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บทที่ 1 

บททัว่ไป 

             นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจสังคม
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้การด าเนินงาน
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุพันธกิจตามท่ีก าหนดไป 

1.1 หลักการและเหตุผล 
    บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานทุกองค์กร ถ้าขาดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพ ล่าช้า และเกิดความเสียหายต่อ
องค์กร ดังนั้น องค์กรจ าเป็นต้องจัดท าแผนนโยบายและกลยุทธิ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาบุคคล
ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมอันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
            จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว จึงได้จัดท านโยบายและกล
ยุทธิ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) ขึ้นเพ่ือก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนต้อง
ต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่ง โดยสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) และพัฒนา
พัฒนาบุคลากร ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค ์
 2.1  เป็นการพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมพูนทักษะ ทัศนคติที่ดี และวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะที่
รับผิดชอบ 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน 
 2.3 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม 
 2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 2.5 เพ่ือด ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป 

1.3   เป้าหมาย 
        ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ระยะสั้น 
        ผู้บริหาร 
 3.1.1  พนักงานในองค์กรสามารถน านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง 
 3.1.2 การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปรงใส พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 3.1.3 พนักงานมีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 พนักงานส่วนต าบล 
 3.1.4 องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนให้ได้รับการพัฒนา
ในแต่ละปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ 
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         3.1.5  องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคนให้ได้รับการพัฒนา
ในแต่ละปีอย่างละ 1 หลักสูตร/โครงการ  
         3.1.6 องค์กรให้การสนับสนุนลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย 1 
หลักสูตร/โครงการ 
         3.1.7 พนักงานส่วนต าบลมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
         3.1.8 พนักงานน าหลักธรรมมาภิบาลมาปฏิบัติใช้ในการบริหารงานบุคลอย่างโปรงใส 
ประชาชน 
         3.1.9  สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
         3.1.10 ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน 
         3.1.11  น าความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการกับประชาชน 
ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวในระยะยาว 
ผู้บริหาร 
          3.2.1  มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
          3.2.2 สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลศในการบริหารจัดการ 
พนักงานส่วนต าบล 
         3.2.3  องค์การบริหารส่วนต าทรายขาว เป็นองค์กรขนาดกลางที่น่าอยู่ 
         3.2.4  มีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ และหน้าที่ราชการ 
ประชาชน 
        3.2.5 องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
        3.2.6 องค์กรสามรถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างดียิ่ง 
        3.2.7 องค์กรสามารถท างานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 

1.4 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
        “เกษตรสมบูรณ์ เพ่ิมพูนรายได้ กระจายการมีส่วนร่วม  เรียนรู้เพ่ิมข้ึน ครบครันบริการสาธารณะ” 
1.5 พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
      1. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคการเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมของจังหวัด บนพ้ืนฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด 
      2. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
       3. ยกระดับความสามารถเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการสร้างชุมชน
ต้นแบบความพอเพียง 
       4. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงบนพ้ืนฐานการจัดการความหลากหลาย
ของทรัพยากร 
       5. พัฒนาคน องค์กรระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพ้ืนฐานการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
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บทที่ 2 

 สภาพแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
                          สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
    สภาพทั่วไป 

   1 ประวัติความเป็นมาของต าบลทรายขาว 
ต าบลทรายขาวก่อตั้งเมื่อ ปี 2475 แต่การตั้งชุมชนได้เกิดขึ้นในปีใดไม่มีใครทราบเนื่องจากไม่มีการ

บันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจน ต าบลทรายขาวมีภูเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและสัตว์นานาชนิด
ลักษณะพ้ืนที่มีแนวภูเขาไปจนถึงต าบลแหลม  ในสมัยโบราณต าบลทรายขาวมีการปกครอง จ านวน 8 หมู่บ้าน 
โดยมีชุมชนอยู่ห่างไกลกัน   อาศัยอยู่กันเป็นกลุ่ม   มีการติดต่อและการเดินทางด้วยทางเท้า ทางน้ า และทาง
เรือ โดยมีตลาดเป็นศูนย์กลาง อยู่ที่ตลาดลุงอ๋อง บ้านโคกพิกุล โดยมีพืชเศรษฐกิจ เช่น พันธุ์ข้าวเขียววง ข้าวสี
รัก  สะตอ และมะม่วงพิมพ์เสน  มีเรื่องเล่า ต่อ ๆ กันมาว่า ต าบลทรายขาว มีบ่อทราย กว้างประมาณ 4 เมตร 
ลึกประมาณ 5 เมตร ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 1 (ปัจจุบัน) ประชาชนและสัตว์ป่าได้ใช้น้ าในบ่อดังกล่าวในการ
อุปโภค-บริโภคและสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้โดยจุดเด่นของน้ าในบ่อดังกล่าวไม่เคยแห้ง สามารถ
ใช้ได้ตลอดปี จากนั้นประชาชนได้น าน้ าจากบ่อมาตั้งเป็นชื่อต าบลทรายขาวอีกทีหนึ่ง นับแต่นั้นมาต าบลนี้จึงได้
ชื่อว่าต าบลทรายขาวจนถึงปัจจุบัน 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้ยกฐานะจากสภาต าบล เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามนัยมาตรา 40 และ มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ซึ่งมีการก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ครั้ง
แรกเมื่อ วันที่  28 เมษายน 2539 และเลือกตั้งสมาชิกสภา  องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านราม 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชียรใหญ่ 
1.2 เนื้อท่ี    
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  มีเนื้อท่ีประมาณ  53.356  ตารางกิโลเมตร หรือ   33,347.50 ไร่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ขนาดพ้ืนที่ (ไร่) 
1 บ้านทรายขาว 2,929.00 
2 บ้านดอนแค 2,817.00 
3 บ้านไทรงด 3,077.00 
4 บ้านห้วยน้ าเย็น 2,617.00 
5 บ้านอ่าวบ่อ 2,637.00 
6 บ้านโคกทราย 2,681.00 
7 บ้านโคกยาง 2,582.00 
8 บ้านโคกพิกุล 2,942.00 
9 บ้านเกาะส าโรง 3,117.00 

10 บ้านโคกทอง 2,191.00 
11 บ้านอิมอญ 4,417.00 
12 บ้านวังอ้ายควาย 1,340.50 
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1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

                    สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินเหนียว เหมาะแก่การประกอบอาชีพ    เกษตรกรรม เช่น 
                    การท านา ไร่นาสวนผสม การเลี้ยงปลาน้ าจืดในบ่อดิน เป็นต้น และยังมีพ้ืนที่ บางส่วน อยู่ติดกับ

ภูเขา  
๑.4  ลักษณะภูมิอากาศ 
             ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู 

๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม ้
     ในเขตมีป่าไม้มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
              องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว มี 12 หมู่บ้าน โดยแยกเป็น  
 2.1) จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จ านวน 12  

หมู่บ้าน ได้แก่  
  หมู่ที่ 1 บ้านทรายขาว   
  หมู่ที่ 2 บ้านดอนแค  
  หมู่ที่ 3 บ้านไทรงด   
  หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ าเย็น 
   หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวบ่อ  
  หมู่ที่ 6 บ้านโคกทราย 
                   หมู่ที่ 7 บ้านโคกยาง 

หมู่ที่ 8 บ้านโคกพิกุล 
หมู่ที่ 9 บ้านเกาะส าโรง 
หมู่ที่ 10 บ้านโคกทอง 
หมู่ที ่11 บ้านอิมอญ 
 หมู่ที่ 12 บ้านวังอ้ายควาย 

2.2) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว    
(1)    นายสุรินทร์  สงหนู      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  

      2)    นายวิลาศ    มีฮ่ิน            รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว     
  (3)    นายส าราญ   นวลปาน    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว    
  (4)    นายสมโชค    ย้อยยางทอง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

2.3) บุคลากรส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว    
  - ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        9  คน 

- ต าแหน่งในกองคลัง                7  คน 
  - ต าแหน่งในกองช่าง               4  คน 
แยกดังนี้         

ที ่ ชื่อสายงาน ชื่อ - สกุล ระดับต าแหน่ง 

1 นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.) นางจันทนา  คงเกตุ บ.(กลาง) 

 ส านักงานปลัดอบต.   

 พนักงานส่วนต าบล   

2 นักบริหารงานทั่วไป(หน.ส านักปลัด อบต.) นายคนอง  พังแพร่ อท.(ต้น) 
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ที ่ ชื่อสายงาน ชื่อ - สกุล ระดับต าแหน่ง 

3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายสุรินทร์  ชูสสิงห์แค ช านาญการ 

4 นักจัดการงานทั่วไป นางสมศรี  มีทอง ช านาญการ 

5 นักทรัพยากรบุคคล นายสมพร  นุ่นนุ่ม ช านาญการ 

6 นักพัฒนาชุมชน นางสาวปิยะพันธ์  กรุงไกรจักร ช านาญการ 

7 นิติกร นายกฤตวิทย์  ศรีสุข ปฏิบัติการ 
8 นักวิชาการศึกษา นางสาวจุฑารัตน์ เดชสุวรรณ ปฏิบัติการ 

9 นักวิชาการเกษตร นายกนกพล  วงศ์มณี ปฏิบัติการ 

10 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายนัฐพงศ์  แก้วกุล ปฏิบัติงาน 

11 คร ู นางอุษา  จันทร์ทองอ่อน คศ.1 

 ลูกจ้างประจ า   

1 นักจัดการงานทั่วไป นางจารุวรรณ  ชัยศรีอริยกุล  - 

 พนักงานจ้าง   

1 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน นางสาวสุภัสสรณ์  สังข์ทอง - 

2 พนักงานตกแต่งสวน นายฉกาจ    ด าด้วงโรม - 

3 พนักงานขับรถยนต์ นายไพโรจน์  แก้วจันทร์ทอง - 

4 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง นายวิวัฒน์   รักษ์เมือง - 

 กองคลัง   
 พนักงานส่วนต าบล   

1 นักบริหารงานการคลัง 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

นางกัลยา    ชุมทอง อท.(ต้น) 

2 เจ้าพนักงานพัสดุ นางสาวศิรัญญา  เปาะทองค า ช านาญงาน 

3 เจ้าพนักงานพัสดุ นางสาววรพิมพาภรณ์  ปัจฉิมศิริ ปฏิบัติงาน 

3 นักวิชาการเงินและบัญชี นางประภารัตน์  รัตนกระจ่าง ช านาญการ 

4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางธันยพร  สัจจวิเศษ ช านาญงาน 
 พนักงานจ้าง   

1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางสาวจิราภรณ์  ชูบัวแก้ว - 

2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางวสาววันดี  เจริญสุข - 
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ที ่ ชื่อสายงาน ชื่อ - สกุล ระดับต าแหน่ง 

 กองช่าง   

 พนักงานส่วนต าบล   

1 นักบริหารงานช่าง (ผู้อ านวยการกองช่าง) นายเริงชัย   ขจรวัฒนากุล อท.(ต้น) 

2 นายช่างโยธา นายอุทิตย์  ขาวผ่อง ปฏิบัติงาน 

3 นายช่างโยธา - ปฏิบัติงาน/ช านาญ
งาน 

 พนักงานจ้าง   

1 ผู้ช่วยนายช่างโยธา นายสมชาย    สิงห์แก้ว - 

2 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า นายยงยุทธ  ล้านเพ็ชร - 
3 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางอาภัสสตรี นวลสีทอง  

 
2.4) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
(1) นายสันติ     สุวรรณบุรี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
(2) นายสุนทร    รักษ์เมือง              รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
(3) นางจันทนา  คงเกตุ          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
(1) นายอรุณ  มีลาย             ส.อบต.หมู่ที่ 1 
(2) นายประนอม  เพ็ชรทอง         ส.อบต.หมู่ที่ 2 
(3) นายสุนทร  รักษ์เมือง   ส.อบต.หมู่ที่ 3 
(4) นายสวย  นุ่นนุ่ม           ส.อบต.หมู่ที่ 3 
(5) นายธีระพันธ์  รอดนวล   ส.อบต.หมู่ที่ 4 
(6) นายธนวัฒน์   สุดการงาน   ส.อบต.หมู่ที่ 4 
(7) นายธีระพงค์  ลิ่มสกุล            ส.อบต.หมู่ที่ 5 
(8)นายพีระยศ  แก้วฉิม               ส.อบต.หมู่ที่ 5 
(9) นายสันติ     สุวรรณบุรี    ส.อบต.หมู่ที่ 6 
(10) นายมนูญ  สังด้วง    ส.อบต.หมู่ที่ 6 
(11) นายสาธิต  เพชรรัตน์    ส.อบต.หมู่ที่ 7 
(12) นายศุภกฤต  จันทร์ทองอ่อน    ส.อบต.หมู่ที่ 7 
(13) นายจิตร  จันทร์เรือง    ส.อบต.หมู่ที่ 8 
(14) นายสมพร   เจิมพงศ์             ส.อบต.หมู่ที่ 8 
(15) นายเสนอ   หนูยิ้มซ้าย    ส.อบต.หมู่ที่ 9 
(16) นายเจริญ    ไกรคุ้ม      ส.อบต.หมู่ที่ 9 
(17) นายปรีดา  สังสง                   ส.อบต.หมู่ที่ 10 
(18) นายสัมพันธ์  เรืองสังข์             ส.อบต.หมู่ที่ 10 
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(19) นายชะรวย  รักจุฬ                ส.อบต.หมู่ที่ 12 
(20) นายสายชล  เอียดด า              ส.อบต.หมู่ที่12 

๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ปี พ.ศ.2563 มีจ านวนครัวเรือน 2,681 ครัวเรือน และมีประชากร 7,722 คน แยกเป็นชาย
3,826 คน หญิง 3,896 คน  แยกแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 498 689 696 1,385 
2 312 365 403 768 
3 287 523 520 1,043 
4 300 424 427 851 
5 166 225 202 427 
6 272 385 421 806 
7 154 189 195 384 
8 189 270 268 538 
9 136 212 173 385 

10 139 189 215 404 
11 118 169 180 349 
12 101 186 196 382 

* ข้อมูลอ้างอิงจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ.เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา   
- โรงเรียนประถมศึกษา                 6    แห่ง 

  - โรงเรียนมัธยมศึกษา                    2   แห่ง 
  - โรงเรียนอนุบาลเอกชน                         1     แห่ง 
    - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์            1 แห่ง 

-  สถาบันอาชีวศึกษา                      1     แห่ง   
        -  วิทยาลัยชุมชน            1      แห่ง 
        -  ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน   12   หมู่บ้าน 
          -  หอกระจายข่าว                                       12     แห่ง 
 4.2)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

4.2.1)  วัด , ส านักสงฆ์     6    แห่ง   
      4.3)  สาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  1     แห่ง 
               -  สถานพยาบาลเอกชน                        2    แห่ง   
                    -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                             3    แห่ง 

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า                ร้อยละ 100 
 ประชากรต าบลทรายขาว มีอัตราพ่ึงพิง ร้อยละ 52.65 ท าให้ต้องมีภาระดูแลประชากรในวัยพ่ึงพิงมาก 
(อ้างอิง จากรายงานประจ าปี 2559 ร.พ. สต.บ้านดอนแค) 
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จ านวนและอัตราป่วยของประชากรที่มารับบริการทีส่ถานีอนามัย  10  ล าดับแรก  รพ.สต.บ้านดอนแค  ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จ านวนและอัตราป่วยของประชากรด้วยโรคเรื้อรัง 
โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลบา้นดอนแค  ต าบลทรายขาว  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
พ.ศ. 2560 – 2562 
ปี พ.ศ. 
โรค             2560 2561 2562 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

1.ความดันโลหิตสูง 616 63.81 631 64.79 685 70.37 

2. เบาหวาน 212 21.96 235 21.12 248 25.37 

3.อัมพาต 13 1.34 19 1.95 24 2.16 

4. ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 0 0 3 0 0 0 

5. วัณโรคปอด 2 0.13 10 0.30 5 0.51 

6.โรคจิต 10 1.03 2 1.02 15 1.54 

7.โรคหัวใจ 0 0 0 0 0 0 

8.โรคลมชัก 2 0.13 2 0.20 2 0.20 

9.หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง 32 3.31 30 3.08 33 3.39 

10. มะเร็ง 10 30 7 0.71 9 0.92 

ที่มา : ทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง    

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1) การคมนาคมอาศัยทางบกเป็นหลัก    ใช้สัญจรไปมาได้ทั้งปีส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังโดยใช้หิน

คลุกท าผิวจราจร มีถนนสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 (นครศรีธรรมราช – สงขลา) ตัดผ่าน   พ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ใช้ติดต่อระหว่างจังหวัด อ าเภอ และต าบล     ได้
ตลอดทั้งป ี

5.1.1)  ถนนลาดยาง                                           6    สาย  
5.1.2)  ถนนคอนกรีต                                         10    สาย 
5.1.3)  ถนนลูกรังที่ใช้หินคลุกท าผิวจราจร            59   สาย 
5.1.4)  ถนนลูกรัง               25 สาย 
5.1.5)  ถนนดินเหนียว                8 สาย 

5.2) การโทรคมนาคม 
5.2.1)  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน      1    แห่ง 

                             5.2.2)  มีการศูนยบ์ริการอินเตอร์เน็ตชุมชน            1        แห่ง 
          5.2.3) มีระบบสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมเต็มพ้ืนที่ 
 5.2.4) มีสัญญาณ wifi free โดย ICT free wife ณ อาคารเอนกประสงค์  
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5.3) การไฟฟ้า   
   เข้าถึงทุกหมู่บ้านและจ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ  99  
5.4) แหล่งน้ าธรรมชาติ  

                            5.4.1)  ล าคลอง,ล าห้วย                            8     แห่ง                      
           5.4.2) บึง,หนอง,และอ่ืน ๆ                      52    แห่ง 

5.5) แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  
5.5.1)  บ่อน้ าตื้น                                    2    แห่ง 
5.5.2)  บ่อโยก                                       5   แห่ง 
5.5.3)  เหมืองส่งน้ า                                58   แห่ง 
5.5.5)  ประปา                   12 แห่ง 
5.5.6)  คลองส่งน้ า                  1  แห่ง 

   5.5.7) แหล่งน้ าขนาดใหญ ่                   2    แห่ง                                                    
                                         (คลองชะอวด-แพรกเมือง) 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑  อาชีพ   
          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พ้ืนที่ทั้งหมดของต าบลทรายขาว ประมาณ 
33,385 ไร่ แต่การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ กลับพบว่าได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ประกอบอาชีพ ประมาณ 28,385 
ไร่ เท่านั้น หรือประมาณ 85% ของพ้ืนที่ทั้งหมด นอกจากนั้นเป็นพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า เป็นพื้นที่ครอบครอง
ของชุมชนภายนอก และอีกส่วนหนึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย และเป็นพ้ืนที่สาธารณะจากการส ารวจพบว่าประชากรที่
มีทรัพย์สินทางการเกษตร หรือมีที่ดินในครอบครอง มีจ านวน ครัวเรือนที่มีท่ีดิน 1-3 ไร่ จ านวน 186 
ครัวเรือน  และจ านวน 4-7 ไร่  จ านวน 132 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ไม่มีที่ดิน มีจ านวนถึง 204 ครัวเรือน 
ประชากรเหล่านี้มีที่ดินในการประกอบชีพไม่เพียงพอ ในขณะเดียวกันจ านวนครัวเรือนเหล่านี้จะต้องเช่าที่ท า
กินเพ่ือประกอบอาชีพ และท างานรับจ้างหารายได้ให้กับครอบครัว เพ่ือด ารงชีวิต เพ่ือค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ของบุตร และเพ่ือค่าใช้จ่ายจัดหาปัจจัยการผลิต เป็นต้น 
         โดยจะกล่าวถึงอาชีพที่ต้องอาศัยทรัพยากรดินเป็นหลัก ซึ่งโดยปกติลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของต าบล
ทรายขาวเหมาะแก่การประกอบอาชีพการเกษตรกรรม ลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่ประกอบด้วย 

- พ้ืนที่ทุ่งนา (ประมาณการโดยแผนที่กลุ่มชุดดิน) เหมาะแก่การท านาปี ท านาปรัง ไร่นาสวนผสม 
    บ่อเลี้ยงปลา  มีพ้ืนที่ประมาณ  23,509 ไร่ 

-  พ้ืนที่ที่เป็นภูเขา และลาดเชิงเขา ป่าพรุ ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 3,1 และ หมู่ที่ 9 (ประมาณการโดย
แผนที่กลุ่มขุดดิน) เหมาะแก่การปลูกยางพารา และสวนผลไม ้ฯลฯ  มีพ้ืนที่ประมาณ 9,876 ไร่ 

    ในจ านวนพื้นที่ท้ังหมดของต าบลทรายขาว จะมีพ้ืนที่สาธารณะเฉพาะถนนและแหล่งน้ า  
    มีพ้ืนที่ประมาณ 226 ไร่         

  การใช้พื้นท่ีประกอบอาชีพ ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรมหลัก ๆ จ านวน  8  อาชีพ ดังนี้ 
 1. อาชีพท านา  จ านวน    12,379  ไร่ 
 2. อาชีพสวนปาล์ม จ านวน    6,546  ไร่ 

3. อาชีพไร่นาสวนผสม จ านวน    1,175  ไร่ 
 4. อาชีพสวนยางพารา จ านวน    2,090  ไร่ 
 5. อาชีพสวนไม้ผล จ านวน       659  ไร่ 
 6. อาชีพการท าแปลงผัก  จ านวน       693  ไร่ 
 



 
-10- 

 
 7. อาชีพการเลี้ยงปลา จ านวน   348  ไร่ 
 8. อาชีพการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัวควาย  จ านวน  2,076 ตัว  (โดยใช้พ้ืนที่ผสมกับพ้ืนที่ประกอบ

อาชีพ    เกษตรกรรม) 
ปริมาณผลผลิตจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชากรในพ้ืนที่ จากข้อมูลจะเห็นว่าการ 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชากรได้ใช้พ้ืนที่ส่วนมาก ใช้เพื่อการท านา           
 

6.2 รายได้ของประชากร 
          รายได้ของครอบครัวจากการประกอบอาชีพทางการเกษตรไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วย เมื่อดู
จากผลผลิตเฉลี่ย ซึ่งอาจมีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุการประกอบอาชีพท าให้ผลผลิตต่ า เช่น สาเหตุมาจาก
ปัจจัยการตลาด สาเหตุมาจากภาวะขาดน้ าหรือน้ าท่วม เป็นต้น แต่สาเหตุเบื้องต้นที่ได้จากการพบเห็นปัญหาที่
เกิดข้ึนทุกปี ของเกษตรกรท านา คือ 
          -  สภาพการขาดน้ าในการท านาปี และนาปรัง ด้วยสภาพของพ้ืนที่มีเหมืองน้ าไม่เพียงพอเพ่ือ
ใช้ประกอบอาชีพท านา และอีกประการหนึ่ง เหมืองน้ าเหล่านี้ไม่สามารถเก็บกักน้ าใช้ได้ตลอดปี เพราะปริมาณ
การเพาะปลูกกับปริมาณน้ าในเหมืองน้ าไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นจะต้องผันน้ าจากคลองพระราชด าริมาหล่อเลี้ยง
โดยระบายน้ าลงสู่เหมืองน้ าต่าง ๆ เพ่ือกระจายน้ าให้เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูก ดังนั้นการประกอบอาชีพท า
นา จะต้องลงทุนมากกว่าเดิม จะต้องมีค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงในการดูกชักน้ า 
          -  สาเหตุมาจาก การท านาขาดระบบการจัดการโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเอง โดยต่าง
คนต่างท า แล้วแต่ความพร้อมในเรื่องของปัจจัยการผลิต หรือทุนของเกษตรกร ซึ่งหน่วยงานชลประทาน และ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว พยายามจัดหาเครื่องสูบน้ า พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงดูดชักน้ าจากคลองราช
ด าริมาหล่อเลี้ยง แต่ก็ยังไม่เพียงพอในฤดูที่ฝนทิ้งช่วง สาเหตุจากไม่สามารถจัดสรรการใช้น้ าได้ เนื่องจาก
เกษตรกร 
มีสภาพต่างคนต่างท า จึงท าให้น้ าส่วนหนึ่งได้หายไปโดยมิได้ใช้ประโยชน์ใด ๆ 
          -  ส่วนสาเหตุอ่ืน ๆ ที่เกษตรกรมีรายได้ต่ า เนื่องจากผลผลิตที่ได้มานั้น ด้วยสภาวะตลาดเป็น
ตัวก าหนดราคา ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่จะต้องขาดรายได้ของส่วนแบ่งตลาด ตามฤดูกาล หรือฤดูการผลิต 
         จากการส ารวจ จ านวน  1,380 ครัวเรือน  จะเห็นว่ารายได้ จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
ด้านหลัก โดยหลายสาขาอาชีพ โดยใช้พ้ืนที่หรือทรัพยากรดินมากท่ีสุด จะพบว่าอาชีพที่ท ารายได้มากท่ีสุดจาก
จ านวน 1,380 ครัวเรือน กลับไม่ใช้อาชีพเกษตรกรรม แต่เป็นอาชีพการรับจ้าง  สร้างรายได้มากท่ีสุด จ านวน 
ปีละ 20 ล้านบาท และอาชีพการค้าขาย ปีละ 13 ล้านบาท ส่วนอาชีพเกษตรกรรม การท านาปีสร้างรายได้ปี
ละ 10 ล้านบาท และท านาปรังปีละ 7 ล้านบาท 
6.3 รายจ่ายของประชากร 
          จากการส ารวจแบบสอบถาม จ านวนครัวเรือน 1,380 ครัวเรือน  ในจ านวนน 11 หมู่บ้าน
ของต าบลทรายขาว จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นหลัก ๆ จะมีค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูง เมื่อรวบรวมจาก 1,380 
ครัวเรือน  จ านวน 8 รายการ ดังนี้ 
 1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา    เป็นเงิน   20,874,641  บาท/ปี 
 2. ค่าใช้จ่ายบริโภคเนื้อหมู   เป็นเงิน     8,594,080  บาท/ปี 
 3. ค่าใช้จ่ายบริโภคในครัวเรือน   เป็นเงิน     7,486,692  บาท/ปี 
 4. ค่าใช้จ่ายบริโภคเนื้อปลา   เป็นเงิน     5,803,964  บาท/ปี 
 5. ค่าใช้จ่ายค่าน้ า – ค่าไฟฟ้า   เป็นเงิน     5,158,164  บาท/ปี 
 6. ค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง   เป็นเงิน     4,311,659  บาท/ปี 
 7. ค่าใช้จ่าย ค่าปุ๋ย     เป็นเงิน     4,018,382  บาท/ปี 
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 8. ค่าใช้จ่ายบริโภคข้าวสาร   เป็นเงิน      4,006,518 บาท/ปี           

 6.4) หน่วยธุรกิจในองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  
          -  โรงแรม /รีสอร์ท    5    แห่ง 
      -  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ      3    แห่ง 

       -   โรงงานอุตสาหกรรม     3    แห่ง 
  -   โรงสี      10  แห่ง 
  -  ฟาร์มปศุสัตว์                                     1        แห่ง        
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 
                        “เกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้ กระจายการมีส่วนร่วม  
                                           เรียนรู้เพิ่มขึ้น ครบครันบริการสาธารณะ” 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
       1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 

1.1 แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เช่น ปัจจัยการผลิต เงินทุน 
เครื่องจักรที่ทันสมัย ตลอดจนจัดระบบอื่น ๆ ที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ 

1.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษาสร้างแหล่งเรียนรู้และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
มี คุณภาพ 

1.3 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.4 แนวทางการพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพชุมชน 
1.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนากิจรรมกีฬาต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาสถานที่บริการด้านกีฬา

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  และ การป้องกัน แก้ปัญหายาเสพติด 
1.6 แนวทางการพัฒนา สวัสดิการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

       2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการคมนาคมขนส่ง จัดระบบเส้นทางให้มีมาตรฐานและ

ครอบคลุมทุกชุมชน 
2.2 แนวทางการพัฒนา จัดระบบและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 
                    2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพ่ืออ านวยความ 
สะดวกสบาย ให้แก่ประชาชน 
       3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                   3.1 แนวทางการพัฒนา    เพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ      
สิ่งแวดล้อม 
       4 .ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณะสุข 
                   4.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณะสุขและคุ้มครองผู้บริโภคให้มี
ความ ปลอดภัย  รวมทั้งการป้องกันและรักษาโรคทั้งในคน และสัตว์ 
       5 .ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร 
                  5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากร ระบบการท างาน สถานที่ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความ   
สะดวก เพื่อให้  การท างานและการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ 
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        5.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยแนวทางการมีส่วนร่วมของทุ
ภาคส่วน 
                  5.3 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
          เพ่ือให้มีการวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ให้มีความครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาในเขตพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ความจ าเป็นพื้นฐาน และความต้องการ
ของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

1.1 ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
1.2 ราคาผลผลิตไม่แน่นอนเกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาเองได้ 

   1.3 ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยไม่พอต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
   1.4 ปัญหาการว่างงานในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ า การอพยพแรงงาน 

                        1.5 ปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
   1.6 ประชาชนมีหนี้สิน ขาดการออมทรัพย์ ขาดการรวมกลุ่ม 

                        1.7 ปัญหาขาดแคลนที่ท ากิน 
         2. ปัญหาด้านสังคม 

2.1 ไม่มีสถานที่ออกก าลังกาย หรือสนามกีฬามาตรฐาน 
2.2 ไม่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ 
2.3 ประชาชนว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
2.4 การเล่นการพนัน 
2.5 ปัญหาด้านยาเสพติด ซึ่งบางแห่งมีการเสพและจ าหน่ายยาเสพติด 
2.6 ปัญหาผู้สูงอายุ 
2.7 ปัญหาด้านสวัสดิการชุมชน 

          3. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3.1 ปัญหาเส้นทางคมนาคมระหว่างอ าเภอ – ต าบล – หมู่บ้าน ยังไม่สะดวก 
3.2 ปัญหาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยังไม่ครบถ้วน ทั่วถึง เช่น ไฟฟ้า ประปา   

โทรศัพท์ 
3.3 ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 

                     4. ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
4.1 ปัญหาแหล่งน้ าไม่เพียงพอส าหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
4.2 ปัญหาแหล่งน้ า คูคลอง มีวัชพืช และตื้นเขิน แหล่งกักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
4.3 ปัญหาขาดแคลนน้ าสะอาดส าหรับบริโภค 
4.4 ขาดระบบในการบริหารจัดการใช้น้ า 

          5. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
5.1 ปัญหาด้านความร่วมมือในการแก้ไขโรคติดต่อ 
5.2 ปัญหาจากเหตุรบกวน หรือเหตุร าคาญ 

          6.  ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
6.1 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ 
6.2 ปัญหาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การบริหารของประชาชน 
6.3 ปัญหาศักยภาพในการบริหารงานและการบริการประชาชน 
6.4 ปัญหาการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง 
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          7.  ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7.1 ปัญหาการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
7.2 ปัญหาสถานที่รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
7.3 ปัญหาด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
7.4 ปัญหาการทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  8.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.1 ปัญหาขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่สาธารณะและนันทนาการ 
8.2 การทิ้งและก าจัดขยะมูลฝอย 
8.3 ปัญหาได้รับการรบกวนจากเสียงและกลิ่น 
8.4 ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
8.5 ป่าไม้ถูกท าลายจากไฟป่า ที่สาธารณประโยชน์ถูกบุกรุก 

         9.  ปัญหาด้านอื่น ๆ 
   9.1  การประสานแผนงานหรือการท างานกับหน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นอ่ืนข้างเคียง 

         ความต้องการของประชาชน 
         ประชาชนมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้าน 

โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะเส้นทางการคมนาคม ซึ่งประสบปัญหาในการเดินทางไม่สะดวก 
เนื่องจากส่วนใหญ่ถนนที่ใช้ในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมบ่อ โดยเฉพาะในฤดูฝน 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอกับความ
ต้องการ 

 

บทที ่3 

นโยบายและกลยุทธิ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
               บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้นส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางใน
การจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ให้การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขมีขวัญและก าลังใจที่ดี 
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายและกลยุทธิ์ด้านต่างๆ ดังนี้ 
             1. นโยบายสร้างการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล 
                 1.1 กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้าหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
                 1.2 มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน 
                 1.3 มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภารหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนด 
                 1.4 มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มี
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
                 1.5 มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมคณะกรรมการกองเพื่อรับทราบปัญหา/
อุปสรรคและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
              2. นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
                  2.1 การบริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ 
                  2.2 การพัฒนาระบบวางแผนและการติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน 
                  2.3 การพัฒนาผลผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน 
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                  2.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             3. นโยบายด้านการและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(learning Organization) 
                3.1 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ
ความรู้ 
                3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่อ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ระหว่าง
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
                3.3 ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ
ขององค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              4. นโยบายด้านภาระงาน 
                  4.1 มีการก าหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน 
                  4.2 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
                  4.3 บุคลากรมีการพัฒนาศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุกงาน
จะต้องมีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและ
ปรับปรุงภาระงานประจ าทุกเดือน 
  
                  
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายและกลยุทธิ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
               บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้นส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางใน
การจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ให้การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขมีขวัญและก าลังใจที่ดี 
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายและกลยุทธิ์ด้านต่างๆ ดังนี้ 
             1. นโยบายสร้างการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล 
                 1.1 กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้าหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
                 1.2 มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน 
                 1.3 มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภารหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนด 
                 1.4 มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มี
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
                 1.5 มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมคณะกรรมการกองเพื่อรับทราบปัญหา/
อุปสรรคและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
              2. นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
                  2.1 การบริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ 
                  2.2 การพัฒนาระบบวางแผนและการติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน 
                  2.3 การพัฒนาผลผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน 
                  2.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             3. นโยบายด้านการและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(learning Organization) 
                3.1 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ
ความรู้ 
                3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่อ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ระหว่าง
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
                3.3 ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ
ขององค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              4. นโยบายด้านภาระงาน 
                  4.1 มีการก าหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน 
                  4.2 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
                  4.3 บุคลากรมีการพัฒนาศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุกงาน
จะต้องมีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและ
ปรับปรุงภาระงานประจ าทุกเดือน 
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