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แผนอัตราก าลัง  3ปี 
ประจ าปีงบประมาณ  25๖๑ – 256๓ 

(ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๒) ปีงบประมาณ 256๒  
เทศบาลเมืองนราธิวาสอ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  

๑.หลักการและเหตุผล 

ภายใตกรอบของกฎหมาย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่มุงเนน ใหความสําคัญ  
กับการกระจา ยอํานาจการปกครองไปสูทองถิ่น โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นท้ังหลาย มีอิสระในการ
กําหนดนโยบายการปกครองการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจ  
ของตนเอง โดยเฉพาะรัฐบาลเปนผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาที่จําเปน เพ่ือกระจายอํานาจใหแก
ทองถิ่นเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ โดยกรอบแนวคิด  
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดยึดหลักการและสาระสําคัญ 3ดาน คือ 

๑)ดานความเปนอิสระในการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง  การบริหารจัดการ  การบริหารงาน
บุคคล  และการเงินการคลังของตนเอง  โดยยังคงรักษาความเปนรัฐเดียวและมีความเปนเอกภาพของประเทศ  
การมีสถาบันพระมหากษัตริยเปนประมุข  และความมั่นคงของชาติเอาไวไดตลอดจนการสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมในการเมืองการปกครองทองถิ่นภายใตระบอบประชาธิปไตย 
  ๒) ดานการบริหารราชการแผนดินและการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

รัฐตองกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ่ึงตนเอง  และการตัดสินใจในกิจการของ
ตนเองไดมากขึ้น  โดยปรับบทบาทและภารกิจของทางราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค  
และเพ่ิมบทบาทใหสวนทองถิ่นเขาดําเนินการแทน  เพื่อใหราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวน
ภูมิภาครับผิดชอบในภารกิจมหภาค  และภารกิจที่เกินขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
จะดําเนินการได โดยกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานนโยบาย และดานกฎหมายเทาที่จําเปน  
ใหการสนับสนุนสงเสริมดานเทคนิควิชาการและตรวจสอบติดตามประเมินผล 

๓)ดานประสิทธิภาพการบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รัฐตองกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ สาธารณะที่

ดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม  มีคุณภาพมาตรฐาน  การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
มีความโปรงใส  มีประสิทธิภาพ  และรับผิดชอบตอผูใชบริการใหมากขึ้น  รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนภาค
ประชาสังคม และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  รวมดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ 

ในปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองตระหนักถึงการพัฒนาไปสู Thailand ๔.๐  
ซึ่งเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตองพัฒนาระบบราชการ        
สวนทองถิ่นใหกาวไปสูยุคดังกลาว ตลอดจนการบริหารงานรวมถึงแผนการคลัง และแผนทรัพยากรบุคคล  
ใหสอดคลองกับภารกิจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด  
รวมทั้งแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
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บทบาทในการกําหนดนโยบายดานการบริหารราชการและพัฒนาทองถิ่นจึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหการ
ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไวทั้งนี้ เทศบาลเมืองนราธิวาส 
โดยนายกเทศมนตรีไดมีนโยบายในการกํากับดูแลและพัฒนาระบบราชการสวนทองถิ่น โดยกําหนดวิสัยทัศน 
พันธกิจและจุดมุงหมายในการพัฒนาเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือใชประกอบการวิเคราะหภารกิจตามอํานาจ
หนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ ตลอดจนสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนที่ใหสอดคลองกับภารกิจ  
ดานการวางแผนทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด มีรายละเอียดดังนี้ 

 วิสัยทัศน(Vision) 
 : พัฒนามุงสูความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืนและสมดุลภายใตหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” 

 ค านิยามจ ากัดความ  
 ๑.การพัฒนามุงสูความเปนเมืองนาอยู หมายถึง การสรางความเขมแข็งของชุมชนการสรางความ
มั่นคงและสภาพแวดลอมที่ดีท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมใหประชาชนอยูดีมีสุข โดยอาศัย
ความรวมมือจากทุกภาคสวน ใหการบริหารจัดการพัฒนาเมืองและชุมชนอยางมีสวนรวมมุงใหเกิดการบูรณาการ  
เกิดความสมดุลในทุกๆดานนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถจัดแบงกลุมตามมิติท่ีเชื่อมโยงจํานวน ๕มิติ 
ประกอบดวย 
  ๑.๑ การมีสภาพแวดลอมที่นาอยู มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัย ครอบคลุมทั้งดาน
การมีสภาพแวดลอมทางกายภาพดี โครงสรางพื้นฐานเพียงพอ สังคมเขมแข็ง เอื้ออาทรตอกัน มีความสงบ 
สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเอกลักษณ วัฒนธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตความเปนอยูดีและ  
มีความสุข 
  ๑.๒ การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยมุงเนนไปท่ีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
การพัฒนาเมืองและชุมชนอยางมีสวนรวมมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ โปรงใสเปนธรรมติดตามตรวจสอบได 
  ๑.๓ การมีเศรษฐกิจฐานรากที่เขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถเพ่ิมรายไดและมีงานทําดวย 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางเปนระบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑.๔ การมีภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีคุณคาและเปนประโยชน ชวยเกื้อกูลใหชุมชนเขมแข็งมีการสืบ
ทอด รักษาและปรับใชภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนพัฒนาตอยอดใหเกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม นํามาใชประโยชน
กับการผลิต ประชาชนมีวิถีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน 
  ๑.๕ การมีการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน เด็กทุกคนไดรับการเรียนรูใหเปนเด็กคิดเปน  
ทําเปน และเปนเด็กดี เด็กเกง มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒. ยั่งยืน หมายถึง การคงความเปนเมืองนาอยู อยูนานตลอดไป 
 ๓.สมดุล หมายถึง การพัฒนามุงใหเปนเมืองนาอยูท่ีมีความเสมอกัน เทากันในทุกๆ ดานไมนอยเกินไป
หรือมากเกินไป 
 ๔. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนไทยใหอยูอยางพอประมาณ เดินทาง
สายกลาง  มีความพอดี ความมีเหตุผลกับตนเอง ครอบครัวและชุมชนโดยไมตองพ่ึงพาปจจัยภายนอกตางๆ  
ที่เราไมไดเปนเจาของ สิ่งสําคัญตองรูจักการพึ่งพาตนเองโดยไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน และรูจักนําทรัพยากรที่มีอยู
มาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน ภายใตคุณลักษณะ ๓ คุณลักษณะ และ ๒ เงื่อนไข ดังนี้ 
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 คุณลักษณะ  
๑.ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป  โดยไมเบียดเบียน

  ตนเองและผูอ่ืน เชนการผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ  
๒.ความมีเหตุผล  หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมี

  เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ
  กระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ  

๓.การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวหมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง 
 ดานตางๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน

  อนาคตทั้งใกลและไกล  
เงื่อนไข 

๑.ความรู หมายถึงความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน 
๒.คุณธรรม หมายถึงการมีคุณธรรมที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย ความตระหนักในคุณธรรม 

 พันธกิจ (Mission) 
 จากวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส ในระยะ 4 ป พ.ศ.2561 - 2564ไดกําหนดเปน พันธ
กิจ ที่เทศบาลเมืองนราธิวาสจะตองดําเนินการ มีดังนี้ 

๑. จัดใหมีและบํารุงรักษาถนน ทางเทา ทางระบายน้ํา 
๒. สงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตางๆ ที่จําเปน 
๓. จัดใหมีและปรับปรุงสัญญาณการจราจรทางบก 
๔. จัดใหมีและปรับปรุงผังเมืองรวม ภูมิทัศนและการควบคุมอาคาร 
๕. สงเสริมและสนับสนุนการลงทุน การฝกอบรม และการประกอบอาชีพ 
๖. จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 
๗. จัดใหมีการศึกษา 
๘. สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
๙. จัดใหมีการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
๑๐. จัดใหมีการดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๑๑. สงเสริมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ  

ของประชาชน และการมีสวนรวมของประชาชน 
๑๒. สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว 
๑๓. พัฒนาการคา การลงทุนในทองถิ่น 
๑๔. พัฒนาผลิตภัณฑในทองถิ่น โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพ่ึงตนเอง 
๑๕. จัดใหมีการรักษาความสะอาด การสรางจิตสํานึกและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
๑๖. สงเสริมสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๑๗. จัดใหมีการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
๑๘. จัดใหมีการเสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น

และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 
๑๙. พัฒนา ปรับปรุง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารที่ทันสมัยและ  

การใหบริการประชาชน 
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 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
๑. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม ระบบจราจร  

ผังเมืองและผังตําบลที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 
๒. สงเสริมและสนับสนุนการตลาด การคา การลงทุน และผูประกอบการในทองถิ่น พัฒนา 

ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการทองเที่ยวใหเขมแข็งและแขงขันได 
๓. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น โดยสงเสริมดานสุขภาพ  

การสาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห ปองกันและบําบัดผูติดยาเสพติด 
๔. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอย 

 เสริมสรางความเขมแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง 
๕. สงเสริมและสนับสนุนการตลาด การคา การลงทุน และผูประกอบการในทองถิ่น พัฒนา 

                     ระบบเศรษฐกิจชมุชนและการทองเทีย่วใหเข็มแข็งและแขงขันได 
๖. ประชาชนไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหมีอาชีพและมีรายไดเพ่ิมข้ึน โดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ 
๗. ประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวัง ปองกันฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

 สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
๘. มุงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษฟนฟูจารีต

ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
๙. การบริหารจัดการขององคกรดําเนินการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี อยางมีประสิทธิภาพ

และตอบสนองความตองการของประชาชน 

ดังนั้นเพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาสบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว จึงจําเปนตองวาง
แผนการใชทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ ทั้งนี้การวางแผนทรัพยากรบุคคลใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง)ไดกําหนดไว 

ตามประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด )  
กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด  
จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพของงาน
ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระคาใชจาย ดานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด)  
  ประกอบกับคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบ
ประกาศการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยกําหนดแนวทางใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดทําแผนอัตรากําลังของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อเปน กรอบในการกําหนดตําแหนงและการใช
ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจาง โดยเสนอใหคณะกรรมการขาราชการ  
หรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด ) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง เพ่ือวิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
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  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
สําหรับปงบประมาณ พ .ศ. 25๖๑-256๓ขึ้นเพ่ือใหการใชอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
ลูกจาง และพนักงานจางเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


