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1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่องเนื่องจากการ
ก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง 3 ป ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน  
2560 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  จึงจ าเป็นต้อง จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2561 – 2563   ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลัง
ของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
2561 – 2563  ดังนี้  

๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง  
ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใดระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและ
คุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมูโนะ จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ            
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
 ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยเสนอให้คณะกรรมการ              
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่ วนต าบลวิเคราะห์ความ
ต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข            
ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 1.3  หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอสุไหงโก-ลก ที่ นธ 0023.17/ว 2457  ลงวันที่  
14  กรกฎาคม  2560  เรื่อง  การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  (รอบปีงบประมาณ  2561 – 2563)  เพ่ือให้การ
บริหารงานบุคคลด้านการก าหนดต าแหน่ง  การใช้ต าแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจ า  และพนักงาน
จ้าง  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  มีผลบังคับใช้ได้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560  จึงแจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผน
อัตราก าลัง  3  ปี   

1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2563 ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์  

2.1  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
 2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง  โครงสร้างส่วนราชการ
ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537   และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ. 2542 
 2.3  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. จังหวัด)  สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง
และการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่                                                                                                                                                                                                                                                      
 2.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ สามารถวางแผนอัตราก าลัง   ในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างเพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 2.6  เพ่ือให้องค์กรการบริหารส่วนต าบลมูโนะ  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  
3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยคณะกรรมการจัดท า
แผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะเป็นประธาน ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะเป็น
คณะกรรมการและนักทรัพยากรบุคคลเป็นคณะกรรมการและแลขานุการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปีโดยมีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ   เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมูโนะ บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมาย
และการด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตต้องมี
การวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงงานปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว 
อาจท าให้การจัดสรรอัตราก าลังบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่อง
ก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลมูโนะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก าหนดต าแหน่ง



ในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และ
คุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
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        3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานใน
แต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
        3.3.2 การจัดสรรประเภทบุคลากรส่วนท้องถิ่น (พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดสรรประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ 
และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในแต่ละส่วนราชการ
จะต้องพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนแปลงลักษณะการก าหนด
ต าแหน่งเพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
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  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมุติฐานว่า 
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและต้องใช้เวลามากโดยเปรียบเทียบ ย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการ
บางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีภาคราชการส่วนท้องถิ่นจึงท าได้
เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อ
หน่วยงานจริงเหมือนภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการต้องพิจารณา 
พิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีภารกิจที่สอดคล้องกับหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่า
งานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะงานเป็นโครงการพิเศษ หรือของหน่วยงานอ่ืน ก็ไม่มีความจ าเป็นต้องมาใช้
ประกอบพิจารณาด้วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยมีสมมุติฐานว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานปัจจุบันและใน
อนาคตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจจะต้องมีแนวทางในการพิจารณา แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลัง
ใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่าง
สูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ  อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย ใน 3 
ประเด็นดังนี้ 
   3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก  เช่น หากก าหดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท า
ให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย  งานธุรการ  สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการ
นั้น  ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด 
   3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการเนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก  ดังนั้น  อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุ
ของข้าราชการ  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะ
เกษียณอายุไป  เป็นต้น 



   3.6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ อาจท าให้
การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ  กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ
น าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน  เช่น  การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลังของ
งานการเจ้าหน้าที่ใน อบต. ก. และงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต. ข.  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน  โดยสมมติฐานที่ว่า
แนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการ
ก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน  
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง    
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม  เกลี่ย  หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ  แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม  (Right Jobs)  
มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง  ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่ง
ในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน  ทั้ง ๆ  ที่ใช้
ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก  รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ใน
สายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน  และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภท
วิชาการ  โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย  โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า  กรอบแนวคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง  (Effective Man Power Planning Framework)  นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถ   
มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตร าก าลังที่
เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ  
สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ  เช่น 
    การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการ
เกลี่ยอตัราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
    การจัดท ากระบวนการจริง  (Work process)  จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้
วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า 
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ  (Process Re-engineer) อันจะน าไปสู่
การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    การเก็บข้อมูลผลงาน  จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการท างาน  เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
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4.  สภาพปัญหาความต้องการของประชาชน  
     เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง 3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ มีความครบถ้วน องค์การ
บริหารส่วนต าบลมูโนะ   สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่ามีปัญหาอะไรและความจ าเป็นพ้ืนฐานและความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ ดังนี้ 

สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน  โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ  
ดังนี้ 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.) การคมนาคมไม่สะดวก เส้นทางจราจรในหมู่บ้าน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ช ารุด  
2.) ไฟฟูาสาธารณะมีไม่ทั่วถึงทั้งต าบล 
3.) ไม่มีประปาหมู่บ้าน 

ความต้องการ 
       1.)  บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน  ระบบระบายน้ า 
         2.)  สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค 
         3.) จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
         4.) พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
           5.) จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

2. ปัญหาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
2.) ปัญหาขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและอนามัย 
3.) ปัญหาการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ เด็ก สตรีและคนพิการไม่ทั่วถึง 

ความต้องการ 
         1.) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
        2.) ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
        ๓.) ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
        ๔.) ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
        ๕.) ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
        ๖.) ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
        7.) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

3. ปัญหาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1.) ไมม่ีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.) กล้องวงจรปิดมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับจุดต่างๆ ในชุมชน 

ความต้องการ 



1.) ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
2.) พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ

เรียบร้อยในท้องถิ่น 
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       3.) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
       4.) ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

4. ปัญหาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
1.) มีการกู้ยืมเงินทั้งในและนอกระบบอย่างแพร่หลาย 
2.) ผลผลิตทางการเกษตรถูกกดราคาท าให้ราคาผลผลิตไม่คุ้มทุน 
3.) จ านวนผลผลิตต่อไร่ต่ า 
4.) ขาดความรู้ในการพัฒนาด้านการผลิต 
5.) ขาดแคลนน้ าทางการเกษตร 

ความต้องการ 
        1.) ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
        2.) ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
        3.) ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
        4.) พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
        5.) ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

 
5. ปัญหาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.) ขาดระบบการจัดเก็บและท าลายขยะที่ถูกต้อง 
2.) ประชาชนขาดความรู้ในเรื่องการจัดการขยะที่ถูกต้อง 
3.) สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเปรี้ยวไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก 

ความต้องการ 
         1.) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       2.) ส่งเสริม สนับสนุนใหป้ระชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
       3.) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
       4.) จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
       5.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
 

6. ปัญหาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1.) ขาดงบประมาณในการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.) การส่งเสริมการเรียนการสอนด้านศาสนาแก่เยาวชนยังไม่มีเท่าท่ีควร 
 3.) การสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเน้นศาสนาพิธีมากกว่าจริยธรรม 
 4.) ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นถูกละเลย 

 

ความต้องการ 
        1.) ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
      2.) ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 



      3.) เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
       4.) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
       5.) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
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7. ปัญหาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

1.) สมาชิก อบต.บางส่วนยังขาดความรู้ในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 
2.) ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจอ านาจ บทบาทและหน้าที่ของ อบต. 
3.) ประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
4.) ขาดความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 

ความต้องการ 
                1.) พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
       2.) พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
       3.) พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
       4.) ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
       5.) ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
       6.) พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 

 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะนั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน 
การร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมูโนะ   ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน    การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จะสมบูรณ์ได้
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นท่ีเกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไข
ปัญหากันอย่างจริงจัง    องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัย
ของประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้
พร้อม ที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้น            
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
  การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย   ทั้งนี้
เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างไร   โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจ 
ตามหลัก SWOT  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ   ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนพัฒนาจังหวัด   แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล     
และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่ง
ภารกิจได้เป็น  7  ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
พ.ศ. 2537   และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542   ดังนี้  

5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67(1))  



(2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68(3)) 
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(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ(มาตรา 16(4)) 
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
(2) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตรา 68(4)) 
(3) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
(4) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(มาตรา 16(10)) 
(5) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 

16(5)) 
(6) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 68(4)) 
(2) การผังเมือง (มาตรา 67(13)) 
(3) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
(4) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
(4) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (มาตรา 68(10)) 
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
(7) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 68(9)) 
(8) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
(9) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 
67(8)) 

(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง   



ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคคลากรให้ตามความ

จ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 
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(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16(16)) 
 

ภารกิจ ทั้ง  7  ด้าน ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจ อบต. นั้น จะสามารถแก้ไขปัญหาของ อบต.มูโนะ  
ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครบถ้วน  และตรงตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต าบล และ
รวดเร็วยิ่งขึ้น  ทั้งนี้โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วย การด าเนินการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ  

 
หมายเหตุ.      - มาตรา 67 , 68   หมายถึง  พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ( แก้ไขเพิ่มเติม 
                      ถึงฉบับที่  6  พ.ศ. 2552 ) 
                  - มาตรา  16   หมายถึง  พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
                    ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
 
การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 สภาพทั่วไปองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ มีเนื้อที่รวม 20.48 ตารางกิโลเมตร  มีประชากรทั้งหมด 
จ านวน 9,812 คน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559 ) มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของ
ต าบลมูโนะ  เป็นที่ราบเชิงเขาลาดเอียง  ลักษณะของต าบล จะเป็นต าบลที่มีขนาดเล็ก โครงสร้างไม่ซับซ้อน พ้ืนที่
ชุมชนอยู่กันไม่หนาแน่น กระจายตามสัดส่วนทุกหมู่บ้าน 
 ส าหรับการวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  ซึ่งได้วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็น
สภาวะภายในท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบันเพ่ือใช้ก าหนดเป็นทิศทางและแนวทางการ
พัฒนา  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ที่ชัดเจนมีหลักแนวคิดวิเคราะห์ที่สามารถให้ค าตอบในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
อย่างสมเหตุสมผลและใช้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการก าหนดในอนาคต  ได้ผลดังนี้ 

1. จุดแข็ง (Strength) 
1) มีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย 
2) มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก 
3) มีสถานทีร่าชการเพ่ือให้บริการประชาชนในพื้นท่ี 
4) มีกองก าลังรักษาความสงบในพ้ืนที่ 
5) ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
6) มีสถานศึกษา ทั้งด้านศาสนาและสามัญ 
7) ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งและมีอิสระในการพัฒนาท้องถิ่น 
8) การบริการประชาชนท าได้รวดเร็ว ประหยัด 
9) ประชาชนรักความสงบ อยู่อย่างเอ้ืออาทรและเพียงพอ 
10)  มีตลาดนัดซึ่งเป็นศูนย์รวมซื้อ-ขายสินค้าของต าบล 
11)  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม 
12)  มีพ้ืนที่ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย 

 



 
 
 

-10- 

2. จุดอ่อน ( Weakness) 
1) ขาดประสิทธิภาพการจัดการผลผลิต  และการแปรรูป 
2) ประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
3) ไม่มีตลาดกลาง รองรับผลผลิตทางการเกษตร 
4) ขาดระบบน้ าประปา 
5) ขาดสถานศึกษาในระดับปริญญาตรี 
6) ความไม่ต่อเนื่องของผู้น าท้องที่/ผู้น าท้องถิ่น 
7) ประชาชนขาดความรู้ในการจัดการขยะ 
8) ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูร้อน 

3. โอกาส  ( Opportunity ) 
1) รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 
2) เป็นต าบลที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน สะดวกแก่การท าการค้าชายแดน 
3) มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 
4) การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5) มีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการผลิตสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
6) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. อุปสรรค (Threat) 
1) เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ส่งผลท าให้นักลงทุนจากภายนอกขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนในพ้ืนที่ 
2) ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
3) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เยาวชนขาดจรยิธรรม 
4) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
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6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลมูโนะจะด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องด าเนินการ  ดังนี้ 

 ภารกิจหลัก 
1. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. การจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
5. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
6. การพัฒนาการเมือง  และการบริหาร 
7. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 ภารกิจรอง 
1. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และผังเมือง 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
3. การส่งเสริมประกอบอาชีพของราษฎร      การเกษตร 
4. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
5. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
6. การวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 ส่วนราชการ  ได้แก่  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมและกองสวัสดิการและสังคม ก าหนดกรอบอัตราก าลังทั้งสิ้น  29 ต าแหน่ง  49  อัตรา  และเมื่อ
เปรียบเทียบกับจ านวนอัตราก าลังในองค์การบริหารส่วนต าบลข้างเคียงที่มีงบประมาณและภาระหน้าที่ใกล้เคียงกัน 
รายละเอียด  ดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

อปท. 
ก าหนด
ส่วน

ราชการ 

พนักงานส่วน
ต าบล 
(คน) 

พนักงาน 
ส่วนต าบล 

(ครู) 
(คน) 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

(คน) 

พนักงาน
จ้างท่ัวไป 

(คน) 

 
รวม 

1 อบต.ปูโยะ 5 10 1 9 6 26 
2 อบต.นานาค 4 16 2 8 2 30 
3 อบต.มูโนะ 6 19 9 10 11 49 

 
 จากการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ  
และองค์การบริหารส่วนต าบลนานาค ซึ่งเป็นต าบลที่มีประชากรขาดใกล้เคียงกัน  บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียง
กันและเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จะพบว่าการก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 2 แห่ง มีอัตราก าลังคน    
ไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก   
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8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้ 

8.1 โครงสร้าง 
              โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ประกอบด้วย ส านักงานปลัด อบต.            
กองคลัง  กองช่าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองสวัสดิการสังคม              
ตามรายละเอียดโครงสร้าง   ดังนี้ 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 

หมายเหตุ 
 

1.ส านักงานปลัด อบต. 
   1.1 งานบริหารทั่วไป 
       -  งานสารบรรณ 
       - งานบริหารงานบุคคล 
       - งานเลือกตั้งและทะเบียนขอ้มูล 
   1..2  งานนโยบายและแผน 
       - งานนโยบายและแผน 
       - งานวิชาการ 
       - งานข้อมูลและประชาสัมพนัธ์ 
       - งานงบประมาณ 
   1.3  งานกฎหมายและคด ี
       - งานกฎหมายและคด ี
       - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ ์
       - งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
   1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       - งานอ านวยการ 
       - งานปูองกัน 
       - งานฟ้ืนฟู 
   1.5 งานเทศกิจ 
       - งานรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
       - งานสนับสนุนและบริการ   
1.6 งานกิจการสภา อบต. 
       - งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
       - งานการประชุม 
       - งานอ านวยการและประสานงาน 
       - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมต ิ

1. ส านักงานปลัด อบต. 
   1.1 งานบริหารทั่วไป 
          -  งานสารบรรณ 
         - งานบริหารงานบุคคล 
         - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
   1.2  งานนโยบายและแผน 
       - งานนโยบายและแผน 
       - งานวิชาการ 
       - งานข้อมูลและประชาสัมพนัธ์ 
       - งานงบประมาณ 
   1.3  งานกฎหมายและคด ี
       - งานกฎหมายและคด ี
       - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ ์
       - งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
   1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       - งานอ านวยการ 
       - งานปูองกัน 
       - งานฟ้ืนฟู 
   1.5 งานเทศกิจ 
       - งานรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
       - งานสนับสนุนและบริการ  
  1.6 งานกิจการสภา อบต. 
       - งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
       - งานการประชุม 
       - งานอ านวยการและประสานงาน 
       - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ 

 
 
 
 



         ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
       - งานเลือกตั้งและข้อมูลการเลือกตั้ง 

         ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
       - งานเลือกตั้งและข้อมูลการเลือกตั้ง 
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โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน  
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 

หมายเหตุ 
 

   1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
        - งานส่งเสรมิการเกษตร 
        - งานส่งเสรมิปศุสตัว ์  
   1.8  งานส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
       - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
       - งานดูแล พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
2. กองคลัง 
   2.1 ฝุายการเงิน 
       - งานการเงิน 
       - งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน 
       - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
       - งานเก็บรักษาเงิน 
   2.2 งานบัญชี 
       - งานการบัญช ี
       - งานทะเบียนการคมุเบิกจ่ายเงิน 
       - งานงบการเงินและงบทดลอง 
       - งานแสดงฐานะทางการเงิน 
   2.3 งานพัฒนาและจดัเก็บรายได้ 
       - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนยีมและคา่เช่า 
       - งานพัฒนารายได ้
       - งานควบคุมกิจการคา้และค่าปรับ 
       - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได ้
   2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
       - งานทะเบียนทรัพยส์ินและแผนที่ภาษ ี
       - งานพัสด ุ
       - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภณัฑ ์
3.  กองช่าง 
   3.1 งานก่อสร้าง 
       - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
       - งานก่อสร้าง  สร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
       - งานข้อมูลก่อสรา้ง 
   3.2 งานออกแบบและควบคมุอาคาร 
       - งานประเมินราคา 
       - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
       - งานออกแบบและบริการขอ้มูล 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
       - งานประสานกิจการประปา 
       - งานไฟฟูาสาธารณะ 

   1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
        - งานส่งเสรมิการเกษตร 
        - งานส่งเสรมิปศุสตัว ์
1.8  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
       - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
       - งานดูแลพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
2. กองคลัง 
2.1 ฝุายการเงิน 
       - งานการเงิน 
       - งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน 
       - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
       - งานเก็บรักษาเงิน 
2.2  งานบัญชี 
       - งานการบัญช ี
       - งานทะเบียนการคมุเบิกจ่ายเงิน 
       - งานงบการเงินและงบทดลอง 
       - งานแสดงฐานะทางการเงิน 
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      -งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและคา่เช่า 
      - งานพัฒนารายได ้
      - งานควบคุมกิจการค้าและคา่ปรับ 
      - งานทะเบียนควบคุมและเรง่รัดรายได้ 
2.4 งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสด ุ
       - งานทะเบียนทรัพยส์ินและแผนที่ภาษ ี
       - งานพัสด ุ
       - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภณัฑ ์
3.  กองช่าง 
   3.1 งานก่อสร้าง 
       - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
       - งานก่อสร้าง  สร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
       - งานข้อมูลก่อสรา้ง 
   3.2 งานออกแบบและควบคมุอาคาร 
       - งานประเมินราคา 
       - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
       - งานออกแบบและบริการขอ้มูล 
      3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
       - งานประสานกิจการประปา 
       - งานไฟฟูาสาธารณะ 

 



       - งานระบายน้ า 
 

       - งานระบายน้ า 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 

หมายเหตุ 
 

         3.4 งานผังเมือง 
       - งานวางผังพัฒนาเมือง 
       - งานควบคุมทางผังเมือง 
       - งานส ารวจและแผนท่ี 
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   4.1 งานบริหารการศึกษา 
       -  งานบริหารวิชาการ 
       - งานจัดการศึกษา 
       - งานนิเทศการศึกษา 
   4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
       - งานกิจการศาสนา 
       - งานกีฬาและนันทนาการ 
       - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
       - งานกิจการเด็กและเยาวชน 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      5.1 งานบริหารงานสาธารณสุข 
         - งานการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
         - งานควบคุมโรค และการสุขาภิบาล 
      5.2 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
         - งานอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม 
         - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
         - งานรักษาความสะอาด 
6. กองสวัสดิการสังคม 
        - งานสวัสดิการสังคม 
        - งานสังคมสงเคราะห ์
 

         3.4 งานผังเมือง 
       - งานวางผังพัฒนาเมือง 
       - งานควบคุมทางผังเมือง 
       - งานส ารวจและแผนท่ี  
  4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   4.1 งานบริหารการศึกษา 
       -  งานบริหารวิชาการ 
       - งานจัดการศึกษา 
       - งานนิเทศการศึกษา 
    4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
       - งานกิจการศาสนา 
       - งานกีฬาและนันทนาการ 
       - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
       - งานกิจการเด็กและเยาวชน 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      5.1 งานบริหารงานสาธารณสุข 
         - งานการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
         - งานควบคุมโรค และการสุขาภิบาล 
      5.2 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
         - งานอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม 
         - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
         - งานรักษาความสะอาด 
6. กองสวัสดิการสังคม 
         - งานสวัสดิการสังคม 
         - งานสังคมสงเคราะห ์
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8.2  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วน 
ราชการในระยะเวลา 3  ปีข้างหน้า  ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น  จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ  ปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่า
ต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมูโนะ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิ เคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2563 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา  3 

ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม / ลด 

 
หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - -  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

ส านักงานปลัด         
พนักงานส่วนต าบล         

หัวหน้าส านักงานปลดั อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ขอใช้บัญชี 

นักจัดการงานท่ัวไป (ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นิติกร  (ชก.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง.) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต์ (ประจ ารถส านักงาน) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         
นักการภารโรง 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป) 2 2 2 2 - - -  
คนงานท่ัวไป (งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 1 1 1 1 - - -  

กองคลัง         
พนักงานส่วนต าบล         

ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  
หัวหน้าฝุายการเงิน(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 1 1 1 1 - - - ขอใช้บัญชี 

นักวิชาการพัสดุ (ชก.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1 1 1 1 - - -  
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ส่วนราชการ กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา            

3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม / ลด 

หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
กองช่าง         

พนักงานส่วนต าบล         
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นายช่างโยธา (ชง.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         

คนงานท่ัวไป (งานประสานสาธารณูปโภค) 2 2 2 2 - - -  

คนงานท่ัวไป (งานก่อสร้าง) 1 1 1 1 - - -  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
พนักงานส่วนต าบล         

ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการศึกษา (ชก.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) 1 1 1 1 - - -  
คร ู 9 9 9 9 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ดูแลเด็ก 4 4 4 4 - - -  

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม         
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ขอใช้บัญชี 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
พนักงานขับรถยนต์(ประจ ารถขยะ) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         
พนักงานประจ ารถขยะ 2 2 2 2 - - -  

คนงานท่ัวไป (งานบริหารงานสาธารณสุข) 1 1 1 1 - - -  

กองสวัสดิการสังคม         
ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม  
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานท่ัวไป (งานสังคมสงเคราะห์) 1 1 1 1 - - -  

รวม 49 49 49 49 - -  -  
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ   
  - ปลัด อบต.มูโนะ  มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน 1  ต าแหน่ง  1  อัตรา และมีรองปลัด อบต.
จ านวน 1 ต าแหน่ง  1  อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน/
ค่าตอบแทน รวม 

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 
2561 2562 2563 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) 

1 39,880 672,600 16,440 16,440 18,120 

2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) 

1 27,480 371,760 12,960 13,440 13,320 

 
 2. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  
 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน/
ค่าตอบแทน 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

2561 2562 2563 
 พนักงานส่วนต าบล       
1. หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) 
1 29,110 405,960 13,320 13,440 13,320 

2. นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 1 24,490 303,720 11,760 11,880 12,240 
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก) 1 - 355,320 12,000 12,000 12,000 
4. นักจัดการงานทั่วไป (ชก.) 1 22,620 273,960 11,160 11,280 11,760 
5. นิติกร(ชก.)   1 25,470 305,640 11,880 12,240 12,960 
6. เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง.) 1 18,060 216,720 9,000 9,240 9,360 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ       

7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 12,900 154,800 6,240 6,840 6,720 
8. พนักงานขับรถยนต์ (ประจ ารถส านักงาน) 1 12,160 145,920 5,880 6,120 6,360 
 พนักงานจ้างท่ัวไป       

9. นักการภารโรง 1 9,000 108,000 - - - 
10. คนงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 2 18,000 216,000 - - - 
11. คนงานท่ัวไป (งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 1 9,000 216,000 - - - 

 

  
หมายเหตุ   ปี 2561,2562,2563  ไม่มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพิ่ม 
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3. กองคลัง  

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน/
ค่าตอบแทน 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

2561 2562 2563 
 พนักงานส่วนต าบล       
1. ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการ

คลัง ระดับต้น) 
1 25,470 352,000 11,880 12,240 12,960 

2. หัวหน้าฝุายการเงิน  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1 - 411,600 13,620 13,620 13,620 

3. นักวิชาการพัสดุ (ชก.) 1 21,710 263,040 10,920 11,160 11,280 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ       

4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 15,260 183,120 7,440 7,680 8,040 
5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 12,900 154,800 6,240 6,840 6,720 

 

 
หมายเหตุ   ปี 2561,2562,2563  ไม่มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพิ่ม 

 

 
 
4. กองช่าง 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน/
ค่าตอบแทน 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

2561 2562 2563 
 พนักงานส่วนต าบล       
1. ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 1 32,450 455,040 13,320 13,440 13,080 
2. นายช่างโยธา (ชง.) 1 20,780 249,360 10,080 10,440 10,560 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ       

3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 12,900 154,800 6,240 6,840 6,720 
 พนักงานจ้างท่ัวไป       

4. คนงานทั่วไป(งานประสานสาธารณูปโภค) 2 18,000 216,000 - - - 
5. คนงานทั่วไป (งานก่อสร้าง) 1 9,000 108,000 - - - 

 

 
หมายเหตุ   ปี 2561,๒๕62 และ ๒563  ไม่มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพิ่ม 
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5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน/
ค่าตอบแทน 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

2561 2562 2563 
 พนักงานส่วนต าบล       
1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 
1 25,470 347,640 11,880 12,240 12,960 

2. นักวิชาการศึกษา  (ชก.) 1 23,080 289,320 11,160 11,520 12,000 
3. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) 1 14,570 174,840 6,840 6,960 7,440 
4. คร ู 9 - - - - - 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ       

5. ผู้ดูแลเด็ก 4 - - - - - 
หมายเหตุ   ปี 2561 , ๒๕62 และ ๒563  ไม่มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพิ่ม 
 
 

6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน/
ค่าตอบแทน 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

2561 2562 2563 
 พนักงานส่วนต าบล       
1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 
1 31,880 432,840 13,440 13,320 13,320 

2. นักวิชาการการสุขาภิบาล (ปก./ชก.) 1 - 355,320 12,000 12,000 12,000 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ       

3. พนักงานขบัรถยนต์ (ประจ ารถขยะ) 1 12,900 154,800 6,240 6,840 6,720 
 พนักงานจ้างท่ัวไป       

4. พนักงานประจ ารถขยะ 2 18,000 216,000 - - - 
5. คนงานทั่วไป 1 9,000 108,000 - - - 

 

 หมายเหตุ   ปี 2561 , ๒๕62 และ ๒563  ไม่มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพิ่ม 

7.  กองสวัสดิการสังคม 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน/
ค่าตอบแทน 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

2561 2562 2563 
 พนักงานส่วนต าบล       
1. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น) 
1 28,030 378,360 12,960 13,320 13,440 

 พนักงานจ้างท่ัวไป       
2. คนงานทั่วไป (งานสังคมสงเคราะห์) 1 9,000 108,000 - - - 

หมายเหตุ   ปี ๒๕61, 2562 และปี ๒560  ไม่มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพิ่ม 
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ   ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
โดยการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี  ตามรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนา
นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการ
บริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  ต้องตระหนักถึง
การพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ  คือ  การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าลบลมูโนะ  จึง
จ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริม
การท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1.  เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดยบุคคล  
ภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามา
ตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามี
ส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ
แทน  โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่าย
มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง  ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มี
เอกภาพและสอดรับประสานกัน  ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามกับตนเอง 
เสมอว่า  ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดยไม่
ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ต รงกับความต้องการของ
ประชาชน  พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถ
เสร็จสิ้นในจุดเดียว  ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการ
ของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน  ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต  เว็บไซต์ โซเชียล
มีเดีย  หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือเป็นต้น 

3.  องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างาน  อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง  สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการ
ตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น  และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง  และปรับตัวเข้าสู่สภาพ
ความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน 

  ทั้งนี้  วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด  วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้  เช่น  การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรมการศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เป็นต้น 
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  
   องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด  ยกตัวอย่างเช่น 
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 

1.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. กายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
ทั้งนี้  การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 

 
 
 

………………………………………………………………. 
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 10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

โครงสร้างส่วนราชการ อบต.มูโนะ  
 

 
 
 

                                                                                 
                                                                                            
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

งงงงงงงง 
 
 

  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

งานบริหารงานท่ัวไป 
งานนโยบายและแผน 
งานกฎหมายและคด ี
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
งานเทศกิจ 
งานกิจการสภา อบต. 
งานส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
งานส่งเสรมิการเกษตร 
 
 

งานการเงิน 
งานบัญชี 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ

งานก่อสร้าง 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
งานประสานสาธารณูปโภค 
งานผังเมือง 

 
งานบริหารงานสาธารณสุข 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

งานบริหารงานศึกษา 
งานส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
งานสังคมสงเคราะห ์

ส านักงานปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

ฝ่ายการเงิน 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน 

(นักบรหิารงานการคลัง ระดับตน้) 
ต้น 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

 

กองสาธารณสขุและ 
สิ่งแวดล้อม 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น) 

 
 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
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                          โครงสร้างของส านักงานปลดั อบต. 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
             (ปฏิบัติงาน/ 
                                      
 
 
 
 
  
 
 

 
 

                  
  

 
ประเภท/ 

ระดับ 

 
อ านวยการทอ้งถิ่น 

 

 
วิชาการ 

 

 
ทั่วไป 

 

 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

 
พนกังานจ้าง 

 

 
รวม 

ตน้ กลาง สูง ปฏบิตัิการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏบิตัิงาน ช านาญงาน อาวุโส ตามภารกิจ ทั่วไป  
จ านวน 1 - - - 3 - - - 1 - - 2 4 11 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  (1) 

งานบริหารทั่วไป 
- นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก(1)    
- นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก) (1) 
- ผช.จพง.ธุรการ (1)  
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
- นักการภารโรง (1) 
- คนงานท่ัวไป (2) 
 
 
 
   
  
  
  
                                                           

 
 

งานนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)(ว่าง)  
         
 

งานกฎหมายและคด ี
- นิติกร (ปก./ชก.) (1)        

งานเทศกิจ 

งานส่งเสริมการท่องเท่ียว       งานส่งเสริมการเกษตร งานกิจการสภา อบต. 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)(1)  
- คนงานท่ัวไป (1) 

-  
 
-
 
ค
น
ง
า
น
ทั่
ว
ไ
ป
 
(
1
)
  
เ
จ้
า
พ
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โครงสร้างของกองคลัง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
     
 
 
 
                                                                             
 
 

 
ประเภท/ 

ระดับ 

 
อ านวยการทอ้งถิ่น 

 

 
วิชาการ 

 

 
ทั่วไป 

 

 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

 
พนกังานจ้าง 

 

 
รวม 

ตน้ กลาง สูง ปฏบิตัิการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏบิตัิงาน ช านาญงาน อาวุโส ตามภารกิจ ทั่วไป  
จ านวน 1 - - - 1 - - - - - - 2 - 4 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)(1)  

- ผช. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (1)         

งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- ผช.จพง.จัดเก็บรายได้  (1) 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) (1)                                                                

ฝ่ายการเงิน 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน 

-(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)(ว่าง) 
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     โครงสร้างของกองช่าง 
 
 
 
 
 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
           
 
 
           
           
 
 
 
 
 

 
ประเภท/ 

ระดับ 

 
อ านวยการทอ้งถิ่น 

 

 
วิชาการ 

 

 
ทั่วไป 

 

 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

 
พนกังานจ้าง 

 

 
รวม 

ตน้ กลาง สูง ปฏบิตัิการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏบิตัิงาน ช านาญงาน อาวุโส ตามภารกิจ ทั่วไป  
จ านวน 1 - - - - - - - 1 - - 1 3 6 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

งานก่อสร้าง 
 -  นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)  
 -  ผช.นายช่างโยธา (1) 
 -  คนงานท่ัวไป (1) 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค 
- คนงานท่ัวไป (2) 

 

งานผังเมือง 
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     โครงสร้างของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 

                   
                   
                   
                   
                   
                   

                               
                                                                                                                    

                      
 

                                                                                                                     
                                                                 
           

 
 

ประเภท/ 
ระดับ 

 
อ านวยการทอ้งถิ่น 

 

 
วิชาการ 

 

 
ทั่วไป 

 

 
ครผููดู้แลเด็ก 

 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

 
พนกังานจ้าง 

 

 
รวม 

ตน้ กลาง สูง ปฏบิตัิการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏบิตัิงาน ช านาญงาน อาวุโส ตามภารกิจ ทั่วไป  
จ านวน 1 - - - 1 - - 1 - - 9 - 4 - 16 

 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (1) 

งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศกึษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)(1)  
- เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.) (1) 
- ครู (9)                                                        
- ผู้ดูแลเด็ก (4) 
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       โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 

 
                   
                   
                   
                   
                   
                                    
          
   
         
 
                                                                        
                            
 
 
 
 

 
ประเภท/ 

ระดับ 

 
อ านวยการทอ้งถิ่น 

 

 
วิชาการ 

 

 
ทั่วไป 

 

 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

 
พนกังานจ้าง 

 

 
รวม 

ตน้ กลาง สูง ปฏบิตัิการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏบิตัิงาน ช านาญงาน อาวุโส ตามภารกิจ ทั่วไป  
จ านวน 1 - - - - - - - - - - 1 3 5 
 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดบัต้น) (1) 

งานบริหารการสาธารณสขุ 
- นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก)(1)(ว่าง)  
- คนงานท่ัวไป (1)  

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ)(1) 
- พนักงานประจ ารถขยะ (2) 
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โครงสร้างของกองสวัสดิการสังคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
  
 
 

 
ประเภท/ 

ระดับ 

 
อ านวยการทอ้งถิ่น 

 

 
วิชาการ 

 

 
ทั่วไป 

 

 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

 
พนกังานจ้าง 

 

 
รวม 

ตน้ กลาง สูง ปฏบิตัิการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏบิตัิงาน ช านาญงาน อาวุโส ตามภารกิจ ทั่วไป  
จ านวน 1 - - - - - - - - - - - 1 2 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (1) 

งานสวัสดิการสังคม 
  

งานสังคมสงเคราะห ์
- คนงานท่ัวไป (1) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามมาตรา 35 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
ประกอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  (พ.ศ.2561 – 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 

รายการ ปีงบประมาณ หมาย
เหตุ 2561 2562 2563 

1. ประมาณการรายรับ 56,276,482.50 59,090,306.63 62,044,821.97  
2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 56,276,482.50 59,090,306.63 62,044,821.97  
3. ค่าใช้จ่ายร้อยละ 40 22,510,5920.00 23,636,122.65 24,817,928.78  
4. เงินเดือน+ค่าตอบแทน 9,016,260 9,287,640 9,564,660  
5. ประมาณการประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน 20% 

1,803,252 1,857,528 1,912,932  

รวม 10,819,512 11,145,168 11,477,592  
คิดเป็นร้อยละ 19.23 18.87 18.50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 

ประกอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  (พ.ศ.2561 – 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

 
รายการ ปีงบประมาณ หมาย

เหตุ 2561 2562 2563 
1. ประมาณการรายรับ 56,276,482.50 59,090,306.63 62,044,821.97  
2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 56,276,482.50 59,090,306.63 62,044,821.97  
3. ค่าใช้จ่ายร้อยละ 40 22,510,5920.00 23,636,122.65 24,817,928.78  
4. เงินเดือน+ค่าตอบแทน     
5. ประมาณการประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน 20% 

    

รวม     
คิดเป็นร้อยละ     



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
เรื่อง  แผนอัตราก าลัง 3  ปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
........................................ 

   อาศัยอ านาจตามความในข้อ 15 ประกอบกับมาตรา  25   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคล  พ.ศ.2542 ข้อ 18   แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   ลงวันที่  20   พฤศจิกายน  2545    และมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส   ในการประชุมครั้งที่  ....../2560  เมื่อวันที่  …….  เดือน
กันยายน   พ.ศ. 2560 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นราธิวาส   จึงขอประกาศแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  –  2563  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมูโนะ   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1   เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2560   เป็นต้นไป 
 

                                     ประกาศ  ณ  วันที่  ......   เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2560 
 
 
 รอปา 
                (นายรอปา  อีซอ) 
                                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
เรื่อง  ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

.................................... 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล

จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2559 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลในการประชุม ครั้งที่ 
1/2559 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 จึงขอประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มูโนะ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือนมกราคม   พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2559 
 
 

               รอปา 
               (นายรอปา  อีซอ) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงสร้างส่วนราชการแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
ลงวันที ่ 12 เดือน เมษายน   พ.ศ. 2559 

โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

2. กองคลัง      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่ง การเก็บรักษาเงิน 
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทาง
การเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และ
รายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งาน
เกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอื่นๆที่เก่ียวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. กองช่าง      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การ
ตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ 
งานการก่อสร้าง ซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้าน
วิศวกรรมเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษา เครื่องจักรกลเพลิง และงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 

4.กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา   การส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การ
สนับสนุนบุคลากร  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัด
สถานที่เพ่ือการศึกษา ส่งเสริมท านุบ ารุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การด าเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการ
เล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย 

5.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

      มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การควบคุมโรค  การสุขาภิบาลอ่ืน ๆ ตาม
แผนการสาธารณสุข  และข้อบังคับต าบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวล ผล
และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข  งานด้านสิ่งแวดล้อม การ
ให้บริการสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

9 กองสวัสดิการสังคม        มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนงานด้าน
สวัสดิการสังคม งานควบคุมด้านสวัสดิการสังคม การส่งเสริมอาชีพซึ่งรวมถึงงานผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเอดส์ เด็กก าพร้า และกลุ่มสตรีงานวางแผนสนับสนุนสงเคราะห์ 
ผู้ด้อยโอกาส ทางด้านจิตใน การประกอบอาชีพรายคนหรือเป็นกลุ่ม ๆ ประกอบการค้า
และกิจการตามข้อบัญญัติด้านสวัสดิการสังคม การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน 



                                    ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
ที่   163/2559 

เรื่อง  แต่งตั้งและบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นตามโครงสร้างส่วนราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

.................................. 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2559 
ลงวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลในการประชุม ครั้งที่  3/2559 เมื่อวันที่                   
29 มีนาคม 2559 จึงประกาศก าหนดประเภทและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  เป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาดกลาง โดยได้จัดท าโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งในแผนอัตราก าลังสามปีเป็นไป
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  จังหวัด
นราธิวาส    จึงขอบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลตามโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1  เดือนเมษายน   พ.ศ.2559 
 

     สั่ง  ณ  วันที่  12  เดือนเมษายน   พ.ศ. 2559 
 
 

                  รอปา 
            (นายรอปา  อีซอ) 

            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ค ารับรองของคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 

 ขอรับรองว่าร่าง ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563 ) ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลมูโนะ ฉบับนี้ ได้ผ่านมติที่ประชุมของคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลมูโนะ แล้ว 

 
ลงชื่อ                        เปาะอาเดะ                              ประธานคณะกรรมการ                
                       (นายเปาะอาเดะ  อาแวหามะ) 
       รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 
 
ลงชื่อ                      สุดสาย                                      คณะกรรมการ 

                            (นางสาวสุดสาย   แดงดี) 
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

ลงชื่อ                   ฮามีเนาะ                                         คณะกรรมการ 
         (นางฮามีเนาะ  นุ้ยผอม) 
           ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 
 ลงชื่อ                   ฮาเร็ช                                         คณะกรรมการ 
                              (นายฮาเร็ช   ยูโซ๊ะ) 
                              ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
 ลงชื่อ                   ชฎาภรณ์                                     คณะกรรมการ 
                          (นางสาวชฎาภรณ์  ทองอ่อน) 
                  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 ลงชื่อ     วิมล                          คณะกรรมการ 
          (นางสาววิมล    หนุรัตน์) 
                  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 



 
 
 
 
 ลงชื่อ                    ไซนัล                                        คณะกรรมการ 
                             (นายไซนัล  นิรมาณกุล) 
                  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 ลงชื่อ  ประดิษฐ์             คณะกรรมการ 
        (นายประดิษฐ์  ทองดี) 
                       ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 ลงชื่อ  สุภาพร             เลขานุการ 
    (นางสาวสุภาพร  จันทร์บุญรอด) 
    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


