑๐)) 
(๕)  กำรท่องเที่ยว (มำตรำ ๖๘(๑๒)) 
(๖)  กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์ (มำตรำ ๖๘(๑๑)) 
(๗)  กำรส่งเสริม กำรฝึกและประกอบอำชีพ (มำตรำ ๑๖(๖)) 
(๘)  กำรพำณิชย์กรรมและกำรส่งเสริมกำรลงทุน (มำตรำ ๑๖(๗)) 

๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 
(๑)  คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (มำตรำ 67(7)) 
(๒) รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล  
(มำตรำ ๖๗(๒)) 
(๓)  กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำงๆ (มำตรำ ๖๗ (๑๒)) 

๕.๖  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้(๑) 
บ ำรุงรักษำศิลปะจำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

               (มำตรำ๖๗(๘)) 
(๒)  ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (มำตรำ ๖๗(๕)) 
(๓)  กำรจัดกำรศึกษำ (มำตรำ ๑๖(๙)) 
(๔)  กำรส่งเสริมกำรกีฬำ จำรีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น (มำตรำ ๑๗(๑๘)) 
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๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑)  กำรสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในกำรพัฒนำท้องถิ่น (มำตรำ ๔๕ (๓)) 
(๒)  กำรปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำม

ควำมจ ำเป็นและสมควร (มำตรำ ๖๗ (๙)) 
(๓)  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎร ในกำรมีมำตรกำรป้องกัน (มำตรำ ๑๖ (๑๖)) 
(๔)  กำรประสำนและให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มำ๑๗ (๓)) 
(๕)  กำรสร้ำงและบ ำรุงรักษำทำงบกและทำงน้ ำ ที่เชื่อมต่อระหว่ำงองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน    

(มำตรำ ๑๗ (๑๖)) 
ภารกิจทั้ง  ๗  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลาโละ  ได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่  ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 

หมายเหตุ :      มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไข  
                   ๒๕๔๖  มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

    
 กำรวิเครำะห์ศักยภำพในกำรพัฒนำตำมหลัก SWOT ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโละ แบบองค์รวม     
มีดังนี้ 
  ๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  จะสามารถก่อสร้างและปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมภายในต าบลให้มีความสะดวกและจะสามารถขยายไฟฟ้าภายในต าบลให้ทั่วถึง 
   ๒.  ด้านเศรษฐกิจ  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  จะสามารถส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนให้เป็นอุตสาหกรรมครอบครัว  และมีตลาดรองรับสินค้า  ผลิตผลทางการเกษตรภายในต าบล 
   ๓.  ด้านแหล่งน้ า  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  จะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภค  และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
   ๔.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและ
อนามัยของผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี  ผู้พิการและประชาชน  รวมทั้งจะสามารถแก้ปัญหาสุขอนามัยลดการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด 
   ๕.  ด้านการเมืองการบริหาร  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องการจัดเก็บ
รายได้  ปัญหาชุมชน  รวมทั้งจะสามารถเพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ 
   ๖.  ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  จะสามารถแก้ปัญหา
การขาดโอกาสในการศึกษาและจะสามารถส่งเสริม  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   ๗.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  จะสามารถลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในต าบล  รวมทั้งจะสามารถปรับปรุง  ดูแลรักษาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
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 (๑) จุดแข็ง  (Strength ) 
1.1  ราษฎรประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่มั่นคง (ยางพารา ลองกอง เงาะ มังคุด ทุเรียน) 
1.2  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ าตกปาโจไอร์ดือลง 
1.3  เป็นแหล่งผลิตเครื่องแต่งกายมุสลิม 
1.4  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
1.5  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย 

 
   (2)  จุดอ่อน (Weakness) 
  ๒.1 ราษฎรขาดความรู้ในด้านการจัดการผลผลิตเชิงธุรกิจและการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
  ๒.2 ราษฎรไม่มีความรู้ด้านเทคนิคและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการเกษตร 
  ๒.๓ มาตรฐานด้านความรู้ของนักเรียนต่ า เด็กอ่านและเขียนภาษาไทยไม่คล่อง 
  ๒.๔ การสื่อสารระหว่างบุคลากรของรัฐและราษฎรมีอุปสรรค (ด้านภาษา) 
  ๒.๕ การกระจายความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่ถึงประชาชนเป้าหมายอย่างแท้จริง   
  ๒.๖ ราษฎรขาดความร่วมมือกับภาครัฐในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง 
  ๒.๗ พ่อแม่ขาดความเอาใจใส่ดูแลและอบรมบุตร-หลาน 
  ๒.๘ ขาดแคลนน้ าด้านการเกษตรในฤดูแล้ง 

 

  (3)  โอกำส  (Opportunity) 
 3.1 พ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่สมบูรณ์ 
 3.2 ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม พร้อมที่จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ในการปรับปรุงงานด้าน
เกษตร 

3.3 ราษฎรมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และปรับบทบาทมาให้ความร่วมมือแก่ภาครัฐมากขึ้น 
3.4 สามารถพัฒนาน้ าตกปาโจไอร์ดือลง เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับต าบลได้ 
3.5 ราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนางานท่องเที่ยวได้ 
 

(4)  อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด  (Threat) 
4.1 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า แต่ต้นทุนการผลิตสูง 
4.2 ความไม่สงบในพ้ืนที่ / ความม่ันคง 
4.3 ขาดการด าเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อภาครัฐไม่ส่งเสริมราษฎรจะหยุดการด าเนินงาน 
4.4 ค่าตอบแทนแรงงานในพ้ืนที่ต่ า ท าให้แรงงานไปขายแรงงานนอกพ้ืนที่ 
4.5 เกษตรบ้างส่วนมีหนี้สินนอกและในระบบ 
4.6 ระบบน้ าไม่มีท าให้ต้องพ่ึงพาธรรมชาติในการท าการเกษตรกรรม 
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  กำร วิ เค รำะห์ ศั กยภ ำพ กำรพัฒ นำตำมหลั ก  SWOT ขององค์ ก ำรบ ริห ำรส่ วนต ำบลลำโล ะ   
เป็นรำยด้ำนแยกตำมยุทธศำสตร์ พบว่ำ 
 

  (1) ศักยภำพด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  (๑) จุดแข็ง  (Strength ) 
  1.1 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  มีอัตราก าลัง  จ านวนและคุณวุฒิอู่ในระดับที่มีความพร้อมที่จะ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
  1.2  งบประมาณในการบริหารงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขึ้นอยู่ขนาดของโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ลาโละสามารถท าได้ 
  1.3  เทคนิคการท างานส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง 
 

   (2)  จุดอ่อน (Weakness) 
  2.1  ภัยธรรมชาติ ฝนตก น้ าท่วม ท าให้โครงสร้างพ้ืนฐานขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลลาโละสามารถท าได้ 
  2.2  เหตุการณ์ความไม่สงบท าให้ผู้รับเหมาไม่กล้าเข้ามาท างานในพ้ืนที่ 
 

   (3)  โอกำส  (Opportunity) 
  3.1  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 
  3.2  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น  เช่น  ด้าน
เศรษฐกิจ  โครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
 

  (4)  อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด  (Threat) 
  ๔.๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต้องมีการเกี่ยวข้องกับประชาชน ซึ่งยังไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนเท่าที่ควรท าให้การพัฒนาต้องใช้งบประมาณเพ่ิมขึ้น 
  ( 2.)  ศักยภำพด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
    (1) จุดแข็ง  (Strength ) 
  1.1 บุคลากร และอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  มีความพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารของรัฐบาล 
  1.2  คุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนในต าบล ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี เพราะสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่มีพิษ 
  1.3  ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 
   (2)  จุดอ่อน (Weakness) 
  2.1  ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจทางด้านสาธารณสุข 
  2.2  โรคติดต่อต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิอากาศแถบร้อนชื้นเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น ไข้เลือดออก 
  2.3  ขาดการรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 
   (3)  โอกำส  (Opportunity) 

   3.1  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ ที่ต้องให้การ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
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   ๓.๒  การส่งเสริมกิจกรรมแก่เยาวชน  ด้านการป้องกันและการแพร่ระบาดของยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดับจังหวัด  และระดับชาติ 

                    (4)  อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด  (Threat) 

   ๔.๑  ขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และการประสานงานที่ดี 

  ๔.๒  กฎระเบียบในการด าเนินการค่อนข้างมาก  เพราะต้องประสานกับหลายหน่วยงานท าให้เกิดความล่าช้า 
บางครั้งท าให้ประชาชนเบื่อหน่ายและได้รับความเดือดร้อน 

   3.  ศักยภำพด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
   (1) จุดแข็ง  (Strength ) 
  ๑.๑  การบริหารจัดการ  ผู้น า  ผู้บริหาร  สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายส่งเสริมด้านความมั่นคง  และ
เสริมสร้างสันติสุข 
  ๑.๒  บุคลากร  และอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  มีความพร้อมที่จะด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารงาน 
  ๑.๓  ชุมชนมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
   (2)  จุดอ่อน (Weakness) 
  ๒.๑  เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ท าให้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนมี
ความหวาดระแวงกัน 
   (3)  โอกำส  (Opportunity) 
  ๓.๑  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข  เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด  และ
ระดับชาติ  ที่รัฐบาลมีการส่งเสริม 
  ๓.๒  มีการส่งเสริมอาชีพ  และการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชุมชน 
  (4)  อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด  (Threat) 
  ๔.๑  ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องในการบริหารงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการท างาน ท าให้ประชาชน
เกิดความเบื่อหน่าย  และรู่สึกว่ายุ่งยาก 
  ๔.๒  เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ท าให้การปฏิบัติงานไม่สะดวก 
 4.  ศักยภำพด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริม กำรลงทุนพำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว  
    (1) จุดแข็ง  (Strength ) 
  ๑.๑  ประชาชนมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและมีผลผลิตทางการเกษตรในทุกฤดูกาล 
  ๑.๒  บุคลากร  และอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  มีความพร้อมที่จะด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารงาน 
  ๑.๓  งบประมาณมีเพียงพอในการด าเนินการ  มีเทคนิคและวิธีการท างานในระดับที่สูง 
  (2)  จุดอ่อน (Weakness) 
  ๒.๑  ประชาชนยังขาดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สูงขึ้น 
  ๒.๒  ไม่มีสถานที่จ าหน่ายสินค้าผลิตทางการเกษตร  และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  ๒.๓  มีสถานที่ท่องเที่ยวแต่ยังไม่มีการพัฒนาให้น่าสนใจ 
  ๒.๔  ประชาชนยังขาดการรวมกลุ่มและขาดผู้น าในการด าเนินการของกลุ่มท าให้กลุ่มไม่เข้มแข็งหรือประสบ
ความส าเร็จไม่ดีเท่าท่ีควร 
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   (3)  โอกำส  (Opportunity) 
  ๓.๑  มีความพร้อมในการพัฒนากิจการพาณิชย์หลายๆด้าน 
  ๓.๒  มีสถานที่ท่ีเหมาะสมจะท าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน 
 

            (4)  อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด  (Threat) 
  ๔.๑  การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ  ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย  ต้องประสานบูรณาการ ร่วมกับ
หลายหน่วยงานจึงจะสัมฤทธิ์ผล 
  ๔.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมท าให้มีข้อจ ากัดมากข้ึน 
  ๔.๓  เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ท าให้การท่องเที่ยวไม่ปลอดภัย 

5.  ศักยภำพด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   (1) จุดแข็ง  (Strength ) 
  ๑.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  มีพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ และสภาพภูมิอากาศท่ีดี  ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
  ๑.๒  การบริหารจัดการ  ผู้น า  ผู้บริหาร  สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
    (2)  จุดอ่อน (Weakness) 
  ๒.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  ส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตร ในช่วงฤดูฝนมีน้ าท่วมขังพ้ืนที่ทาง
การเกษตร  จึงท าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
  ๒.๒  ฐานการผลิตทางเศรษฐกิจแคบและกระจุกตัวในบางพ้ืนที่ ไม่ครอบคลุมท าให้เกิดการกระจายรายได้ไม่
ทั่วถึง 
  ๒.๓  ประชาชน/เกษตรกรยังขาดความกระตือรือร้น ขาดความรู้ใหม่ๆ ในด้านการจัดการผลิตและแปรรูป 
  (3)  โอกำส  (Opportunity) 
  ๓.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
  ๓.๒  ทรัพยากรทางธรรมชาติในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  ยังมีความอุดมสมบูรณ์   
   (4)  อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด  (Threat) 
  ๔.๑  ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี  ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๒  ประชาชนยังไม่เห็นถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนว่าต้องมีการทดแทน
สิ่งที่หมดไป 
  ๔.๓  ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปี 

 

6.  ศักยภำพด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศีลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
   (1) จุดแข็ง  (Strength ) 
  ๑.๑  ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหารสนับสนุนแนวคิด และก าหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทางด้าน
การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  มีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม  ท าให้มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่น่าสนใจและมีการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
  ๑.๓  ความร่วมมือของประชาชนในการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ 
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   (2)  จุดอ่อน (Weakness) 
  ๒.๑  ความแตกต่างทางศาสนาและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
  ๒.๒  เด็กและเยาวชนในปัจจุบันมีความสนใจประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นน้อยลงมาก 
   (3)  โอกำส  (Opportunity) 
  ๓.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการศึกษาฯ  เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
  ๓.๒  การส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 
 

   (4)  อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด  (Threat) 
   ๔.๑  ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  ๔.๒  ประชาชน  ผู้ปกครอง ไม่เห็นความส าคัญของการศึกษาเท่าที่ควร  

 

  7.   ศักยภำพด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
   (1) จุดแข็ง  (Strength ) 
  ๑.๑  การบริหารจัดการ  ผู้น า  ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ 
ที่ด ี
   (2)  จุดอ่อน (Weakness) 
  ๒.๑  ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เนื่องจากไม่เข้าใจระบบการท างาน ท าให้ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ 
   (3)  โอกำส  (Opportunity) 
  ๓.๑  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดและระดับชาติที่
รัฐบาลมีการส่งเสริม 
  ๓.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลมีการปรับปรุงระบบการท างาน ให้ดีขึ้น 
   (4)  อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด  (Threat) 
  ๔.๑  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการท างานท าให้ประชาชน
เกิดความเบื่อหน่าย และรู้สึกว่ายุ่งยาก 
  ๔.๒  เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท าให้การปฏิบัติงานไม่สะดวก  
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 ๖. ภำรกิจหลักและภำรกิจรอง  ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะด ำเนินกำร   มีดังนี้ 
              ภำรกิจหลัก 
    ๑.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น 
   ๒.  ด้านการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา เป็นต้น 
   ๓.  ด้านการรักษาความสะอาดถนน ทางน้ า ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยสิ่ง
ปฏิกูล        
   ๔.  ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

   ๕.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๖.  ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการเมืองการบริหาร 
   ๗.  ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๘.  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพ่ิมรายได้ราษฎร 
   ๙.  ด้านการฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๑๐.  ด้านการสังคมสังเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 
  ๑๑.  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
   ๑๒.  ด้านการส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง 
   ๑๓.  ด้านการส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
   ๑๔.  ด้านการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๑๕.  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
            ภำรกิจรอง 
   ๑.  ด้านการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
  ๒.  ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
  ๓.  ด้านการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
  ๔.  ด้านการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  ๖.  ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  ๗.  ด้านการคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
   ๘.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า 
  ๙.  ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑๐.  ด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 ๑๑.  ด้านการจัดการ การบ ารุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
  ๑๒.  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร 
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๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
           องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  ก าหนดกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ

ภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบลและภารกิจจากนโยบายในการถ่ายโอนภารกิจภาครัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละจ าเป็นต้องปรับบทบาทอัตราอ าลังคนใหม่โดยวางแผนพนักงานส่วนต าบลลาโละใน
ระยะเวลา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓  โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วนราชการ ได้แก่  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และก าหนดกรอบ
อัตราก าลัง ทั้งสิ้น ๓๐ ต าแหน่ง ๔๒  อัตรา จ านวนต าแหน่งที่มีคนครองอยู่ปัจจุบัน ๓๑ อัตรา จ านวนต าแหน่งว่าง   
๑๑ อัตรา   
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๘.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

   ๘.๑  โครงสร้ำง 
   จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง  ที่จะด าเนินการดังกล่าว

โดยองค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนดต าแหน่ งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว  และ  
ในระยะแรก  การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ใน
งาน  หรือก าหนดเป็นฝ่าย  และในระยะต่อไปเมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น  และองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาเห็นว่า  ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไปนี้ 

    ๘.๑.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  ได้ก าหนดภารกิจด้านการพัฒนาส านักงาน  งานธุรการ            
งานนโยบายและแผน  งานกิจการสภา อบต.  งานกฎหมายและคดี   ให้ เป็ น งานอยู่ ในส านั กงานปลัด               
องค์การบริหารส่วนต าบล 

    ๘ .๑ .๒   อ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน ต าบ ล ล า โล ะ   ได้ ก าห น ดภ ารกิ จด้ าน ก ารป้ อ งกั น และบ รร เท า 
สาธารณภัย  จึงก าหนดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ให้เป็นงานอยู่ในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๘.๑.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  ได้ก าหนดภารกิจด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และพัฒนา
ชุมชน  จึงก าหนดงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน   ให้เป็นงานอยู่ในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  
    ๘.๑.๔  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  ได้ก าหนดภารกิจด้านการส่งเสริมอาชีพ  และพัฒนากลุ่ม
สตรี  จึงก าหนดงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนากลุ่มสตรี   ให้เป็นงานอยู่ในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

   ๘.๑.๕  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  ได้ก าหนดภารกิจด้านส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงก าหนด
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ให้เป็นงานอยู่ในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

   ๘.๑.๖  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  ได้ก าหนดภารกิจด้านการพัฒนารายได้ของ อบต.  ที่มีหน้าที่
สนับสนุนการด าเนินงานของส่วนต่างๆ  ภายในส านักงาน  จึงก าหนดงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  และงานทะเบียน
ทรัพย์สินและวัสดุ ให้เป็นงานอยู่ในกองคลัง 

   ๘.๑.๗  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  ได้ก าหนดภารกิจด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  จึงก าหนดงาน
ก่อสร้าง  งานผังเมือง  และงานประสานสาธารณูปโภค  ให้เป็นงานอยู่ในกองช่าง 

   ๘.๑.๘  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  ได้ก าหนดภารกิจด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น  จึงก าหนดงานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ให้เป็นงานอยู่ในกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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๘.๑  โครงสร้ำงส่วนรำชกำรตำมแผนอัตรำก ำลัง ๓  ปี 
   องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ พิจารณาแล้วให้สามารถใช้โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม โดยไม่
มีการปรับปรุงโครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
 
๑. ส านักงานปลัด อบต. 
๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
- งำนบริหำรงำนทั่วไป 
- งำนสำรบรรณ 
- งำนบริหำรงำนบุคคล 
- งำนตรวจสอบภำยใน 
- งำนรัฐพิธี 
- งำนเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 

๑.๒  งานนโยบายและแผน 
- งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
- งำนข้อบัญญัติงบประมำณ 
- งำนข้อมูลและประชำสัมพันธ์ 
- งำนวิชำกำร 

๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
- งำนร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งำนข้อบัญญัติและระเบียบ 
- งำนนิติกรรมสัญญำๆต่ำงๆ 

๑.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งำนอ ำนวยกำรป้องกันและฟ้ืนฟู 
- งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
๑.๕  งานกิจการสภา อบต. 
- งำนระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งำนกำรประชุม 
- งำนอ ำนวยกำรและประสำนงำน 

 
๑. ส านักงานปลัด อบต. 
๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
- งำนบริหำรงำนทั่วไป 
- งำนสำรบรรณ 
- งำนบริหำรงำนบุคคล 
- งำนตรวจสอบภำยใน 
- งำนรัฐพิธี 
- งำนเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 

๑.๒  งานนโยบายและแผน 
- งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
- งำนข้อบัญญัติงบประมำณ 
- งำนข้อมูลและประชำสัมพันธ์ 
- งำนวิชำกำร 

๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
- งำนร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งำนข้อบัญญัติและระเบียบ 
- งำนนิติกรรมสัญญำๆต่ำงๆ 

๑.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งำนอ ำนวยกำรป้องกันและฟ้ืนฟู 
- งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
๑.๕  งานกิจการสภา อบต. 
- งำนระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งำนกำรประชุม 
- งำนอ ำนวยกำรและประสำนงำน 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑.๖ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
- งำนสวัสดิกำรสังคมสงเครำะห์ เด็ก   สตรี 

คนชรำ พิกำร และผู้ด้อย  โอกำศ  
- งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน 
- งำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำสตรี  

    เยำวชน 
- งำนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 

๑.๗ งานส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งำนป้องกันโรค 
- งำนดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 
- งำนก ำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
๒. กองคลัง 
๒.๑  งานการเงิน 

    - งำนรับเงินเบิกจ่ำยเงิน 
    - งำนจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน 
    - งำนเก็บรักษำเงิน 
  ๒.๒  งานบัญชี 
  - งำนกำรบัญชี 
  - งำนทะเบียนกำรคุมเบิกจ่ำยเงิน 
  - งำนงบกำรเงินและงบทดลอง 
  - งำนแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

  ๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   -  งำนภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำ     
   -  งำนพัฒนำรำยได้ 
   -  งำนควบคมุกิจกำรค้ำและค่ำปรับ 
   -  งำนทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรำยได้ 
   -  งำนจดทะเบียนพำณิชย์ 
๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 -  งำนทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภำษี 
 - งำนพัสดุ 
 - งำนทะเบียนเบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์ 
 

๑.๖ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
- งำนสวัสดิกำรสังคมสงเครำะห์ เด็กสตรี คนชรำ  

พิกำร และผู้ด้อย  โอกำศ  
- งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน 
- งำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำสตรี  

    เยำวชน 
- งำนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 

๑.๗ งานส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งำนป้องกันโรค 
- งำนดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 
- งำนก ำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
๒. กองคลัง 
๒.๑  งานการเงิน 

    - งำนรับเงินเบิกจ่ำยเงิน 
    - งำนจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน 
    - งำนเก็บรักษำเงิน 
  ๒.๒  งานบัญชี 
  - งำนกำรบัญชี 
  - งำนทะเบียนกำรคุมเบิกจ่ำยเงิน 
  - งำนงบกำรเงินและงบทดลอง 
  - งำนแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

  ๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   -  งำนภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำ     
   -  งำนพัฒนำรำยได้ 
   -  งำนควบคุมกิจกำรค้ำและค่ำปรับ 
   -  งำนทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรำยได้ 
   -  งำนจดทะเบียนพำณิชย์ 
  ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-    งำนทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภำษี 
-    งำนพัสดุ 
-    งำนทะเบียนเบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
 



 
 

๒5 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
 

๓. กองช่าง 
๓.๑  งานก่อสร้าง 
-  งำนก่อสร้ำงและบูรณะซ่อมแซม ต่อเติม

ปรับปรุง 
- งำนก่อสร้ำงสะพำน ฝำยทดน้ ำ อ่ำงเก็บน้ ำ 
- งำนข้อมูลก่อสร้ำง 
- งำนระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทำงคมนำคม 

๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งำนประเมินรำคำ 
- งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร 
- งำนออกแบบและบริกำรข้อมูล 
๓.๓  งานประสานสาธารณปูโภค 
- งำนประสำนกิจกำรประปำ 
- งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ 
- งำนระบำยน้ ำ 
๓.๔  งานผังเมือง 
- งำนส ำรวจและแผนที่ 
- งำนวำงผังพัฒนำเมือง 
- งำนควบคุมทำงผังเมือง 
 
 
 

 

๓. กองช่าง 
๓.๑  งานก่อสร้าง 
- งำนก่อสร้ำงและบูรณะซ่อมแซม ต่อเติม

ปรับปรุง 
- งำนก่อสร้ำงสะพำน ฝำยทดน้ ำ อ่ำงเก็บน้ ำ 
- งำนข้อมูลก่อสร้ำง 
- งำนระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทำงคมนำคม 

๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งำนประเมินรำคำ 
- งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร 
- งำนออกแบบเขียน ตรวจสอบ และบริกำร

ข้อมูล 
๓.๓  งานประสานสาธารณปูโภค 
- งำนประสำนสำธำรณูปโภคและกิจกำร

ประปำ 
- งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ 
- งำนระบำยน้ ำ 

๓.๔  งานผังเมือง 
- งำนส ำรวจและแผนที่ 
- งำนวำงผังพัฒนำเมือง 

  -    งำนควบคุมทำงผังเมือง 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
    -  งำนบริหำรทั่วไป 
    -  งำนกิจกำรโรงเรียน 
    -  งำนพัฒนำเด็กและเยำวชน 
    -  งำนส่งเสริมกำรศึกษำ 
๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
   -  งำนประเพณี ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 
   -  งำนกีฬำและนันทนำกำร 
   -  งำนกิจกรรมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
   -  งำนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำศูนย์ 

พัฒนำเด็กเล็ก 
   -  งำนส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  -  งำนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกำรศำสนำ 
๕. ตรวจสอบภายใน 

 

๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
    -  งำนบริหำรทั่วไป 
    -  งำนกิจกำรโรงเรียน 
    -  งำนพัฒนำเด็กและเยำวชน 
    -  งำนส่งเสริมกำรศึกษำ 
๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
  -  งำนประเพณี ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 
  -  งำนกีฬำและนันทนำกำร 
  -  งำนกิจกรรมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
  -  งำนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก 
  -  งำนส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  -  งำนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกำรศำสนำ 
  ๕. ตรวจสอบภายใน 
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    ๘.๒  กำรวิเครำะห์ก ำหนดต ำแหน่ง 

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

โครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคนและเป็นพ้ืนฐานใน
การก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
                ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
- ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหน่ง การโอน การลาออก ฯ 
- ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน  วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่  ตรงไหน 
ใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์การ 
            แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
- มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
- นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
- ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด 
 -    ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใครด าเนินการแทน 
- ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่ 
- การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
- เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
- ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและงานอนาคต 
 -    มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
- สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

 

ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณท่ีส าคัญ ดังนี้ 
- การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนีม้ีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 ประการ 
- ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมีการคาดคะเนแนวโน้ม

การเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้วน ามาคาดคะเนปริมาณงานใน
อนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐาน
พอจะอ้างอิงได้ 

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

จ านวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 
- การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณงานที่

ผ่านมาในแต่ละปี  รวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนดจ านวนต าแหน่ง หรือ
จ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาค านวณหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณ
งานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับ
การค านวณแบบนี ้คือ 

- ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
- งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถค านวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้

ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  ได้วิเคราะห์ภารกิจหลักและภารกิจรอง  ปริมาณงาน  รวมทั้ง
โครงสร้างก าหนดส่วนราชการ  เพ่ือประมาณการใช้ อัตราก าลั งของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ในอนาคตในระยะเวลา  ๓  ปี  ต่อไปข้างหน้าว่า  จะมีการใช้อัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างจ านวน
เท่าใด  จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน  และความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น   ทั้ งนี้   เ พ่ื อ ให้ ก า รบ ริ ห า ร งาน เป็ น ไป อ ย่ า งมี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ   ป ระสิ ท ธิ ผ ล แ ล ะป ระ โย ช น์ 
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  จึงก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
ในกรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ในแต่ละส่วนราชการต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

   ๑.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น)  จ านวน  ๑  อัตรา 
   ๒.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จ านวน  ๑  อัตรา 

   ๑.  ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   พนักงานส่วนต าบล 
   ๑.  หัวหน้าส านักปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป)  จ านวน  ๑  อัตรา 
   ๒.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (อัตราว่าง)  จ านวน  ๑  อัตรา 
   ๓.  นิติกร      จ านวน  ๑  อัตรา 
   ๔.  นักทรัพยากรบุคคล     จ านวน  ๑  อัตรา 
   ๕.  นักพัฒนาชุมชน     จ านวน  ๑  อัตรา 
   ๖.  เจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  ๑  อัตรา 
  7.  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  ๑ อัตรา 
     รวมพนักงำนส่วนต ำบลส ำนักงำนปลัด จ ำนวน  7  อัตรำ  
  พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ 
   ๑.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน  ๑  อัตรา 
  2.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน    จ านวน  ๑  อัตรา 
  3.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล    จ านวน ๑  อัตรา 
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    พนักงานจ้างทั่วไป 
   ๑.  คนงานทั่วไป      จ านวน  ๑  อัตรา 
  2.  คนงานทั่วไป (อัตราว่าง)    จ านวน  ๑  อัตรา 
      รวมพนักงำนจ้ำงส ำนักงำนปลัด  จ ำนวน  5  อัตรำ 
    ๒.  กองคลัง 
   พนักงานส่วนต าบล 
   ๑.  ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)   จ านวน  ๑  อัตรา 
  2.  นักวิชาการเงินและบัญชี (อัตราว่าง)   จ านวน ๑ อัตรา 
   ๒.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อัตราว่าง)  จ านวน  ๑  อัตรา 
   ๓.  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อัตราว่าง)   จ านวน  ๑  อัตรา 
   ๔.  เจ้าพนักงานพัสดุ (อัตราว่าง)    จ านวน  ๑  อัตรา 
     รวมพนักงำนส่วนต ำบลกองคลัง  จ ำนวน  5  อัตรำ 
   พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ 
   ๑.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จ านวน  ๑  อัตรา 
   ๒.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จ านวน  ๑  อัตรา 
  3.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน  ๑  อัตรา 
      รวมพนักงำนจ้ำงกองคลัง  จ ำนวน  ๓  อัตรำ 
   ๔.  กองกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
   พนักงานส่วนต าบล 
   ๑.  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  (นักบริหารงานการศึกษา) จ านวน  ๑  อัตรา 
   ๒.  นักวิชาการศึกษา (อัตราว่าง)    จ านวน  ๑  อัตรา 
   ๓.  ครูผู้ดูแลเด็ก       จ านวน  5  อัตรา 
     รวมพนักงำนส่วนต ำบลกองกำรศึกษำฯ จ ำนวน  7  อัตรำ  
   พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ 
   ๑.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน  ๑  อัตรา 
   ๒.  ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก     จ านวน  4  อัตรา 
  ๓.  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (อัตราว่าง)   จ านวน  ๑  อัตรา 
      พนักงำนจ้ำงท่ัวไป 
   ๑.  คนงานทั่วไป      จ านวน  ๑  อัตรา 
     รวมพนักงำนจ้ำงกองกำรศึกษำฯ  จ ำนวน  ๗  อัตรำ 
   ๓.  กองช่ำง 
   พนักงานส่วนต าบล 
   ๑.  ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง)  จ านวน  ๑  อัตรา 
   ๒.  นายช่างโยธา (อัตราว่าง)    จ านวน  2  อัตรา 
     รวมพนักงำนส่วนต ำบลส่วนโยธำ  จ ำนวน  3  อัตรำ 
   พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ   
   ๑.  ผู้ชว่ยนายช่างโยธา     จ านวน  ๑  อัตรา 
   ๒.  ผู้ชว่ยนายช่างไฟฟ้า     จ านวน  ๑  อัตรา 
  ๓.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน  ๑  อัตรา 
    รวมพนักงำนจ้ำงส่วนโยธำ   จ ำนวน  3  อัตรำ 
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8.2  กำรวิเครำะห์กำรก ำหนดต ำแหน่ง 
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาโละ  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละ
ส่วนราชการในระยะเวลา  3  ปีข้างหน้า  ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชกรมีเท่าใด  เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด  สายงานใด  จ านวนเท่าใด  ในส่วนราชการนั้น  จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ  
ปริมาณงาน  เพ่ือให้คุ้มค่าตอการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  และเพ่ือให้การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมา
บันทึกลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี  ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
                        ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ  อ ำเภอรือเสำะ  จังหวัดนรำธิวำส 

 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม ่ เพิ่ม / ลด 
หมายเหต ุ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 
(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น) 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นิติกร  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - อยู่ระหว่างการด าเนินการ

ของ   ก.กสถ. 

นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักพัฒนาชุมชน  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง.)  ๑ ๑ ๑ ๑  - - -  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงำนจ้ำง(ตำมภำรกิจ)         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1  -  -  -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล ๑ 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  
พนักงำนจ้ำง(ทั่วไป)         
คนงานท่ัวไป 1 1 ๑ ๑ - - -  
คนงานท่ัวไป 1 1 ๑ ๑ - - - อัตราว่าง 
กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) 
(อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น) 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 

นักวิชาการเงินและบญัชี  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - อยู่ระหว่างการด าเนินการ

ของ   ก.กสถ. 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - อยู่ระหว่างการด าเนินการ

ของ   ก.กสถ. 
เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - อยู่ระหว่างการด าเนินการ

ของ   ก.กสถ. 
พนักงำนจ้ำง(ตำมภำรกิจ)         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
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กรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม ่ เพิ่ม / ลด 
หมายเหต ุ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองช่ำง 
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 
(อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น) 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

นายช่างโยธา   (ปง./ชง.) ๒ ๒ ๒ ๒ - - - อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ของ  ก.กสถ. 

พนักงำนจ้ำง(ตำมภำรกิจ)         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการคลัง) 
(อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น) 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

  
- 

 
- 

 
- 

 
 

นักวิชาการศึกษา  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ของ  ก.กสถ. 

ครูผูดู้แลเด็ก (ครู คศ.๑) ๔ ๔ ๔ ๔ - - -  
ครูผูดู้แลเด็ก (ครูผู้ช่วย) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงำนจ้ำง(ตำมภำรกิจ)         
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 1 1 1 - - - ว่าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - - อยู่ระหว่างการด าเนินการ

ของ  ก.กสถ. 
ผู้ดูแลเด็ก ๔ ๔ ๔ ๔ - - -  
พนักงำนจ้ำง(ทั่วไป)         
คนงานท่ัวไป ๑ 1 ๑ ๑ - - -  

รวม 
 

๔๒ ๔๒ ๔๒ ๔๒     
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 9.  ภำระค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
    

   ค ำอธิบำยหลักและวิธีกำรคิดภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
 น าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลัง  มาค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล  เพื่อควบคุมการใช้ 
 จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ ๔๐  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ดังนี้ 
   (1)  เงินเดือน  ประกอบด้วย 
    1.  เงินเดือน  (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง) 
    2.  เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร  (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น) 
    3.  เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
    4.  เงินเพ่ิมอ่ืนๆ  ที่จ่ายควบกับเงินเดือน  เช่น 
     -  เงินเพ่ิมค่าวิชา  (พ.ค.ว.) 
     -  เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ  (พ.ส.ร.) 
     -  เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู  (พ.ภ.ม.) 
     -  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
     -  เงินเพ่ิมคุณวุฒิ 
     -  เงินประจ าต าแหน่งนิติกร  (พ.ต.ก.) 
     -  เงินวิทยฐานะ 
     -  เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) 

ฯลฯ 
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๑๐.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
   โครงสร้ำงส่วนรำชกำรตำมแผนอัตรำก ำลัง ๓ ป ี(๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ  

 
 

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับตน้ )  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
นักบริหำรงำนกำรศึกษำ (ต้น) 

ส ำนักงำนปลัด 
นักบริหำรงำนทั่วไป  (ต้น) 

กองคลัง 
นักบริหำรงำนกำรคลัง  (ต้น) 

กองช่ำง 
นักบริหำรงำนช่ำง  (ต้น) 

1.1  งานบริหารทั่วไป 
1.2  งานนโยบายและแผน 
1.3  งานกฎหมายและคด ี
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5  งานกิจการสภา 
1.6  งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
๑.๗  งานส่งเสรมิสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

2.1  งานการเงิน 
2.2  งานบัญช ี
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได ้
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสด ุ

3.1  งานก่อสร้าง 
3.2  งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 
3.3   งานประสาน
สาธารณูปโภค 
3.4  งานผังเมือง 

4.1  งานบริหารการศึกษา 
4.2  งานส่งเสรมิการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

 
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดบัต้น )  
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๑๐.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
   โครงสร้ำงส่วนรำชกำรตำมแผนอัตรำก ำลัง ๓ ป ี(๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)  องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ  

 
 

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น  ระดบัต้น) 

 

  หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

ส ำนักงำนปลัด 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 

(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 
-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานกฎหมายและคดี 
-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานกิจการสภา 
-  งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
-  งานส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

กองคลัง 
ผู้อ ำนวยกำรคลัง 

(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) 
-  งานการเงิน 
-  งานบัญชี 
-  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

กองช่ำง 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) 
-  งานก่อสร้าง 
-  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-   งานประสานสาธารณูปโภค 
-  งานผังเมือง 

กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
      ผู้อ ำนวยกำรกองศึกษำฯ 
(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) 
-  งานบริหารการศึกษา 
-  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ    
วัฒนธรรม 
 
 

รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับตน้) 
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โครงสร้างของส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
 

       หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
        (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

 
 
 

 
งานบริหารงานทั่วไป                     งานนโยบายและแผน    งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน      งานกิจการ สภา อบต. 

 - นักทรัพยกรบุคคล (ปก./ชก.) (๑)     - นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน (ปก./ชก.)          - นักพัฒนำชุมชน (ชก./ปก.)  
 - จพง. ธุรกำร (ปง./ชง.) (๑)     - ผช.จพง.บันทึกข้อมูล (ภำรกิจ ๑)          - ผช.เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน (๑) 
 - ผช.จพง.ธุรกำร (ภำรกิจ ๑) 
 - คนงำนทั่วไป (๒) (ว่ำง 1) 

 
 
 

         งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ   งานส่งเสริมสาธารณสุข 
      - นิติกร (ปก./ชก.) - จพง.ป้องกันและบรรเทำ       และส่งแวดล้อม 
        สำธำรณะภัย (ปง./ชง.) (๑)  

  
 

ระดับ 
อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป  

ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง  

รวม 
ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน อำวุโส ภำรกิจ ทั่วไป 

จ ำนวน ๑ - - - ๒ - - ๑ ๑ - - ๓ 1 9 
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 โครงสร้ำงของกองคลงัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระดับ 
อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป  

ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง  

รวม 
ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน อำวุโส ภำรกิจ ทั่วไป 

จ ำนวน ๑ - - - - - - - - - - ๓ - ๔ 
 

 
 
 
 

    

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
(นักบรหิารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

งำนกำรเงิน 
-  ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ 1) 
  
 
 

งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
-  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ปง./ชง)   
-  ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (ภารกิจ 1) 
 
 

งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
    -  เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง./ชง)   
 
 

งำนกำรบัญช ี
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก./ปก.)  
- เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (ปง./ชง.)  
-  ผช.จพง.การเงินและบัญชี  (ภารกิจ 1) 
 
 



๓8 
โครงสร้ำงของกองช่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป  

ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง  

รวม 
ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน อำวุโส ภำรกิจ ทั่วไป 

จ ำนวน ๑ - - - - - - - - - - ๓ - ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
( นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น )(๑) 
 

ออกแบบและควบคุมอำคำร 
   - นายช่างโยธา (ปง./ชง.)  
    - ผช.จพง.ธุรการ  (ภารกิจ 1) 

งำนประสำนสำธำรณูปโภค 
-  ผช.นายชา่งไฟฟ้า (ภารกิจ ๑) 

 

งำนผังเมือง  งำนก่อสร้ำง 
   - นายช่างโยธา  (ปง./ชง.) 
   - ผช.นายช่างโยธา  (ภารกิจ 1) 
 
) 
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โครงสรำ้งของกองกำรศึกษำ  ศำสนำ และ วฒันธรรม  ของ อบต. ลำโละ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
    

   
  

 
 
 
 
 
              
 
 

 

ระดับ 
อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป ครูผูดู้แลเด็ก พนักงำนจ้ำง  

รวม 
ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน อำวุโส ครูผู้ช่วย ครู คศ.๑ ภำรกิจ ทั่วไป 

จ ำนวน ๑ - - - - - - - - - ๑ ๔ ๕ ๑ ๑๒ 
 
 
 
 

 
 

งำนบริหำรกำรศึกษำ 
- นักวิชาการศึกษา (ชก./ปง.)    
- ผช.นักวิชาการศึกษา  (ภารกิจ 1)  
- ผช.จพง.ธุรการ  (ภารกิจ 1) 
- คนงานทั่วไป (๑) 

 

ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ 
(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) (๑) 

งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
- ครูผู้ดูแลเด็ก (๕)  
- ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  (๔) 
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  12. แนวทำงกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล 
 

   องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุก
ต าแหน่ง  ได้มีโอกาสเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วน
 ต าบลและพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามที่กฎหมาย
ก าหนด  โดยมีระยะเวลา  3  ปี  ตามรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี  การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  
ด้านความรู้  และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว   
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐคือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาโละจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค  4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 

1.  เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการท างานโดยบุคคลภายนอกสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน   และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิด
กว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการ
เองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้าง ให้สอดรับกับการ
ท างานในแนวระนาบ  ในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง  ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการ
ท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่าเสมอว่า  
ป ร ะช าช น จ ะ ได้ อ ะ ไร    มุ่ ง เน้ น แ ก้ ไข   ปั ญ ห าค ว าม ต้ อ งก าร แ ล ะ ต อ บ ส น อ งค ว าม ต้ อ งก า ร ข อ งป ระช าช น   
โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบล  รวมทั้งใช้ประโยชน์
จากข้อมูลทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งอ านวย
ความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการ  เพ่ือให้บริการต่าง  ๆ  สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถ
เรียกใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสาน
กันไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง  อินเตอร์เน็ต  เว็บโซต์โซเซียลมีเดียหรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

3.  องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติ
ราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบาทบาทของตน 

ทั้งนี้  วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
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 13. ประกำศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล   
 ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด ยกตัวอย่างเช่น 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ มีหน้าที่ด าเนินการให้
 เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
 ธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
   1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
   3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ 
   ทับซ้อน 
   4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   9.การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

  ทั้งนี้ การฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 
 
 
 
 



 


