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1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแผนอัตรากำลัง 3 ปี เป็นแผนที่แสดงถึงข้อมูลอัตรากำลังของข้าราชการและพนักงานจ้างทุกประเภท 
ที่ตั้งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง จากงบประมาณของท้องถิ่นและที่ได้รับจัดสรรเงินเดือน ค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล  
อันจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์อัตรากำลังในภาพรวมและแนวโน้มภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพรวมถึงเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการกำหนดตำแหน่ง การใช้ตำแหน่ง และการสรรหาให้เป็นไป 
อย่างถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงจำเป็นต้องจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
25664 – 2566 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตรากำลังฉบับเดิมเป็นสำคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตรากำลัง
ของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง ใช้ประกอบการบริหารจัดการอัตรากำลังของบุคลากรในสังกัด โดย
หลักการดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
 ๑.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง  
กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ว่าจะมีตำแหน่งใด  ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและ
คุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลมูโนะ จัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล เพ่ือใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด 
 ๑.2  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  ( ก.อบต.)  ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนอัตรากำลังของ
องค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วน โดยเสนอให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง วิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  วิเคราะห์ความ
ต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน  จัดทำกรอบอัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข              
ในการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
 1.3  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
สำหรับปงีบประมาณ พ.ศ.  2564 – 2566  ขึ้น   

2. วัตถุประสงค ์  
 2.1 วัตถุประสงค์จากการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
  2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม           
ไม่ซ้ำซ้อน 
  2.1.2  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มีการกำหนดตำแหน่ง การจัดอัตรากำลัง  โครงสร้าง
ส่วนราชการให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ   ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  2.1.3  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส   สามารถตรวจสอบการกำหนด
ตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่                                                                                                                                                                                                                                                      
  2.1.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล           
มูโนะ 
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  2.1.5  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  สามารถวางแผนอัตรากำลังในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง  เพ่ือให้การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มี
ประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น 
การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างด ี
  2.1.6  เพ่ือให้องค์กรการบริหารส่วนตำบลมูโนะ  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 2.2 ประโยชน์จากการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
  2.2.1 ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
กำลังคน ตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีต้องการ 
  2.2.2  องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มีอัตรากำลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร 
สร้างขวัญกำลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
  2.2.3 การจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ
เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
  2.2.4  การจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคล
ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 
  2.2.5  การจัดทำแผนอัตรากำลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคลและ
วางแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่
เป้าหมายในภาพรวมได้ 

3. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง 
 3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง 

การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกำลังคนในภาพรวมขององค์กร 
ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

• The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของการ
วางแผนกำลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
องค์กร และดำเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการกำหนดกรอบอัตรากำลัง
ในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกำหนดจำนวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กรต้องการเพ่ือให้สามารถ
ทำงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

• International Personnel Management Association (IPMA)ให้ความหมายของการ
วางแผนกำลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านกำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพ
กำลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกำลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความต้องการ
อย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนดำเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการ
กำหนดกรอบอัตรากำลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการกำลังในอนาคตที่จะทำให้องค์กรบรรลุภารกิจ 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 
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• ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการในการ
กำหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จำนวนเท่าไร และ
รวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กำหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก
จากภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ี
ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่องค์การ”  

• สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผนกำลังคน
เชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์ 
และอุปทานด้านกำลังคน เพ่ือนำไปสู่การกำหนดกลวิธีที่จะให้ได้กำลังคนในจำนวนและสมรรถนะที่เหมาะสมมา
ปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากำลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือ
ธำรงรักษากำลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

• กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคน ในคู่มือการ
จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็น
กิจกรรมหรืองาน ในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทางสำหรับ
ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และวิเคราะห์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานกำลังงาน เพื่อนำไปสู่การกำหนดวิธีการที่จะให้ได้กำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถอย่าง
เพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจำนวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรจำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาทำงานในองค์กรใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกำลังคนคือ วิธีการที่
จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากคำจำกัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกำหนดกรอบอัตรากำลังนั้นเป็นการ
ระบุว่าองค์กรต้องการจำนวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือให้
องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่กำหนดไว้  

3.2 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
      (1)  แนวคิดเรื่อง  การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 
 การวางกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกันภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตาม

ความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่  ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอำนาจการ
บริหารจัดการ มีความคล่องตัวและมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กำหนดให้เป็นไปตามหลักการบริการกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย  ในการกำหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากำลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจโดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ดังนี้ 

1. พนักงานส่วนตำบล :  ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ 
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มี
ความต่อเนื่องในการทำงาน มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้ น  กำหนด
ตำแหน่งแต่ละประเภทของพนักงานส่วนตำบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด รองปลัด 
- สายงานอำนวยการท้องถิ่น  ได้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง 
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 



แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบรหิารส่วนตำบลมโูนะ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบรหิารส่วนตำบลมโูนะ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566  4 
 

2. ลูกจ้างประจำ : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ จึงมีการจ้างลูกจ้างปะจำ 
ต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการกำหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือกำหนดตำแหน่งเพ่ิมจากที่มีอยู่เดิม
และให้ยุบเลิกตำแหน่ง หากตำแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นตำแหน่งว่าง มีคนลาออก หรือเกษียณอายุราชการ โดยกำหนดเป็น 
3 กลุ่ม ดังนี้ 

- กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน 
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

3.  พนักงานจ้าง :  ปฏิบัติงานในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกำหนดระยะเวลาการ 
ปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การกำหนดพนักงานจ้าง มี 3 
ประเภท แต่องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ ด้วยบริบท ขนาดและปัจจัย
หลายอย่าง จึงกำหนดจ้างพนักงานจ้างเพียง 2 ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  

   (2)  แนวคิดเรื่องการกำหนดสายงานและตำแหน่งงานในส่วนราชการ 
 การจัดสรรอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการกำหนดสาย 

งานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้น คือ 
กำหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทัพยากรบุคคล อันได้แก่ 
การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ได้
พิจารณาด้วยว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถ
บริหารกำหนดอัตรากำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยพิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิ
การศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
   สำนักงานปลัด อบต. คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างดำรงตำแหน่งในสำนักงานปลัด อบต. ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน
นโยบาย อำนวยการทั่วไป การบริการสาธารณะ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษาที่ใช้ใน
การบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
   กองคลัง  คุณสมบัติ ความรู้ทักษะ วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งให้พนักงาน
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ 
ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงานเพ่ือให้
พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
   กองช่าง  คุณสมบัติ ความรู้ทักษะ วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งให้พนักงาน
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองช่าง จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  การออกแบบ การ
ประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้การบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละ
สายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละ
คนม ี
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คุณสมบัติ ความรู้ทักษะ วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการ
บรรจุและแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองการศึกษา ฯ ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา การบริการสาธารณา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้การบรรจุแต่งตั้งจะใช้
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          Drivers 

คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คุณสมบัติ ความรู้ทักษะ วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุและ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะเน้นที่
เรื่องการวางแผนรักษาพยาบาล ให้การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิ
การศึกษา ที่ใช้การบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละ
ตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 กองสวัสดิการสังคม  คุณสมบัติ ความรู้ทักษะ วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนงาน
สวัสดิการสังคมและการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้การบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 3.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กำลังคน (Demand Analysis) 

เพ่ือกำหนดกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงานจำเป็นต้องสร้ างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติข้อมูล
ในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคตดังตาราง (ตารางการวิเคราะห์นำมาจากเอกสารประกอบการ
บรรยาย เรื่องการบริหารกำลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบตำแหน่งและค่าตอบแทนของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังขององค์การ
บริหารส่วนตำบลมูโนะ ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสานและ
ความสอดคล้องสม่ำเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American Academy of 
Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากำลังนั้นควรคำนึงถึงปัจจัยและกระบวนการ
ต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 
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จากมิติการพิจารณาอัตรากำลังด้านบนนั้นสามารถนำมาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้ 

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

▪ FTE (Full Time 

Equivalent)

▪ Supply pressure

▪ 360 degree+Issue

▪ Benchmarking

▪ Strategic 

Objective

▪ Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 
  เมื่ อ น ำก รอบ แน วค วาม คิ ด ก ารวิ เค ราะห์ อั ต ราก ำลั ง  (Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตรากำลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตรากำลัง ในองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1  Strategic objective: เพ่ือให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ โดยจะเป็นการ
พิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน
ไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหาก
งานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

การวางแผนอัตรากำลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  
ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสำคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการรักษาพยาบาล  มี
คุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะบรรจุให้ดำรงตำแหน่ง 
ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่าง
ทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2  Supply pressure: เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะคำนึงการจัดสรรประเภทของ
พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ดังนั้นในการกำหนด
อัตรากำลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการ
กำหนดตำแหน่ง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 



แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบรหิารส่วนตำบลมโูนะ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบรหิารส่วนตำบลมโูนะ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566  7 
 

การวางแผนอัตรากำลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ได้กำหนดอัตรากำลังในแต่ละ
ส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ตำแหน่งระดับผู้อำนวยการกอง  มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกตำแหน่ง  ตำแหน่งรองลงมา จะเป็น ตำแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง กำหนดเป็นสายงาน
วิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตำแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามลำดับ  การกำหนดในลำดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมี
ผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตำแหน่งควรมีเป็นสำคัญ  

กระจกด้านที่ 3  Full Time Equivalent (FTE): เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะคำนวณ FTE 
ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
▪ สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
▪ มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
▪ การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
▪ ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนตำบล 

มูโนะ 
▪ ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว /  หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 
▪ การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การนำปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การกำหนดอัตรา  และคำนวณ
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคำนวณหาเวลาปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 

จำนวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า   230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จำนวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 

2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ช่ัวโมง 

3. 1,380 คือ จำนวน วัน คูณด้วย จำนวน ชั่วโมง / 1 ปี ทำงาน 1,380  ช่ัวโมง 

4. 82,800 คือ ใน 1 ช่ัวโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

 กระจกด้านที่  4  Driver: เป็นการนำผลลัพธ์ที่ พึ งประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
มูโนะ (ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ) มายึดโยงกับจำนวนกรอบกำลังคน
ที่ ต้ อ ง ใช้  ส ำห รั บ ก ารส ร้ า งผ ล ลั พ ธ์ ที่ พึ งป ระส งค์ ให้ ได้ ต าม เป้ าห ม าย  โด ย เน้ น ที่ ก า รป ฏิ บั ติ ง า น  
การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล 
มูโนะ  (การตรวจประเมิน LPA)  
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กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: นำประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อยใน 
3 ประเด็นดังนี ้

▪ ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่ง
งานในแต่ละส่วนราชการนั้นจะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นจำนวนมาก เช่น หากกำหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ หรือ กำหนดฝ่าย มากจะทำให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานใน
ส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ พิจารณาทบทวนว่าการ
กำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 6 ส่วนราชการ ได้แก่ 
สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

▪ ประเด็น เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่ องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมู โนะ 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจำนวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตำแหน่งอัตรากำลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนกำหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกำลังคนได้ 

▪ มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา  โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
มูโนะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 6 
ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  
เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและกำหนดทิศทางให้สอดคล้อง
ในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6  Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากำลังกับองค์การบริหารส่วนตำบล
ขนาดเดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิตและองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ  ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จำนวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  
บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
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 จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ องค์การบริหารส่วนตำบล
โฆษิตและองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ  ซึ่งเป็นองคก์ารบริหารส่วนตำบลที่มี ประชากร   ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  
ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การกำหนดอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทั้งสองแห่ง มีอัตรากำลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง
สองหน่วยงานแล้ว  การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2564– 2566  ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลมูโนะ  จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งเพ่ิม เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนตำแหน่ง
ว่างที่ยังไม่มีคนครอง อบต.มูโนะได้ขอใช้บัญชีจากการสอบแข่งขันของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และคาด
ว่าในปีงบประมาณ 2564 – 2566 ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนตำบลจากการสอบแข่งขันและทำ
ให้พนักงานส่วนตำบลมากขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 3.3 ความสำคัญของการกำหนดกรอบอัตรากำลังคน 
 การวางแผนกำลังคนและการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนมีความสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อองค์การ

บริหารส่วนตำบลและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนตำบล การกำหนดอัตรา
กำลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทำให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ 
ดังนี้ 

3.3.1 ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
สามารถวางแผนกำลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยทำให้
ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ทำให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ให้สอดคล้องกันทำให้การดำเนินการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกำลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
กำลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วย
การวางแผนกำลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกำลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้นลงได้ 

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ สามารถที่จะจัดจำนวน ประเภท และระดับ
ทักษะของกำลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่ เหมาะสม ทำให้กำลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งกำลังคนและองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อันจะส่งผลให้
เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ โดยรวม 

3.3.6 การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะทำให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลมูโนะ เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยทำให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment 
Opportunity : EEO) เนื่องจากการกำหนดกรอบอัตรากำลังจะนำไปสู่การวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ อันจะ
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ส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสำเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง 
การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอด
ตำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 3.4 กระบวนการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 
  3.4.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
  3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
   3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลมูโนะ  

  3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเช่น กฎระเบียบ การแบ่ง
ส่วนราชการภายใน และกรอบอัตรากำลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

  3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตรากำลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
  3.4.๓ เพ่ือจัดทำร่างแผนอัตรากำลัง ๓ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ และส่งคณะทำงานเพ่ือ

ปรับแต่งร่างแผนอัตรากำลัง 
  3.4.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ต่อคณะกรรมการ

พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส  
  3.4.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำงบประมาณ 2564 

– 2566 
  3.4.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจัดส่งแผนอัตรากำลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อำเภอ และจังหวัด 

และส่วนราชการในสังกัด 
 

ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
วัน เดือน ปี รายการที่ดำเนินการ หมายเหตุ 

พฤษภาคม 2563 จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
อัตรากำลัง อปท. ข้างเคียง 

อบต.โฆษิต 
อบต.ปูโยะ 

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2563 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 
ประชุมคณะกรรมการ 

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ ภาร
งาน  อัตรากำลังที่มีอยู่ และพิจารณาปริมาณ
งานที่เกิดขึ้น เหตุผลความสำคัญของการ
กำหนดตำแหน่งเพ่ิม 

สิงหาคม 2563 ส่งร่างแผนอัตรากำลัง ขอความเห็นชอบ 
ก.อบต.จังหวัดและ ก.อบต.ประชุมพิจารณา 

เสนอ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส 

กันยายน 2563 ก.อบต.จังหวัด แจ้งมติให้ อปท.ทราบ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง มีผล 1 ต.ค.63 
1 ตุลาคม 2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี มีผลบังคับใช้ อบต.มูโนะ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 

2564 - 2566  
 
4. สภาพปัญหาความต้องการของประชาชน  

จากการสํารวจและวิเคราะหส์ภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ พบปัญหา
และความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจำปี 2564– 2566 แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อ
สะดวกในการดําเนินการแก้ไขใหต้รง กับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง เช่น 
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 สภาพปัญหา 
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. การคมนาคมไม่สะดวก เส้นทางจราจรในหมู่บ้าน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ชำรุด  
2. ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่ทั่วถึงทั้งตำบล 
3. ไม่มีประปาหมู่บ้าน  

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

 3. ปัญหาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1. ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. กล้องวงจรปิดมีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับจุดต่างๆ ในชุมชน   

 4. ปัญหาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
1. มีการกู้ยืมเงินทั้งในและนอกระบบอย่างแพร่หลาย 
2. ผลผลิตทางการเกษตรถูกกดราคาทำให้ราคาผลผลิตไม่คุ้มทุน 
3. จำนวนผลผลิตต่อไร่ต่ำ 
4. ขาดความรู้ในการพัฒนาด้านการผลิต 
5. ขาดแคลนน้ำทางการเกษตร   

 5. ปัญหาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ขาดระบบการจัดเก็บและทำลายขยะที่ถูกต้อง 
2. ประชาชนขาดความรู้ในเรื่องการจัดการขยะที่ถูกต้อง 
3. สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเปรี้ยวไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก 

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

7. ปัญหาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
1. สมาชิก อบต.บางส่วนยังขาดความรู้ในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 
2. ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจอำนาจ บทบาทและหน้าที่ของ อบต. 
3. ประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
4. ขาดความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 

 ความต้องการ 
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1. บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน  ระบบระบายน้ำ 
2. สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค 
3. จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล 
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
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          5. จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
2. ปัญหาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
3. ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 

จัดการศึกษา 
4.  ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
5.  ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
6.  ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
7.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 3. ปัญหาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 

  2. พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

 4. ปัญหาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
      1. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
         2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
         3. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
         4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
  5. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ 
 5. ปัญหาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
        3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
        4. จดัทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย 
        5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
 6. ปัญหาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
        1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
     2. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
      3. เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
       5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

7. ปัญหาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
                 1. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
        2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
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        3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
        4. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
        5. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
        6. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

 

5. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  การจัดทำแผนอัตรากำลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ได้พิจารณา
สรุปรูปแบบและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจำปี 2561 – 2565 
ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ คือ  “ตำบลมูโนะ
น่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน ดินแดนแห่งศิลปวัฒนธรรม ก้าวนำหน้าการบริหาร เด่นเรื่องกีฬา ปวงประชา
ร่มเย็น” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพการดูแล
ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ การร่วมคิดอยู่
อย่างจำกัด การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลมูโนะ เป็นเมืองที่น่าอยู่ตลอดไป สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ได้
กำหนดไว้  7 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น สะพาน ท่อคสล. หอ 

กระจายข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค อาคารต่าง ๆ ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  -  โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมเยาวชน สตรี 
  -  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
  -  การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 
  -  ดำเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  -  การจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
  -  ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  -  เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ ปลูกจิตสำนึกให้
ราษฏรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพ่ือความมั่นคงของชาติ  
  -  เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ฯลฯ 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  - พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
  -  พัฒนาวางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยงในพ้ืนที่ 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
แหล่งน้ำ เป็นต้น 
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 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  -  ส่งเสริม สนับสนุนงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  -  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 การจัดทำแผนอัตรากำลังแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ใช้การวิเคราะห์ภารกิจ  
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ .ศ. 
2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และกฎหมายอ่ืน  ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ
หน้าที่ ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยตรง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้ กำหนด
วิธีการดำเนินภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ภารกิจที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จะต้องดำเนินการแบ่งออกเป็น 7 ด้าน โดยภารกิจดังกล่าวถูก
กำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ. 2537 และและตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดังนี้ 
 5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67(1))  
(2) ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
(3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
(4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3)) 
(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) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  

(มาตรา 68(4)) 
(3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (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) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (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)) 
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(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
(3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
(4) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (มาตรา 68(10)) 
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
(7) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (มาตรา 68(9)) 
(8) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
(9) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและ 

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

(1) บำรุงรักษาศิลปะ 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) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 

      (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16)) 

 ภารกิจ ทั้ง  7  ด้าน ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้อำนาจ อบต. นั้น จะสามารถแก้ไขปัญหาของ อบต.มูโนะ  
ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครบถ้วน  และตรงตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ตำบล และ
รวดเร็วยิ่งขึ้น  ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วย การดำเนินการขององค์การ
บริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจะดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องดำเนินการ  ดังนี้ 
 ภารกิจหลัก   

1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. การจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
5. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
6. การพัฒนาการเมือง  และการบริหาร 
7. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 ภารกิจรอง 
1. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และผังเมือง 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
3. การส่งเสริมประกอบอาชีพของราษฎร การเกษตร 
4. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
5. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง 
 วิเคราะห์อัตรากำลังที่มีขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (Swot Aanlysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์สำหรับองค์กร 
ซึ่งช่วยผู้บริหารกำหนดจุดแข่งและจุดอ่อนขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพ 
แวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อการทำงานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กรซึ่งจะช่วยให้
ทราบว่าองค์กรได้เดินมาถูกทิศทางและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายได้ดี
หรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการทำงานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่ง
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis  มีปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S  มาจาก Strengths 

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
ภายในองค์กร  เช่น  จุดแข็งด้านกำลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล 
องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์ 
  1.2  W มาจาก Weaknesses 
          หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 
 2. ปัจจัยภายนอก (EXTernal Environment Analysis)  ได้แก่ 
  2.1  O มาจาก Opportunities 
         หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือ
ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์
จากโอกาสนั้น   
  2.2  T  มาจาก Threats 
         หมายถึง  อุปสรรค  เป็นข้อจำกัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งการบริหารจำเป็นต้อง
ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ (ระดับตัวบุคคล) 

 จุดแข็ง  S 
1. มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่ตำบลมูโนะและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
2. มีอายุเฉลี่ย 25 – 40 ปี เป็นวัยทำงาน 
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3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทำให้การทำงานละเอียด รอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทำงานคล่องตัว โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

 จุดอ่อน  W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ทำงานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่าหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 

 โอกาส  O 
1.  มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการทำงานและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลใน 

ฐานะตัวแทนประชาชน 
 ข้อจำกัด  T 

1. ส่วนมามีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของงาน 
3. พ้ืนที่กว้างทำให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ (ระดับองค์กร) 
 จุดแข็ง  S 

1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการทำงาน อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการนำความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
 จุดอ่อน  W 

1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทำให้บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารสำนักงานคับแคบ 

 โอกาส  O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัมนา อบต. 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทำให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี/ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
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 ข้อจำกัด  T 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การดำเนินการทาง

วินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ีน้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มีจำกัดทำให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้

หลากหลายจึงจะทำงานได้ ครอบคลุมภารกิจของ อบต. 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จำนวนประชากรและภารกิจ   

8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ        
 8.1 โครงสร้าง  
 จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ได้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 6 ส่วนราชการ คือ 
สำนักงานปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกอง
สวัสดิการสังคม โดยแต่ละส่วนราชการได้กำหนดโครงสร้างออกเป็นฝ่ายและหรืองาน อีกทั้งยังกำหนดตำแหน่งพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจที่มีอยู่ เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้ 

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ 
 

หมายเหตุ 
 

1.สำนักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
       -  งานสารบรรณ 
       -  งานบริหารงานบุคคล 
       -  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
1.2  งานนโยบายและแผน 
        -  งานนโยบายและแผน 
        -  งานวชิาการ 
        -  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
        -  งานงบประมาณ 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
       -  งานกฎหมายและคดี      
       -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
       -  งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       - งานอำนวยการ 
       - งานป้องกัน 
       - งานฟ้ืนฟู 
 
 

1. สำนักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป  
       -  งานสารบรรณ 
       -  งานการเจ้าหน้าที่ 
       -  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
1.2 งานนโยบายและแผน 
        -  งานนโยบายและแผน 
        -  งานวชิาการ 
        -  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
        -  งานงบประมาณ 
1.3  งานนิติการ 
       -  งานกฎหมายและคดี      
       -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
       -  งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       - งานอำนวยการ 
       - งานป้องกัน 
       - งานฟ้ืนฟู 
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1.5 งานเทศกิจ 
       - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
       - งานสนับสนุนและบริการ   
1.6 งานกิจการสภา อบต. 
       - งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
       - งานการประชุม 
       - งานอำนวยการและประสานงาน 
       - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ 
         ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
         - งานส่งเสริมการเกษตร 
        - งานส่งเสริมปศุสัตว์   
1.8  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
       - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว   
       - งานดูแล พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
2. กองคลัง 
2.1 ฝ่ายงานการเงิน 
      2.1.1  งานการเงิน 
               - งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน 
               - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
               - งานเก็บรักษาเงิน 
      2.1.2 งานบัญชี 
               - งานการบัญช ี
               - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
               - งานงบการเงินและงบทดลอง 
               - งานแสดงฐานะทางการเงิน 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
       - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
       - งานพัฒนารายได้ 
       - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
       - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
       - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
       - งานพัสดุ 
       - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 
1.5  งานเทศกิจ 
       - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
       - งานสนับสนุนและบริการ  
1.6  งานกิจการสภา อบต. 
       - งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
       - งานการประชุม 
       - งานอำนวยการและประสานงาน 
       - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ 
         ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
        - งานส่งเสริมการเกษตร 
        - งานส่งเสริมปศุสัตว์   
1.8  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
       - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว   
       - งานดูแล พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
2. กองคลัง 
2.1 ฝ่ายการเงินและบัญชี 
      2.1.1 งานการเงิน     
               - งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน 
               - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
               - งานเก็บรักษาเงิน 
 2.1.2 งานบัญชี 
               - งานการบัญช ี
               - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
               - งานงบการเงินและงบทดลอง 
               - งานแสดงฐานะทางการเงิน 
2.2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
       - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
       - งานพัฒนารายได้ 
       - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
       - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
       - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
       - งานพัสดุ 
       - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ 
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3.  กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
       - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
       - งานก่อสร้าง  สร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ 
       - งานข้อมูลก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
       - งานประเมินราคา 
       - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
       - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
       - งานประสานกิจการประปา 
       - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
       - งานระบายน้ำ 
3.4 งานผังเมือง 
       - งานวางผังพัฒนาเมือง 
       - งานควบคุมทางผังเมือง 
       - งานสำรวจและแผนที่ 
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 
       - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
       - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
       - งานรักษาความสะอาด 
 

3.  กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง       
       - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
       - งานก่อสร้าง  สร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ 
       - งานข้อมูลก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
       - งานประเมินราคา 
       - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
       - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
       - งานประสานกิจการประปา 
       - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
       - งานระบายน้ำ 
3.4 งานผังเมือง 
       - งานวางผังพัฒนาเมือง 
       - งานควบคุมทางผังเมือง 
       - งานสำรวจและแผนที่ 
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 
       - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
       - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
       - งานรักษาความสะอาด 
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6. กองสวัสดิการสังคม 
       - งานสวัสดิการสังคม 
       - งานสังคมสงเคราะห์ 
 
 
 

6. กองสวัสดิการสังคม 
6.1  งานส่งเสริมสวัสดิการสงัคม 
6.2  งานสังคมสงเคราะห์ 
7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
7.1 งานตรวจสอบภายใน 
 

 
 8.2 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 
 จากข้อ  8.1 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง จากภารกิจที่จะ
ดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด 
เพ่ือนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสม
กับภารกิจและปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ และเพ่ือให้
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยนำผลการ
วิเคราะห์ตำแหน่งมากรอกข้อมูลลงกรอบอัตรากำลัง 3 ปี 
 การกำหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิมอัตรากำลังในแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มีปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 คน เป็นดูแลผู้บังคับบัญชาและมีหัวหน้าส่วนราชการ 
(ผู้อำนวยการกอง/อำนวยการระดับต้น) 6 ส่วนราชการปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการซึ่ง
แต่ละส่วนราชการมีสายงานในแต่ละส่วนราชการ จำนวนคน ที่ประกอบไปด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู 
บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างเพ่ือนำเอาจำนวนคนมาเปรียบเทียบสัดส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสาย
งาน เพ่ือให้ได้ค่าปริมาณงานในภาพรวมและเมื่อนำปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มาเปรียบเทียบการ
กำหนดจำนวน อัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง 
 

 
ส่วนราชการ 

 
งาน 

จำนวนพนกังาน (อัตราท่ีมี) 
พนักงานส่วน

ตำบล 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

อบต.มูโนะ ปลัด อบต. 1 - - 
รองปลัด อบต. 1 - - 

 
 
 
 

สำนักปลดั อบต. 

หัวหน้าสำนักปลัด 1 - - 
งานบริหารทั่วไป 2 2 3 
งานนโยบายและแผน 1 - - 
งานกฏหมายและคด ี 1 - - 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 1 - 1 
งานเทศกิจ - - - 
งานกิจการสภา อบต. - - - 
งานส่งเสรมิการเกษตร - - - 
งานส่งเสรมิการท่องเที่ยว - - - 

 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง 1 - - 
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 1 - - 
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กองคลัง 
 

งานการเงิน  1 1 
งานบัญชี - - - 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้ 1 1 - 
งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ 1 - 1 

 
กองช่าง 

ผู้อำนวยการกองช่าง 1 - - 
งานก่อสร้าง 1 1 1 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร - - - 
งานประสานสาธารณูปโภค - - 2 
งานผังเมือง    

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1 - - 

งานบริหารการศึกษา 1 - - 
งานส่งเสรมิการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10 4 - 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 - - 
งานบริหารงานสาธารณสุข 1 - 1 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 1 3 

 
กองสวัสดิการสังคม 

ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม 1 - - 
งานสวัสดิการสังคม 1 - - 
งานสังคมสงเคราะห ์ - - 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน 1 - - 
 

 เมื่อได้จำนวนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างในแต่ละส่วนราชการแต่ละสายงาน
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้นำเอาจำนวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตรากำลัง
มากำหนดตำแหน่งตามทักษะ ความรู้ความสามารถเพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลมูโนะ ใน 7 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตำแหน่งพนักงาน                    
ที่กำหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เช่น สะพาน ท่อคสล.  
หอกระจายข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค อาคาร
ต่างๆ ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ  
ไฟกระพริบ ฯลฯ 

- ปลัด อบต. - รองปลดั อบต. 
- ผอ.กองช่าง                  
- นายช่างโยธา 
- ผช.นายช่างโยธา 
- คนงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

-  โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมเยาวชน สตรี 
-  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาท้ังใน
ระบบและนอกระบบ 
-  การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ควบคุม
ป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 

- ปลัด อบต.-รองปลดั อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
- คนงานทั่วไป 
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-  ดำเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดำเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
-  การจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อย 
   

-  ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
-  เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. 
ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ ปลูก
จิตสำนึกให้ราษฏรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ เพื่อความม่ันคงของชาติ  
-  เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ฯลฯ 

- หัวหน้าสำนักปลัด 
- นิติกร 
- นักวิเคราะห์นโยบาย 
- เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
- พนักงานขับรถยนต์ 
- คนงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว  

- พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและ                 
การพาณิชยกรรม 
-  พัฒนาวางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยงในพ้ืนที่ 
 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าสำนักปลัด 
- ผอ.กองคลัง 
- คนงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ 5  
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

-  การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูก
ต้นไม้ อนุรักษ์ฟ้ืนฟู แหล่งน้ำ เป็นต้น 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
- พนักงานขับรถขยะ 
- พนักงานขับรถดูดสิ่งปฏิกูล 
- คนงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-  ส่งเสริม สนับสนุนงานศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ฯลฯ 

-ผอ.กองการศึกษาฯ 
-นักวิชาการศึกษา 
-เจ้าพนักงานธุรการ 
-คนงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่  7 
การพัฒนาด้านการ 
บริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

-  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล - ปลัด อบต.                    
- รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าสำนักปลัด              
- ผอ.กองคลัง 
- นิติกร -นักวิเคราะห์ฯ 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- นักวิชาการพัสดุ 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
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จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าตำแหน่งที่ใช้ในการกำหนดและจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  
ที่มีในปัจจุบัน ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวกำหนดเป็นเกณฑ์  ดังนั้นในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 – 
2566 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงกำหนดกรอบอัตรากำลัง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้  ดังนี้ 
 

กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2566 
 

 
ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง
เดิม 

กรอบอัตราตำแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา  3 

ปีข้างหน้า 

อัตรากำลังคน 
เพ่ิม / ลด 

 
หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - -  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

สำนักปลัด อบต.         
พนักงานส่วนตำบล         

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

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

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

พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต์ (ประจำรถสำนักงาน) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         
นักการภารโรง 1 1 1 1 - - -  
คนงานทั่วไป 3 3 2 2 - -1 -  

กองคลัง         
พนักงานส่วนตำบล         

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญช ี(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการพัสดุ (ชก.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ขอใช้บัญชี 

พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         
พนักงานขับรถยนต์  - 1 1 1 - - -  
คนงานทั่วไป  - 1 1 1 - - -  
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กองช่าง         
พนักงานส่วนตำบล         

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นายช่างโยธา (ชง.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกจิ         

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         

คนงานทั่วไป 3 3 3 3 - - -  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

พนักงานส่วนตำบล         
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

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

พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผู้ดูแลเด็ก 4 4 4 4 - - -  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการสุขาภิบาล  1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกจิ         

พนักงานขับรถขยะ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานประจำรถขยะ 2 1 1 1 - - -  
คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  

พนักงานขับรถดูดสิ่งปฏิกลู - 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ - 1 2 2 - +1 -  

กองสวัสดิการสังคม         
ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม  
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง/ชง) - 1 1 1 - - - ว่าง 
พนักงานจ้างทั่วไป         

คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  
หน่วยตรวจสอบภายใน         

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก) - 1 1 1 +1 - - กำหนดเพิ่ม 
รวม 50 55 55 55 +1 +1 -  
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
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10.  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
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11. บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง 
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ   ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
โดยการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดทำแผนพัฒนา
พนักงานส่วนตำบลตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี  ตามรอบของแผนอัตรากำลัง 3 ปี การพัฒนา
นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการ
บริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ต้องตระหนักถึง
การพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ  คือ  การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำลบลมูโนะ  จึง
จำเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน  โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริม
การทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1.  เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการทำงานโดยบุคคล  
ภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามา
ตรวจสอบการทำงานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามี
ส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดำเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
แทน  โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทำงานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่าย
มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง  ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการทำงานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มี
เอกภาพและสอดรับประสานกัน  ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งคำถามกับตนเอง 
เสมอว่า  ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดยไม่
ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน  พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถ
เสร็จสิ้นในจุดเดียว  ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการ
ของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน  ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต  เว็บไซต์ โซเชียล
มีเดีย  หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือเป็นต้น 

3.  องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องทำงาน  อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง  สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการ
ตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น  และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง  และปรับตัวเข้าสู่สภาพ
ความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทำให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน 

4. การกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จะยึดถือ
ปฏิบัติการดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมือ
สำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-
Assessment) โดยได้รวบรวมเป็นนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในการพัฒนาทักษะของ
พนักงานในสังกัด  
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 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
กำหนดให้ทุกตำแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  
ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิ ดผลดีต่อ
ประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่จำเป็นต่อ
การปฏิบัติราชการ เช่น  

✓ การบริหารโครงการ  
✓ การให้บริการ 
✓ การวิจัย 
✓ ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
✓ การเขียนหนังสือราชการ 
✓ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเล็งเห็นว่า มีความสำคัญ
อย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดำรงตำแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างสถานที่  ต่างภาค  
ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับ
พฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตำบลทุกคนที่พึงมี   เป็นการหล่อหลอมให้เกิด
พฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนตำบล มูโนะ  
ประกอบด้วย 

✓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
✓ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

✓ การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

✓ การบริการเป็นเลิศ 

✓ การทำงานเป็นทีม 
 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเป็นสำคัญ 
เพราะเข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนาตามลำดับที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงได้กำหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
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นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 
------------------------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กำหนดให้ภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใสปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำหนด
เกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมี
ความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติโดยภาครัฐมี
กําลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการ
ในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทํ างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและ
มองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทํางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านมาตรฐานคมนาคม เสริมสร้างการพัฒนามาตรฐานโครงสร้างระบบการ
คมนาคมให้ครอบคลุม 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านประชาชนมีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยให้
ประชาชนอย่างยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเกษตรกรรมธรรมยั่งยืน ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากล 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาระบบการบริหารจัดการโปร่งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

และกำหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงมีการกำหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลมูโนะ โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. นโยบายการวิเคราะห์อัตรากำลัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อนภารกิจ

ในความรับผิดชอบ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการวางแผนอัตรากำลัง 
โดยกำหนดอัตรากำลังคน ไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจในความรับผิดชอบของแต่ละ 
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ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม  รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่ง
ที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการปฏิบัตติามเป้าหมายขององค์กร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือบรรจุ

แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 
ที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  โดยคำนึงถึงการดำเนินการอย่าง
โปร่งใส มีการดำเนินการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกฎหมายกำหนด  รวมทั้งนำเอาเครื่องมือหรือเทคนิค 
ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้เพ่ือช่วยให้สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน เพ่ือนำไปสู่การผลักดันให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีการ
บริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการที่เป็น

เครื่องมือสำคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการให้เงินเดือน  ค่าจ้าง  
ค่าตอบแทนในการดำเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกประเภทอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร  ภารกิจ 
ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย
ในระดับองค์กร รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากร              
ที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี  เช่น ส่งไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  งดเลื่อนขั้นเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานจ้าง การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ได้ให้ความสำคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็น

อย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมการบริหาร 
และพัฒนาเป็นให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ เพียงพอสำหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ     
จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือสร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการดำเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณในการพัฒนา  การฝึกอบรม   
การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ประจำตัวบุคคล  เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร                
ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ที่จัดการอบรม 

5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ คำนึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพ้ืนฐานตามที่             

รัฐเป็นผู้กำหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยกำหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา สำหรับพนักงานส่วนตำบล                             
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
จัดการงานเลือกตั้ง 
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6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร 
องค์ การบ ริห ารส่ วนตำบล มู โน ะ เห็ น ความสำคัญ ของการมี คุณ ธรรมจริ ยธรรมและ 

การสร้างความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญ เพราะหากพนักงานส่วนตำบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการทำงานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็น ปัจจัยที่ ช่วยในการรักษาบุคลากรให้อยู่คง 
กับหน่วยงานได้  รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้องค์การ
บริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจำปีทุก ๆ ปี  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร                
ในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดู
งานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เล็งเห็นความสำคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  เนื่องจากทำให้
การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงไม่ปิดกั้น
บุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการทำงาน  รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการนำเสนองาน  การส่งงาน  การ
รายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ  Line  Facebook  ขององค์กร เพ่ือให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตาม
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-Assessment) เพ่ือรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 

2. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ 

มท 0810.6/ว 548  ลงวันที่  10 มีนาคม  2560  เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ตามพระราชบัญญัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2554เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี   มีความปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ได้รับอันตราย
ต่อชีวิต  ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัยโดยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดูแลและขับเคลื่อนนโยบาย
ดังกล่าว  

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระทำผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ที่สร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ 
  3. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะในทุกระดับ              
โดยฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และ
สังคม ตามลำดับ 
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  5.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน   

  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลมูโนะ  เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อำนวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 

1.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. กายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมัน่ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ยังกำหนดค่านิยม
ร่วมสำหรับองค์กรและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับ
ระเบียบและกฎบังคับข้ออ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยองค์การบริหารส่วน
ตำบลมูโนะ  ได้กำหนดแนวนโยบายการกำกับดูแลเพื่อที่ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนบลมูโนะ 
1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีแนวทาง  ดังนี้ 

1.1  ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์                  
เป็นประมุขหรือสนับสนุนให้นำการปกครองระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 

1.2  จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินีและพระ
รัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

2.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมมีแนวทาง  ดังนี้ 
   2.1  ปฏิบั ติ ตามประมวลจริยธรรมอย่ างตรงไปตรงมาและไม่กระทำการเลี่ ย ง                       
ประมวลจริยธรรมนี้   ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทำดังกล่าวของพนักงานส่วนตำบลอาจขัด              
ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบลต้องหยุดการกระทำดังกล่าว 

2.2  ไม่ละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสำคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

2.3  หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครอง               
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

2.4  หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

2.5  ไม่กระทำการใดอันอาจนำความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือ
ราชการโดยรวม 
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3.  การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบมีแนวทาง  ดังนี้ 
3.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์

อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2  ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
3.3  รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผล               

และถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
3.4  ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระทำการหรือ                

มีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5  ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
3.6  อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกำลัง

ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งานในหน้าที่เสียหาย 
3.7  ละเว้นจากการกระทำทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง

หรือพนักงานส่วนตำบลคนอ่ืน 
3.8  ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติ  

ในวิชาชีพ 
3.9  เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้ าที่ ต้องรีบแก้ ไขให้ถูกต้องและ                 

แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
3.10  ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ              

ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 
3.11  ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีท่ี           

สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคำสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณา
สั่งการต่อไป 

4.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อนมีแนว  ทางดังนี้ 

4.1  ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก
เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 

4.2  ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4.3  ไม่กระทำการ หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  

4.4  ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่ อ่ืนต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

4.5  ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทน
ของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม 

5.6  ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกระทำการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7  ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเอง

หรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

5.  การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมายมีแนวทาง  ดังนี้ 
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5.1  ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ 

5.2  เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนตำบลต้องมีหน้าที่
รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

5.3  ต้องรายงานการดำรงตำแหน่งที่ ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน                      
ในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่การ
ดำรงตำแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 

5.4  ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทำซึ่งมีลักษณะ              
ตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทำดังกล่าว 

5.5  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่             
โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

5.6  ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้ง             
ละเว้นการแสวงหาตำแหน่ง บำเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

5.7  ตัดสินใจและกระทำการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

5.8  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม 
ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

๖.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติมีแนวทาง  ดังนี้ 
๖.๑ ปฏิบัติ ให้ลุล่วง โดยไม่หลี กเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อำนาจเกินกว่า 

ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือดำเนินการอ่ืน โดยคำนึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพ

ของบุคคล ไม่กระทำการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระหรือหน้าที่ ให้บุคคลโดยไม่มีอำนาจ                     
ตามกฎหมาย 

๖.๓ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ              
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ             
สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดำเนินการตามมาตรการที่รัฐกำหนด เพ่ือขจัดอุปสรรค 
หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล              
เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

๖.๔  ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 

๖.๕  ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและ     
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

๖.๖  ไม่ลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
๖.๗  ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
๖.๘  สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
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๖.๙  ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคำสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค 
หรือถ้อยคำภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 

๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบ
สิทธิของบุคคลอ่ืน 

๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่ให้บริการ
และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 

๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

มีแนวทาง  ดังนี้ 
๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ ได้มาจากการดำเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทำการอันกระทบต่อสิทธิ            

และเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคำขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การ            
อันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กำหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด 

๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวั ง 
ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 

๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

๘.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้มีแนวทาง  ดังนี้ 
๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกำลัง

ความสามารถ 
๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด

คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและ

มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกำลัง

ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งานในหน้าที่เสียหาย 
๘.๕ ละเว้นจากการกระทำทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนหรือ

ของพนั กงานส่ วนตำบล อ่ื น  ไม่ ก้ าวก่ ายหรือแทรกแซงการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของพนั กงานส่ วนตำบล อ่ืน 
โดยมิชอบ 

๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 

๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดย              
ใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคำร้องขอในการตรวจสอบ 
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๘.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามคำสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการ
ต่อไป 

๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์
ภายในเวลาที่กำหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่กำหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 
ประชาชน 

๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน โดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่าง
เต็มความสามารถ 

๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๘.๑๓ พัฒนาระบบการทำงานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เป็นแบบอย่างได้ 

๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ เอ้ืออำนวย
ต่อการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม ด้วยความ
ระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กรมีแนวทาง  ดังนี้ 
๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย              

ทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย 
หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย
พนักงานส่วนตำบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดำเนินการต่อได้
ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่แล้ว 

๙.๓  เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
๙.๔  ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่  

รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย 
และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 

๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศชาติและประชาชน 

๙.๖  มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงาน

ส่วนตำบล/พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมาย
กำหนดเท่านั้น 
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๙.๑๐ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

-  เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
-  ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
-  ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจทำให้เกิดการแตกความสามัคคีใน

หน่วยงาน 
-  ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 

๙.๑๑  ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน                 
ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา             
หรือการให้ตามประเพณ ี

๙.๑๒  ประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์
อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงาน
ของตน 

๑๐.การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่า
อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีแนวทางดังนี้ 

๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรม
จริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพ่ือส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุข                  
แก่สังคม 

๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
-  สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึง

ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
-  ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคมต้อง

มีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
-  ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา ของ

ตนเอง เช่น กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
-  ยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคำสั่งสอนในทุกศาสนา             

ที่นับถือ สอนให้คนทำความดี 
๑๐.๓ การดำรงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินชีวิตบนทางสายกลางโดย           

ยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
-  ยึดหลักความพอประมาณ โดยดำรงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม 

พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นลำดับ 
-  ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล 

ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ต้องคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อส่วนรวมและต่อตนเอง 
-  ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมาย           

มีการวางแผนและดำเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืนฐานความรู้ และ
คุณธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
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-  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  
สู่การปฏิบัติ 

๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

11.  แสดงหรือมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   11.1  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริต
คอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
   11.2  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็น 
การกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง  ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม              
ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่กำหนดไว้ 

  11.3  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  จะตระหนักถึงความสำคัญในการ
เผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
หรืออาจเกิดผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
   11.4  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรม
องค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ
กับบุคคลใดก็ตามหรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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