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แผนอัตรากําลัง 3 ป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563                                                           

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

**************************** 

1. หลักการและเหตุผล   

การบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานรัฐ เปนส่ิงท่ีสําคัญและตองดําเนินการตอเน่ือง 

เน่ืองจากการกําหนดอัตรากําลังคนในองคกรหน่ึงจะมีความสัมพันธกับการกําหนดอัตราเงินเดือน  คาจาง 

คาตอบแทน ประโยชนตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองสอดคลองกัน  

ประกอบกับ แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  2558 – 2560  ขององคการบริหารสวนตําบล 

เมืองใหม  จะส้ินสุดลงในวันท่ี 30 กันยายน  2560 ดังน้ันองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม จึงจําเปนตอง 

จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ  2561 – 2563   ใหสอดรับและสัมพันธกับแผนอัตรากําลัง

ฉบับเดิมเปนสําคัญ  เพื่อใหการบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานใหมีความสมบูรณและตอเน่ือง  โดยใช

หลักการและวิธีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3  ป ประจําปงบประมาณ  2561 – 2563  ดังน้ี 

    ๑.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา เร่ือง  หลักเกณฑและเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2545 และแกไขเพิ่มเติมไดกําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบลแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อจัดทําแผน
อัตรากําลังเพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนง  และการใช ตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยเสนอให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหคํานึงถึงภารกิจ อํานาจ
หนาท่ีตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กฎหมายวาดวย
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณ
งานของสวนราชการตาง ๆ  ในองคการบริหารสวนตําบล   ตลอดท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบล
ท่ีจะตองจายในดานบุคคล และการจัดสรรเงินงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลโดยวิเคราะหอํานาจหนาท่ี
และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน  วิเคราะห  การวางแผนการใชกําลังคน 
จัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง โดยจัดทําเปนแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล ในระยะเวลา 3 ป ท้ังน้ีเม่ือครบกําหนดรอบ
ระยะเวลาการใชแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล 3  ปแลว   ใหองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการ
จัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล เปนระยะเวลา 3 ป   ในรอบถัดไป นอกจากน้ี ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เร่ือง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับท่ี 3 ไดกําหนดใหองคการบริหาร
สวนตําบล ตองจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจางโดย รวมไวในแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล  
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      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศการกําหนด

ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผน

อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล 

โดยเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดใหองคการบริหาร

สวนตําบลเมืองใหม แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคการ

บริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง 

และกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข ในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  จึงไดจัดทําแผน

อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563 ข้ึน 

๒.1 วัตถุประสงค  

  2.1.1 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ี

เหมาะสม ไมซ้ําซอน 

    ๒.1.2  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง 

โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ตามกฎหมายจัดต้ังองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแตละประเภท และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

    ๒.1.3 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถตรวจสอบการกําหนด

ตําแหนงและการใชตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม วาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

    ๒.1.4 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ

องคกรองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

    ๒.1.5 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุ

แตงต้ังพนักงานสวนตําบล เพื่อใหการบริหารงาน ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม เกิดประโยชนตอ

ประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปนการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดเปนอยางดี 

    2.1.6 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหาร         

งานบุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

2.2   ประโยชน จากการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

2.2.1 ผูบริหารและพนักงานสวนตําบล ท่ีมีสวนเกี่ยวของมีความเขาใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
กําลังคน ตําแหนงและหนาท่ีรับผิดชอบท่ีเหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีตองการ 
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2.2.2 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มีอัตรากําลังท่ีเหมาะสม เพื่อเปนเคร่ืองมือในการ
บริหาร สรางขวัญกําลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเกงไวในหนวยงาน 

2.2.3 การจัดทําแผนกําลัง ทําใหสามารถพยากรณส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถตรียม
การรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนาได 

2.2.4 การจัดทําแผนกําลัง ทําใหทราบขอมูลพื้นฐานท้ังดาน จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส และ
อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูในปจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนลวงหนาเกี่ยวกับการใชทรัพยากร
บุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตาง ๆ 

2.2.5 การจัดทําแผนกําลัง เปนกิจกรรมเช่ือมโยงระหวางการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนใหสอดคลองกับการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
นําไปสูเปาหมายในภาพรวมได 

2.2.6 เปนตนแบบท่ีดีใหกับหนวยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 

3. กรอบแนวคิดและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 

  คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ซึ่งมีนายกองคการ

บริหารสวนตําบลเมืองใหม เปนประธาน เห็นสมควรใหจัดทําแผนอัตรากําลังสามป (พ.ศ. 2561-2563 )               

โดยใหมีขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมในเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

  3.1 วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  ตลอดจนกฎหมายอื่น ใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ

รัฐบาล และสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

  3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน และการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม

อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับ

ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงาน

ตาง ๆ 

  3.4 จัดทํากรอบอัตรากําลังสามป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลท่ีนํามาจาก

รายไดไมรวมเงินอุดหนุน ตองไมเกินรอยละ 40  ของงบประมาณรายจาย 

  3.5 ใหพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ อยางนอยป

ละ 1 คร้ัง 
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1.  แนวคิดเร่ือง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมใหสอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม ท่ีเนนความยืดหยุน แกไขงาย กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการ มีความคลองตัว และมีเจาภาพท่ีชัดเจน อีกท้ังยังไดกําหนดใหเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีดวย ในการกําหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเนนใชอัตรากําลังแตละประเภทอยาง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยใหพิจารณากรอบใหสอดคลองกับภารกิจและลักษณะงานของ องคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหม ดังน้ี 
   1.1 พนักงานสวนตําบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานท่ีเนนการใชความรู
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเปนงานวิชาการ งานท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายหรือลักษณะงานท่ี
มีความตอเน่ืองในการทํางาน  มีอํานาจหนาท่ีในการส่ังการบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน   กําหนด
ตําแหนง แตละประเภทของพนักงานสวนตําบลไว  ดังน้ี 

- สายงานบริหารงานทองถ่ิน  ไดแก ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอํานวยการทองถ่ิน  ไดแก หัวหนาสวนราชการ  ผูอํานวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ไดแก สายงานท่ีบรรจุเร่ิมตนดวยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานท่ัวไป ไดแก สายงานท่ีบรรจุเร่ิมตนมีคุณวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี 

    1.2 ลูกจางประจํา : ปฏิบัติงานท่ีตองใชทักษะและประสบการณ  จึงมีการจาง
ลูกจางประจําตอเน่ืองจนกวาจะเกษียณอายุราชการ โดยไมมีการกําหนดอัตราข้ึนมาใหม  หรือกําหนดตําแหนงเพิ่ม
จากท่ีมีอยูเดิมและใหยุบเลิกตําแหนง หากตําแหนงท่ีมีอยูเดิมเปนตําแหนงวา มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุ
ราชการ  โดยกําหนดเปน ๓ กลุม  ดังน้ี  

- กลุมงานบริการพื้นฐาน  
- กลุมงานสนับสนุน 
- กลุมงานชาง 

1.3 พนักงานจาง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานท่ีมีกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเร่ิมตนและส้ินสุดท่ีแนนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะส้ัน  หลักเกณฑการกําหนด
พนักงานจางจะมี 3 ประเภทแต องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลางดวย
บริบท ขนาด และปจจัยหลายอยาง จึงกําหนดจางพนักงานจาง เพียง  ๒ ประเภท ดังน้ี 

- พนักงานจางท่ัวไป 
- พนักงานจางตามภารกิจ 

                                                                                                         2. แนวคิดเร่ืองการกําหนดสายงานและตําแหนงงาน ในสวนราชการ 
                          การจัดสรรอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภาระงาน ตลอดจนการกําหนดสาย
งานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ใหตรงกับบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลมากย่ิงข้ึน โดยจุดเนน
คือ กําหนดสายงานท่ีสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบมากท่ีสุด พรอมท้ังเอื้อตอการบริหารทรัพยากรบุคคล 
อันไดแก   การโอน  การยาย  การวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน ท้ังน้ีองคการบริหารสวน
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ตําบลเมืองใหม  ไดพิจารณาดวยวาอัตรากําลังท่ีมีอยูในปจจุบัน มีคุณสมบัติท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณเปน
อยางไรเพื่อใหสามารถบริหารกําหนดอัตรากําลังใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหพิจารณาความเหมาะสมในเชิง
คุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุมอาชีพท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ดังน้ี 
 - สํานักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และ
แตงต้ังใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัด สวนใหญจะเนนท่ี
เร่ืองการวางแผน  นโยบาย อํานวยการท่ัวไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตง
แตงจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงต้ังให
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองคลัง จะเนนท่ีเร่ืองการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได  ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของแตละสายงาน  เพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 
 - กองชาง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงต้ังให
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองชาง สวนใหญจะเนนท่ีเร่ืองสายงานชาง  
การกอสราง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา 
ท่ีใชในการบรรจุ และแตงต้ังใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวนใหญจะเนนท่ีเร่ืองการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณี
วัฒนธรรมทองถ่ิน  ภูมิปญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 
 - กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชใน
การบรรจุ และแตงต้ังใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม  สวนใหญจะเนนท่ีเร่ืองการวางรักษาพยาบาล  ใหการบริการสาธารณสุข อนามัยส่ิงแวดลอม การ
บริการสาธารณ ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ
แตละสายงาน  เพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  
ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 

  



6 
 

  
 

3.  การคิดปริมาณงานแตละสวนราชการ 

 การนําปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแตละสวนราชการ มาเพื่อวิเคราะหการกําหนดอัตรา  และคํานวน

ระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน โดยองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ไดใชวิธีคิดจากสูตรการคํานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    

ดังน้ี 

จํานวนวันปฏิบัติราชการ  1  ป   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนคา    230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาท ี

 

หมายเหตุ 

1. 230   คือ จํานวนวัน ใน  1 ป ใชเวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใชเวลาปฏิบัติงานราชการ เปนเวลา  6 ช่ัวโมง 
3. 1,380 คือ จํานวน วัน คูณดวย จํานวน ช่ัวโมง / 1 ป ทํางาน 1,380  ช่ัวโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ช่ัวโมง มี 60 นาที  ดังน้ัน 1,380 x 60 จะได  82,800 นาที 

4. กระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  

 4.1 แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนอัตรกําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563) 
 4.2 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตราอัตรากําลัง 3 ป 
  4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล                  

เมืองใหม 
  4.2.2 ทบทวนขอมูลพื้นฐานองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม เชน กฎระเบียบ การ

แบงสวนราชการภายใน และกรอบอัตรากําลัง ในแตละหนวยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ 
  4.2.3 วิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบัน  
 4.3 จัดทํารางแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ตอคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 4.4 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ขอความเห็นชอบรางแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
 4.5 ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป กอนวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 
 4.6 จัดสงแผนอัตรากําลังท่ีประกาศใชแลว ใหอําเภอ จังหวัดและสวนราชการในสังกัด 
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5. แผนภูมิอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พนักงานสว่นตําบล และพนักงาน

ครู จํานวน  10 คน  48%
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน

8  คน 38%

พนักงานจ้างทัว่ไป จํานวน  3  คน  

14%

แผนภูมิอัตรากาํลัง

แสดงสัดส่วนของบุคลากรในสังกัด อบต.เมืองใหม่

พนักงานสว่นตําบล และพนักงานครู จํานวน  10 คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  8 คน พนักงานจ้างทัว่ไป จํานวน  3 คน  
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4. สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน 
  จากการสํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม พบ

ปญหาและความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป ประจําป พ.ศ. 2561 – 2564                           

แบงออกเปนดานตาง ๆ เพื่อสะดวกในการดําเนินการแกไขใหตรงกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง เชน 

ปญหาในพ้ืนท่ี ความตองการ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน                                                       

- ถนนชํารุด คับแคบ เสนทางหลักเขาพื้นท่ีอําเภอไม

เหมาะสม                                                              

- ไฟฟาสองทางชํารุดและไฟฟาตก                                                

- ปญหาวัชพืชในลําคลอง (ผักตบชวา)                                          

- ขาดนํ้าอุปโภค บริโภค 

- สรางและซอมแซมถนน โดยเฉพาะกรณีถนนหลักเพื่อ
การคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย  
- สราง ซอม ไฟฟาสองทางอยางท่ัวถึง  
- นําวัชพืช (ผักตบชวา) มาทําใหเกิดประโยชน  
- ขอขยายเสนทาง  
- ขอขยายเขตประปา/ไฟฟา 

ดานเศรษฐกิจ  
- รายไดไมเพียงพอ  

- สรางอาชีพเสริม  
- การรวมกลุมวิสาหกิจชุมชน  

ดานสังคม  
- ปญหายาเสพติด  
- การพนัน  
- ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

- ต้ังศูนยรับแจงเบาะแส และมีความเขมงวด  
- ใหประชาชนมีสวนรวมใน การแกไขปญหายาเสพติด 
- ติดต้ังกลองวงจรปด CCTV ตามจุดเส่ียง  

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                                      

- พื้นท่ีแลงซ้ําซาก                                                                   

- ปญหาเร่ืองแหลงนํ้า                                                                 

- ปญหาวัชพืชในแหลงนาธรรมชาติ                                                

- การใชสารเคมีในการกาจัดแมลง ศัตรูขาว และวัชพืช                        

- เกษตรกรใชสารเคมีในการกําจัดแมลงศัตรูขาวและวัชพืช  

- แกปญหาภัยแลง  
- มีการพัฒนาแหลงนํ้าท่ีมีอยูใหสามารถกักเก็บนํ้าไวใช     
เพื่อการอุปโภค-บริโภคในชวงฤดูแลง  
- สงเสริมใหเกษตรกรเล้ียงสัตว (วัว ควาย)  
- สนับสนุนเกษตรกรใชสารชีวภาพในการกําจัดแมลง               
และวัชพืช  
- รณรงคการใชปุยชีวภาพ 

ดานสาธารณสุข                                               

- ไมมีการบริหารจัดการขยะ                                              

- ประชากรในพื้นท่ีขาดจิตสํานึกในการดูแลพื้นท่ีสาธารณะ   

- ปญหาโรคติดตอในพื้นท่ี อาทิ ไขเลือดออก มือเทาปาก ฯ 
 

- อบรมใหความรูการจัดการขยะครัวเรือน ใหมีการคัด
แยกขยะจากตน                                                 
- ปลูกฝงจิตสํานึกใหคนในพี้นท่ีชวยกันดูแลพื้นท่ี
สาธารณะ                                                            
- ดูแลใหความรูในการปองกันตนเองจากโรคติดตอ 

 

ให้ข้อคิดเห็น [j53R1]:  

ให้ข้อคิดเห็น [j52R1]:  

ให้ข้อคิดเห็น [F1]:  
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4.1 การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไดผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา

ในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ินดวยเทคนิค  SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค) ตามการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (2561 -2564) 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

1. ดานการบริหาร 

1.1 มีโครงสรางการแบงสวนราชการชัดเจน ครอบคลุม

อํานาจหนาท่ีตามภารกิจ                                          

1.2 มีการแบงงาน/มอบหมายงานอยางชัดเจน                

1.3 ผูบริหารทองถ่ินสามารถกําหนดนโยบายไดภายใตกรอบ

ของกฎหมาย                                                        

1.4 มีการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับช้ัน           

1.5 มีการกํากับดูแลจาก และสวนภูมิภาค                     

1.6 มีสวนราชการหลายสวนในพื้นท่ี     

1. ดานการบริหาร 

    1.1 ขาดการวางผังเมืองท่ีดี เพื่อรองรับการพัฒนาใน

อนาคต                                                        

1.2 ไมสามารถพัฒนาความตองการของประชาชนได

อยางท่ัวถึงและตามความจําเปนเรงดวน                    

1.3 มีการวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการ

ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ     

2. ดานระเบยีบ/กฎหมาย/อํานาจหนาที่ 

    2.1 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจฯ เอื้อตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ทําให อบต. มีอํานาจในการบริหารจัดการงานได

ท่ัวถึงและรวดเร็ว                                                   

2.2 การถายโอนภารกิจมีแนวโนมเพิ่มข้ึนมากตามแผนการ

กระจายอํานาจฯ  

 

2. ดานระเบยีบ/กฎหมาย/อํานาจหนาที่ 

 2.1 อํานาจหนาท่ีตามแผนการกระจายอํานาจฯ               

บางภารกิจขาดความชัดเจน                                  

2.2 มีขอบเขต อํานาจหนาท่ีรับผิดชอบไมเต็มพื้นท่ี      

2.3 การถายโอนภารกิจขาดการกํากับดูแลจากหนวยงาน

จากตนสังกัด ถายโอนภารกิจแตไมถายโอนงบประมาณ                                                  

2.4 มีสวนราชการหลายสวนในพื้นท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ี          

ทับซอนกัน ทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที    

2.5 ระเบียบกฎหมายยังขาดความชัดเจน มักถูก สตง.

ทักทวงอยูเสมอ                                               

2.6 การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบล จาก

สวนกลางยังไมเต็มท่ี ยังตองอยูภายใตการกํากับ

ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค                       

วิเคราะหปจจัยภายในองคกร 
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

3. บุคลากร 

    3.1 สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตามภารกิจและ

งบประมาณ                                                         

3.2 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม ฝกอบรม

และศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

 

3. บุคลากร 

    3.1 บุคลากรไมเพียงพอท่ีจะรองรับภารกิจท้ังท่ีเปน

อํานาจหนาท่ีท่ีตองทําและภารกิจท่ีไดรับการถายโอนและ

งบประมาณมีจํากัด รอยละ 40 ของคาใชจายดาน

บุคลากร                                                          

3.2 บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคี  การมีสวนรวม

การทํางานเปนทีม มีการแบงพรรคพวก                         

3.3 ลักษณะการทํางานมุงท่ีผลงานของแตละสวนงาน

มากกวาการทํางานในภาพรวมของ อบต.                   

3.4 บุคลากรบางคนยังขาดการเรียนรู การเอาใจใสตอ

งานในหนาท่ี ไมมีการพัฒนาศักยภาพและขาดทักษะ

ประสบการณ                                                     

3.5 บุคลากรสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในพื้นท่ี ทําใหมี

ระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกแบบเครือญาติในชุมชน

ไดงาย 

4. งบประมาณ 

    4.1 มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนของตนเอง ทําใหมี

อิสระและเกิดความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ           

4.2 ไดรับงบประมาณจากการจัดสรรจากสวนกลางเปนสวน

ใหญ 

     

4. งบประมาณ 

    4.1 การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไมเปนไป

ตามเปาหมายท่ีกําหนด  มีแนวโนมลดลงทุกป                            

4.2 งบประมาณจํานวนมากใชในการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน ทําใหดานอื่น ๆ ขาดการพฒันา เชน             

ดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต และการศึกษา    

4.3 รายไดจากการจัดเก็บภาษีมีแนวโนมลดลง     
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ดานการเมืองการปกครอง  

    1.1 เปนรัฐบาลท่ีมาจากการทหาร สามารถแกไขปญหา

บานเมืองไดรวดเร็ว  ตรงจุด                                                      

1.2 สามารถแกไขปญหาท่ีนักการเมืองไมสามารถแกได 

เพราะหางฐานคะแนนของพรรค เชนการทุจริตในเร่ืองตาง ๆ    

1.3 แนวโนมการกระจายอํานาจ/ขอเสนอการปฏิรูป 

โครงสราง อํานาจหนาท่ี ทําใหบทบาทการบริหารราชการ 

สวนทองถ่ินเพิ่มข้ึน                                                                 

1.4 รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาพื้นท่ี (Area -  

Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ และแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ดานการเมืองการปกครอง  

    1.1 การเปล่ียนแปลงทางการเมืองบอยคร้ัง และยัง

การแทรกแซงทางการเมืองจากนอกประเทศเปนระยะๆ  

จึงสงผลใหนโยบายไมตอเน่ือง 

    1.2 พื้นท่ีทับซอนระหวางสวนภูมิภาคกับสวนทองถ่ิน

และทองถ่ินดวยกันเองซึ่งอาจสงผลตอการบริหารงานได 

2. ดานเศรษฐกิจ 

 2.1 การขยายตลาดทางการคาการลงทุนท้ังภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน                                          

2.2 การสรางมูลคาเพิ่มและความแตกตางในสินคา           

2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศท่ียึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง                                                             

2.4 สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรการ สราง

มูลคาภาคการเกษตร และการสรางเสริมความเขมแข็งใหแก

เกษตรกรอยางเปนระบบ                                          

2.6  สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของเกษตรกรและประชาชนในชนบท โดยสงเสริมการ

รวมกลุมของเกษตรกร พัฒนาความรูทางการเงินและบัญชี 

2. ดานเศรษฐกิจ 

2.1 คาครองชีพท่ีสูงข้ึน ความผันผวนของราคาสินคา

อุปโภค/บริโภค และเศรษฐกิจอยูในชวงชะลอตัว           

2.3 ราคาพืชผลการเกษตรไมคงท่ี  ข้ึนอยูกับกลไกราคา

ของตลาด                                                       

2.4 เกษตรกรยังนิยมใชสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตร                                                      

2.5 กลุมอาชีพขาดความเขมแข็ง                            

2.5 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ

อาชีพแบบเดิมๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดียว                 

2.6 เกิดภัยพิบัติ เชน อุทกภัย ภัยแลง ทําใหเกิดความ

เสียหายตอผลผลิตทางดานเกษตรกรรม 

 

 

วิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

3. ดานสังคม วัฒนธรรม 

    3.1 มีสถานศึกษาทุกระดับในพื้นท่ี และมีศูนยการเรียนรู

นอกระบบ ซึ่งมีความพรอม มีศักยภาพในการจัดการศึกษา

อยางท่ัวถึง                                                                                

3.2 มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และโรงพยาบาลต้ังอยู

ครอบคลุมท้ังพื้นท่ีอยางเพียงพอ รวมถึงการใหบริการฟรีใน

เร่ืองรับสงผูปวยฉุกเฉิน หรือตามแพทยนัด                                         

3.3 รัฐบาลกําหนดใหการแกไขและปองกันปญหา                           

ยาเสพติด การปราบปรามผูมีอิทธิพลในพื้นท่ี และการบุกรุก

พื้นท่ีสาธารณะเปนวาระแหงชาติ 

3. ดานสังคม วัฒนธรรม 

 3.1 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นท่ี                        

3.2 ประชากรแฝงทําใหการจัดสรรงบประมาณจาก

รัฐบาลไมสมดุลกับจํานวนประชากรท่ีมีอยูจริง เบียดบัง

การ ใชทรัพยากรของทองถ่ิน                                               

3.3 การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรม

ตะวันตกของประชาชน                                            

3.4 ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการมอมเมา

เยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม                                                    

3.5 การปราบปรามผูมีอิทธิพลในพื้นท่ียังไมท่ัวถึง  

4. นโยบายรัฐบาล 

4.1 การเตรียมความพรอมประเทศไทยเขาสูประชาคม

อาเซียน                                                              

4.2 การสงเสริมวิสากิจขนาดกลางและขนาดยอม          

4.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ

ของประเทศ                                                        

4.4 การบรูณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ               

4.5 การขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

4.6 การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย   

4.7 การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า                           

4.8 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา                                   

4.9 การสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ           

4.10 การสรางความปรองดองและสมานฉันท            

4.11 การพัฒนาคนตลอดชีวิต                               

4.12 การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพ

ติด                                                                    

4.13 การฟนฟู ปองกันและจัดการภัยพิบัติ                

4.14 การบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดลอม 

4. นโยบายรัฐบาล 

4.1 นโยบายของรัฐบาลบางสวนขาดความยืดหยุนในการ

แกไขปญหาขององคกร                                        

4.2 นโยบายบางนโยบายท่ีไมสามารถดําเนินการได

โดยเร็วตอง ใชระยะเวลานานทําใหเกิดความลาชา 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

4.15 การปองกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ                                                               

4.16 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานอยาง

ย่ังยืน                                                                

4.17 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

แกไขปญหาท่ีดินทํากิน                                            

4.18 การจัดระเบียบการคาในท่ีสาธารณะ                

4.19 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

4.15 การปองกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ                                                               

4.16 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน

อยางย่ังยืน                                                                

4.17 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และแกไขปญหาท่ีดินทํากิน                                            

4.18 การจัดระเบียบการคาในท่ีสาธารณะ                

4.19 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    5.1 มีแหลงนํ้าธรรมชาติสามารถใชประโยชนใน

การเกษตร    

     

5. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5.1 กฎหมายและขอกําหนดเร่ืองการควบคุมมลพิษ

ปญหามลพิษทางนํ้าและอากาศ                               

5.2 ไมมีระบบกําจัดขยะ                                     

5.3 ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน ใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    6.1 เทคโนโลยีท่ีทันสมัยทําใหการปฏิบัติงานและการ

เช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานตางๆ และใหบริการขอมูลมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    6.1 ไมมีการฝกอบรมใหแกทองถ่ินทําใหขาดบุคลากร

ท่ีมีความสามารถทางดาน  ICT                               

6.2 ระบบฐานขอมูลท่ีมีอยู ยังไมไดนํามาบริหารจัดการ

และใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 
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สรุปสาระสําคัญของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12                                               

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนด

วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเน่ืองจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ กรอบหลักการ

ของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา

อยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองให

ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปล่ียนผานประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง

ไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และย่ังยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน

ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” ของประเทศ 

           กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร

หลัก ดังน้ี 

 1.ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 2.ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 3.ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
 4.ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 5.ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
 6.ยุทธศาสตรดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
 8.ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค 

 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี,สระแกว,นครนายกและ
สมุทรปราการ ) 

“ศูนยกลางการคาการลงทุนแหงอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมกาวหนาระดับประเทศ 

แหลงผลิตสินคาเกษตรมาตรฐานสากล เสนทางทองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรม” 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1   พัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อเปนศูนยกลางการคาการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีนและ 
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2   พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเติบโตทาง 
 อุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 3   พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานสากล  เช่ือมโยงตลาดรองรับการคาเสรี 
ยุทธศาสตรท่ี 4   เสริมสรางอัตลักษณการทองเท่ียวและเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวของกลุมจังหวัด 
 

  แผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 ป (พ.ศ.2561-2564) 
        วิสัยทัศนจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 “ศูนยกลางแหงบูรพาวิถีสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฐานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมโดดเดน เปน

เลิศสินคาเกษตรปลอดภัย ทองเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมไดมาตรฐาน สังคมเปนสุข” 

พันธกิจ  (Mission)   
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเสนทางคมนาคม และพัฒนาเมืองอยางบูรณาการ 
2. อนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางแหลงทองเท่ียว และพัฒนาการบริการดานการทองเท่ียว 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินและนํ้า 
4. สงเสริมเกษตรปลอดภัย 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic  Issues)  ประกอบดวย  5  ยุทธศาสตร  ดังน้ี   
ยุทธศาสตรท่ี 1  เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมรองรับ AEC และตลาดโลก 
ยุทธศาสตรท่ี 2  เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมไดมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตรท่ี 4  สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมดุล 
ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาทุนทางสังคมและความม่ันคงสูสังคมเปนสุข 
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วิสัยทัศน (Vision)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

“ ทองถ่ินผาสุก ชุมชนเขมแข็ง  เกษตร อุตสาหกรรมกาวไกล  ทองเท่ียวสุขใจ  
            ธํารงไวซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พรอมสูประชาคมอาเซียน ” 

 

ทองถ่ินผาสุก หมายความรวมถึง ประชาชนอยูดีกินดี ดํารงชีวิตดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี

การศึกษา  มีคุณภาพชีวิต  มีสุขภาพ ไดรับสวัสดิการท่ีดี 

 ชุมชนเขมแข็ง หมายความรวมถึง มีภูมิคุมกัน ปลอดยาเสพติด มีความรักสามัคคี มีความม่ันคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย  

6 ยุทธศาสตร  ดังน้ี  
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

๑ . ยุ ทธศาสต ร ก า รพั ฒ น า ด า น

โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

๑.๑  กอสราง บํารุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค    

๑.๒  กอสราง ดูแล บํารุงรักษาแหลงนํ้า                                              

๑.๓  การจัดระบบผังเมืองใหสอดคลอง รองรับกับการขยายตัวของเมือง

หลวง  และสนามบินสุวรรณภูมิ 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัด

ระเบียบชุมชน/ สังคม และการ

รักษาความสงบเรียบรอย 

๒.๑  การจัดระเบียบชุมชนและสังคม                                          

๒.๒  การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน                                                    

๒.๓  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

๓.๑  สงเสริมการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม                                            

๓.๒  สงเสริมการบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

๓.๓  สงเสริมการปองกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

๓.๔  สงเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติ                           

และส่ิงแวดลอม                                                              

๓.๕  การจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

สงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน และเทิดทูน พิทักษ

รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

๔.๑  การสงเสริมการดําเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจ แบบพอเพียง

เพื่อแกไขปญหาความยากจน 

เชิงบูรณาการ                                                                                

๔.๒  งานสวัสดิการสังคม                                                                                      

๔.๓  การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ                                                      

๔.๔  การสงเสริมการศึกษา                                                                    

๔.๕  การสงเสริม บํารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปญญา

ทองถ่ิน และเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย                                                                               

๔.๖  การสาธารณสุข 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

สงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 

การทองเท่ียวและการขนสง 

๕.๑  การสงเสริมการวางแผน                                                                           

๕.๒  การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการขนสง                              

๕.๓  การสงเสริมและพัฒนาดานการทองเท่ียว                            

๕.๔  การสงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร                                          

๕.๕  การสงเสริมและพัฒนาดานอุตสาหกรรม 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารกิจการบานเมืองและสังคม

ท่ีดี 

๖.๑  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน       

๖.๒  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน                                                                                                        

๖.๓  การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร                                            

๖.๔  การปรับปรุงและพัฒนารายได                                                      

๖.๕  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร                                                 

๖.๖  การพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน                                    

๖.๗ การกอสราง/การปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษา/

จัดหา วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช                                                   

๖.๘  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
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วิสัยทัศน (Vision)  ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
 

“ตําบลนาอยู ชูความเขมแข็งของชุมชน คนมีคุณภาพชีวิต ปลอดมลพิษส่ิงแวดลอม  
พรอมดวยการบริหารแบบมีสวนรวม” 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณูปโภค  
2. สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ปองกันส่ิงเสพติด 
3. พัฒนาการเกษตรฯ 
4. ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการใชพลังงานสะอาด 
5. พัฒนาระบบการศึกษาการเรียนการสอนและเทคโนโลย่ี 
6. อนุรักษและรักษาประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 
7. พัฒนาสาธารณสุขอยางครอบคลุมและท่ัวถึง 
8. สงเสริมปลูกจิตรสํานึกประชาชนใหรักสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย 
9. พัฒนาระบบและบุคลากรใหมีขีดความสามารถใหบริการประชาชน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.เมืองใหม 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง  ย่ังยืน 
๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน
และเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย             
๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการทองเท่ียว  และการขนสง 
๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
 

เปาประสงค 
 1. ถนนท่ีไดดําเนินการกอสรางปรับปรุงซอมแซม  
 2. จํานวนสะพานท่ีดําเนินการกอสราง 
 3. จํานวนแหลงนํ้าไดรับการดูแลรักษา 
 4. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

5. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  
6. จํานวนโครงการ/กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
7. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
8. จํานวนคร้ังท่ีประชาชนไดรับการชวยเหลือดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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9. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

10.  จํานวนโครงการ/กิจกรรมการบําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
11.จํานวนโครงการ/กิจกรรมปองกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  
13.ประชาชนพึ่งพาตนเองไดและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
14.จํานวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนองคกรภาคประชาสังคม 
15.สงเสริมสนับสนุนดานกีฬาและนันทนาการ 
16.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กผานเกณฑการประเมิน 
17.จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการสงเสริมบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 

และเทิดทูนพิทักษรักษาสถานบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย 
18.จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานสาธารณสุข 
19.จํานวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
20.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมลงทุนพาณิชยกรรมและการขนสง 
21.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานการทองเท่ียว 
22.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร  
23.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานอุตสาหกรรม 
24.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน 
25.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมประชาธิปไตย 
26 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร 
27 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนารายได 
28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
29 จํานวนโครงการ/กิจกรรมใหบริการประชาชน 
30 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการบํารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช 
31 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการ 
 

คาเปาหมาย 
ยุทธศาสตร เปาหมาย 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน -เสนทางคมนาคมไดรับการพัฒนาและบํารุงรักษา 
ปละ 5 สายทาง  
-จํานวนแหลงนํ้าท่ีไดรับการดูแลรักษา ปละ 5 แหง 
-การจัดระบบผังเมืองใหสอดคลอง รองรับการขยายตัว
ของเมืองหลวงและสนามบินสุวรรณภูมิ 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

-จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานยาเสพติด 
ปละ 1 โครงการ 
-รอยละความพึงพอใจตอกิจกรรมดานยาเสพติด  
-จํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม 
ปละ 1 โครงการ 
-รอยละของความพึงพอใจตอกิจกรรม 
-จํานวนประชาชนท่ีไดรับการอบรม ปละ 1 คร้ัง 
-รอยละของความพึงพอใจในการปองกันและบรรเทา      
สาธารณภัย 
 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

-รอยละของความพึงพอใจตอกิจกรรมโครงการสราง
จิตสํานึกฯ  ปละ 1 โครงการ 
-จํานวนโครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบําบัดนํ้าเสีย 
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ปละ 1 โครงการ 
 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและ
เทิดทูน พิทักษรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย             
 

-จํานวนครัวเรือน/ประชาชนท่ีดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ปละ 1 โครงการ 
-จํานวนองคกรภาคประชาสังคมท่ีไดรับการสงเสริม          
-จํานวนคร้ังท่ีจัดหรือเขารวมการแขงขันกีฬา ปละ 1 
โครงการ 
-จํานวนเด็กและเยาวชนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ ปละ 1 โครงการ 
-จํานวนโครงการสงเสริมดานการศึกษาปละ 1 โครงการ 
 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและ
เทิดทูน พิทักษรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย              

-จํานวนคร้ังท่ีจัดงานประเพณีและกิจกรรมเทิดทูน 
พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ปละ 
1 โครงการ 
-รอยละของความพึงพอใจตอการจัดงานประเพณีและ
วัฒนธรรม ปละ 4  โครงการ 
-จํานวนคร้ังท่ีดําเนินการปองกันและควบคุมโรคปละ 1 
โครงการ 
-ประชาชนเขาถึงบริการดานสาธารณสุขเพิ่มข้ึน  
ปละ 1 โครงการ 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย 
๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมการทองเท่ียว  และการขนสง 
 

-จํานวน/โครงการพัฒนาความสามารถในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน  ปละ 1 โครงการ 
-จํานวนสถานท่ีท่ีใชเปนแหลงการลงทุนท่ีไดรับพัฒนา  
ปละ 1 โครงการ 
-จํานวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมดานอุตสาหกรรม  
ปละ 1 คร้ัง 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี 
 

-รอยละของประชาชนตอการมีสวนรวมการจัดทําแผน 
ปละ 1 โครงการ 
-จํานวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม 
-คาเฉล่ียคะแนนความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย  
ปละ 1 โครงการ 
-รอยละของความพึงพอใจในการบริการระบบ
สารสนเทศ 
-รอยละบุคลากรของหนวยงานเขารับการอบรม  
ปละ 1 โครงการ 
-จํานวนส่ือประชาสัมพันธท่ีดําเนินการ ปละ 1 โครงการ 
-รอยละของความพึงพอใจในการใหบริการของ อบต.  
เมืองใหม 
-จํานวนโครงการท่ีจัดซื้อครุภัณฑ ปละ 7 โครงการ 
-จํานวนหนวยงานท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงาน ปละ 1 โครงการ 

 
  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 
   ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มุงพัฒนา 6 ดาน 
ไดแก  
   1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   
   2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
  4. ยุทศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน และเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม การทองเท่ียว และการขนสง 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
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5. ภารกิจ  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
 

  การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมน้ัน เปนการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนในการรวมคิดรวมแกไขปญหารวมสรางรวมจัดทําสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพื้นท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองใหม ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมือง
ใหม จะสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความรวมมือของประชาชนและชุมชนในพื้นท่ี ใหเกิดความตระหนักรวมกัน
แกไขปญหา และความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากนัอยางจริงจัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมยังไดเนนให
คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร นอกจากน้ันยังไดเนนการสงเสริม และสนับสนุนให
การศึกษาเด็กกอนวันเรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอมท่ีจะเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการ
จัดระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพ จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทองถ่ิน และยังจัดใหต้ัง
เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

  การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นของ อบต. ใชเทคนิค Swot  เขามาชวย โดยวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก Swot องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
วิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ท้ังน้ีสามารถวิเคราะหภารกิจให
ตรงกับสภาพปญหา ไดดังน้ี 

5.1 ปจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ไดแก 
5.1.1 S มาจาก Strengths  
หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีท่ี เกิดจาก

สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต  จุดแข็ง ดาน
ทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ                       

5.1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน  เปน ปญหาหรือ

ขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหาน้ัน     
 

5.2 ปจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ไดแก 
5.2.1 O มาจาก Opportunities  

หมายถึง โอกาส  เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอม ภายนอกขององคกรเอื้อ
ประโยชนหรือสงเสริมการ ดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสน้ัน เปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งน้ันเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน  ผูบริหารท่ีดีจะตองเสาะ แสวงหา
โอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสน้ัน 
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5.2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง  
 

การวิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)  
ของบุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 

1.สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตามภารกิจและ

งบประมาณ 

2. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม 

ฝกอบรมและศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

3. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว  โดยใช 

    ความสัมพันธสวนตัวได 

จุดออน   W 

1.บุคลากรมีไมเพียงพอท่ีจะรองรับภารกิจท้ังท่ีเปน

อํานาจหนาท่ีท่ีตองทําและภารกิจท่ีไดรับการถายโอน

และงบประมาณมีจํากัด รอยละ 40 ของคาใชจาย

ดานบุคลากร 

2. บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคี การมีสวนรวม

และการทํางานเปนทีม 

3. ลักษณะการทํางานมุงท่ีผลงานของแตละสวนงาน

มากกวาการทํางานในภาพรวมของ อบต. 

4. บุคลากรบางคนยังขาดการเรียนรู การเอาใจใสตอ

งานในหนาท่ี ไมมีการพัฒนาศักยภาพและขาดทักษะ

ประสบการณ 

5.มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจาก 

ความสัมพันธแบบเครือญาติในชุมชน การ  

ดําเนินการทางวินัยเปนไปไดยากมักกระทบญาติพี่

นอง 

6. พื้นท่ีพัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงานมี

บุคลากรไมเพียงพอ  
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โอกาส   O 

1. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทําใหเกิดความ

รวมมือในการทํางานงายข้ึน 
 

2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนไดตลอดเวลา 

 

3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ

ทํางานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 
 

4. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี /ปริญญา

โทเพิ่มข้ึน 

 

ขอจํากัด   T 

1. สวนมากมีเงินเดือน/คาจางนอย รายไดไมเพียงพอ 
 

2. ระดับความรูไมเหมาะสมสอดคลองกับความยาก

ของงาน 
 

3. พื้นท่ีกวางทําใหบุคลากรท่ีมีอยูไมพอใหบริการ 
 

4. มีความกาวหนาในวงแคบ 
 

5. งบประมาณนอย เ ม่ือ เปรียบเ ทียบกั บพื้ น ท่ี                        

จํานวน   ประชากร และภารกิจ 

 

  ท้ังน้ีสามารถกําหนดแบงภารกิจได เปน  7  ดาน ซึ่ งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยู ใน

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 ดังน้ี 

 1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวของดังน้ี 
1.1 จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
1.2 ใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2)) 
1.4 ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวของ ดังน้ี 
2.1  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67(6)) 
2.2 ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตรา 68(4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

(มาตรา 16(10)) 
2.5 ก า รป รับป รุ ง แห ล ง ชุ ม ช นแออั ด และก า ร จัดก า ร เกี่ ย วกั บ ท่ี อ ยู อ า ศั ย  

(มาตรา 16(2)) 
2.6 การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 

16(5)) 
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2.7 ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข  ก า ร อ น า มั ย ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล  
(มาตรา 16(19)) 

3.  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจ 
ที่เก่ียวของ ดังน้ี 

3.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา 

68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จัดใหมีท่ีจอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา 

16(17)) 
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

4.  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจ 
ที่เก่ียวของ ดังน้ี 

4.1 สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา 68(5)) 
4.3 บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ใหมีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การทองเท่ียว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย (มาตรา 68(11)) 
4.7 การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีภารกิจที่ 
เก่ียวของ ดังน้ี 

5.1 คุ มครอง ดูแล และ บํา รุ ง รักษาท รัพย าก รธรรมชา ติ และ ส่ิ งแว ด ล อ ม  
(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา 17 (12)) 
 

6. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน มีภารกิจ 

ที่เก่ียวของ ดังน้ี 
6.1 บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

(มาตรา 67(8) 
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6.2 สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
6.4 การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  

(มาตรา 17(18)) 

7. ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจที่เก่ียวของ ดังน้ี 

7.1 สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน 
(มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ใหตามความจําเปนและสมควร (มาตรา 67(9)) 

7.3 ส ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง ร า ษ ฎ ร  ใ น ก า ร มี ม า ต ร ก า ร ป อ ง กั น  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าท่ีเช่ือมตอระหวางองคการปกครองสวน
ทองถ่ินอื่น (มาตรา 17(16)) 
 

ภารกิจท้ัง  7  ดาน ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล สามารถ 

จะแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึง

ความตองการของประชาชนในเขตพื้นท่ีประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล จะตอง

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล   

นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมจะดําเนินการ มีดังน้ี 

6.1  ภารกิจหลัก 
6.1.1 ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 
6.1.2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
6.1.3  ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
6.1.4 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6.1.5 ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6.1.6 ดานการสงเสริมการศึกษา 
6.1.7 ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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6.2 ภารกิจรอง 
6.2.1 การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี 
6.2.2 การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 
6.2.3 การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
6.2.4 ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  

        6.2.5  การสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง    
   จากกรอบโครงสรางแผนอัตรากําลัง 3 ป ในปจจุบัน(พ.ศ.2558 – พ.ศ. 2560) ท่ีไดกําหนด
โครงสรางสวนราชการ ออกเปน  5  สวน ไดแก สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  กองคลัง  กองชาง       
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  และขยายกรอบอัตรากําลังของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางเพื่อรองรับกับภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหมในชวงท่ีมีการเปล่ียนแปลงภาระอํานาจหนาท่ีการถายโอนภารกิจในดานตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  น้ัน  

  ดังน้ัน เพื่อใหการกําหนดกรอบโครงสรางอัตรากําลังรอบปจจุบันขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหม สอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาท่ีตลอดจนนโยบายของผูบริหารท่ีใหกําหนดใหแผนอัตรากําลัง ตอง
สอดคลองกับอัตรากําลังของพนักงานท่ีมีอยูและภาระคาใชจายในดานบุคลากรตองไมสูงเกินความจําเปนโดย
สามารถปฏิบัติหนาท่ีทดแทนอัตรากําลังเดิมท่ีไมสามารถสรรหาได ท้ังน้ีใหพิจารณาปรับยุบสวนราชการหรือ
อัตรากําลังท่ีไมจําเปนลง และนําภารกิจหรืองานของสวนราชการน้ันๆมาอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการอื่น
ท่ีสามารถปฏิบัติงานทดแทนได คณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมโดยความ
เห็นชอบของนายกองคการบริหารสวนตําบล จึงไดกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากํา ลัง                  
รอบระยะเวลาสามป (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2563) ใหมีสวนราชการ จํานวนท้ังส้ิน 5 สวนราชการ ไดแก สํานักงาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   กองคลัง  กองชาง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม เทาเดิมโดยใหภารกิจหรืองานดานสวัสดิการสังคม มากําหนดใหอยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จากเดิมท่ีอยูกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อใหถูกตองตามโครงสราง 

8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
 8.1 การกําหนดโครงสรางสวนราชการ 

  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะดําเนินการ

ดังกลาว โดยกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการกําหนดโครงสรางสวน

ราชการท่ีจะรองรับการดําเนินการตามภารกิจน้ัน  อาจกําหนดเปนภารกจิอยูในรูปของงาน และในระยะตอไป เม่ือ

มีการดําเนินการตามภารกิจน้ัน และองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวา ภารกิจน้ันมีปริมาณงานมากพอก็

อาจจะพิจารณาต้ังเปนสวนตอไป โดยเร่ิมแรกกําหนดโครงสรางไวดังน้ี 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

1. สํานักงานปลัดฯ 

1.1 งานธุรการ 

1.2 งานบริหารงานท่ัวไป 

1.3 งานนโยบายและแผน 

1.4 งานกฎหมายและคดี 

1.5 งานการเจาหนาท่ี 

1.6 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.7 งานกิจการสภา 

1.8งานการเลือกต้ัง 

1.9 งานตรวจสอบภายใน 

1.10 งานการพาณิชย 

1.11 งานสงเสริมการเกษตร 

1. สํานักงานปลัดฯ 

1.1 งานธุรการ 

1.2 งานบริหารงานท่ัวไป 

1.3 งานนโยบายและแผน 

1.4 งานกฎหมายและคดี 

1.5 งานการเจาหนาท่ี 

1.6 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.7 งานกิจการสภา 

1.8 งานการเลือกต้ัง 

1.9 งานควบคุมภายใน 

1.10 งานการพาณิชย 

1.11 งานสงเสริมการเกษตร 

1.12 งานสวัสดิการสังคม 

1.13 งานสังคมสงเคราะห 

1.14 งานสงเสริมและพัฒนาสตรี 

  

 

2. กองคลัง 

2.1 งานธุรการ 

2.2 งานการเงินและบัญชี 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

2. กองคลัง 

2.1 งานธุรการ 

2.2 งานการเงินและบัญชี 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

 

3. กองชาง 

3.1 งานธุรการ 

3.2 งานกอสรางและออกแบบควบคุมอาคาร 

3 . 3  ง า น ผั ง เ มื อ ง แ ล ะ ง า น ป ร ะ ส า น

สาธารณูปโภค 

3. กองชาง 

3.1 งานธุรการ 

3.2 งานกอสรางและออกแบบควบคุมอาคาร 

3 . 3  ง า น ผั ง เ มื อ ง แ ล ะ ง า น ป ร ะ ส า น

สาธารณูปโภค 

 

4. กองการศึกษา ศาสนและวัฒนธรรม 

4.1 งานธุรการ 

4.2 งานส ง เสริมการ ศึกษาศาสนา และ

วัฒนธรรม 

4.3 งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4. กองการศึกษา ศาสนและวัฒนธรรม 

4.1 งานธุรการ 

4.2 งานส งเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

4.3 งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

5. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

5.1 งานอนามัยชุมชน 

5.2 งานสงเสริมสุขภาพ 

5.3 งานปองกันการติดยาและสารเสพติด 

5.4 งานสุขศึกษาและควบคุมปองกันโรคติดตอ 

 

5. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

5.1 งานอนามัยชุมชน 

5.2 งานสงเสริมสุขภาพ 

5.3 งานปองกันการติดยาและสารเสพติด 

5.4 งานสุขศึกษาและควบคุมปองกัน

โรคติดตอ 

 

 

 

8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 

        จากขอ  8.1  โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  ไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 

จากภารกิจท่ีจะดําเนินการในแตละสวนราชการในอนาคต 3 ป  ซึ่ งเปนตัวสะทอนให เห็นวาปริมาณงาน 

ในแตละสวนราชการมีเทาใด เพื่อนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการใดในระยะเวลา 

3 ป ขางหนา จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณ ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป และกําหนดโครงสรางการ

แบงสวนราชการออกเปน 5 สวนราชการ  มีบุคลากรในแตละสวนราชการประกอบดวย  

1. สํานักงานปลัด    
1.1 พนักงานสวนตําบล 5 อัตรา  
1.2 พนักงานจาง  3 อัตรา 

2. กองคลัง  
2.1 พนักงานสวนตําบล 1 อัตรา 
2.2 พนักงานจาง  2 อัตรา 

3. กองชาง 
3.1 พนักงานสวนตําบล 1 อัตรา 
3.2 พนักงานจาง  2 อัตรา 

4. กองการการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
4.1 พนักงานสวนตําบล 1 อัตรา 
4.2 พนักงานครู  1 อัตรา 
4.3 พนักงานจาง  2 อัตรา 

5. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
5.1 พนักงานสวนตําบล 1 อัตรา 
5.2 พนักงานจาง   2 อัตรา 
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  การกําหนดสายงานในองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม เพื่อพิจารณาปรับลด หรือเพิ่มอัตรากําลัง 

ในแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  2561 – 2563  น้ัน  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มีปลัด

องคการบริหารสวนตําบล (บริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) จํานวน 1 คน เปนผูดูแลบังคับบัญชา และมีหัวหนา สวน

ราชการ (ผูอํานวยการกอง / อํานวยการ ระดับตน ) 5 สวนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาในแตละ

สวนราชการ ซึ่งแตละสวนราชการมีสายงาน ในแตละสวนราชการ  จํานวนคน  ท่ีประกอบไปดวย พนักงานสวนตําบล  

และพนักงานจาง เพื่อนําเอาจํานวนคนมาเปรียบเทียบสัดสวนการคิดปริมาณงานในแตละสายงาน เพื่อไดคาปริมาณ

งานในภาพรวม และเม่ือนําปริมาณของแตละสายงานในภาพรวมท่ีไดมาเปรียบเทียบการกําหนดจํานวนอัตราคนใน

แตละสายงาน ดังตาราง   

 

สวนราชการ งาน 
จํานวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจํา พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

สํานักงานปลัด 

(หัวหนาสํานัก

ปลัดฯ)  

งานธุรการ   1  

งานบริหารงานท่ัวไป 1   1 

งานนโยบายและแผน 1    

งานกฎหมายและคดี     

งานการเจาหนาท่ี     

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1   1 

งานกิจการสภา 1    

งานการเลือกต้ัง     

งานควบคุมภายใน     

งานสวัสดิการสังคม 1    

งานสังคมสงเคราะห     

งานสงเสริมและพัฒนาสตรี     

กองคลัง 

(ผอ.กองคลัง) 

งานธุรการ     

งานการเงินและบัญชี   1  

งานพัฒนาจัดเก็บรายได  1   

งานทะเบียนทรัพยสินและวัสดุ  1   

กองชาง 

(ผอ.กองชาง) 

งานธุรการ     

งานกอสรางและออกแบบควบคุมอาคาร 1  1  

งานผังเมืองและงานประสานสาธารณูปโภค   1  
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กองการศึกษาฯ 

(รก.ผอ.กอง

การศึกษาฯ) 

งาน 
จํานวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจํา พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

งานธุรการ 1    

งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

และงานกีฬาและนันทนาการ 

1    

งานศูนยเด็กเล็ก   2  

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอม 

งานธุรการ 1    

งานสงเสริมการเกษตร    1 

งานสงเสริมปศุสัตว     

งานควบคุมและปองกันโรค     

งานสงเสริมและสาธารณสุข     

งานรักษาความสะอาด    1 

งานส่ิงแวดลอม     

 

 เม่ือไดจํานวนพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง ในแตละสวนราชการ แตละ

สายงาน ดังกลาวขางตนแลว องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  ไดนําเอาจํานวนพนักงานแตละสายงานท่ีมีในกรอบ

อัตรากําลังมากําหนดตําแหนงตามทักษะ  ความรูความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทย ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  ใน  6  ยุทธศาสตร  ดังน้ี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา  ตําแหนงพนักงานที่กําหนดรองรับ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจ 

๑.๑  กอสราง บํารุงรักษา ถนน สะพาน และ

ระบบสาธารณูปโภค                                                    

๑.๒  กอสราง ดูแล บํารุงรักษาแหลงนํ้า                       

๑.๓  การจัดระบบผังเมืองใหสอดคลอง รองรับ

กับการขยายตัวของเมืองหลวง  และสนามบิน

สุวรรณภูมิ 

- ปลัด อบต.                                            

- ผอ.กองชาง                                            

- นายชางโยธา                                         

- ผช.นายชางโยธา                                          

๒. ยุทธศาสตรการพฒันาดาน

การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

และการรักษาความสงบ

เรียบรอย 

๒.๑  การจัดระเบียบชุมชนและสังคม                            

๒.๒  การรักษาความสงบเรียบรอย ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

๒.๓  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ปลัด อบต.                                

– หัวหนาสํานักปลัดฯ                            
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตําแหนงพนักงานที่กําหนดรองรับ 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

๓.๑  สงเสริมการสรางจิตสํานึกและความ

ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และ

ส่ิงแวดลอม๓.๒  สงเสริมการบําบัดและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                

๓.๓  สงเสริมการปองกันและดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม               

๓.๔  สงเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม          

๓.๕  การจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย ขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูล 

- ปลัด อบต.                                 

– หัวหนาสํานักปลัดฯ                         

-  คนงานท่ัวไป 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 

และเทิดทูน พิทักษรักษา

สถาบัน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

๔.๑  การสงเสริมการดําเนินงานโดยยึดหลัก

เศรษฐกิจ แบบพอเพียงเพื่อแกไขปญหาความ

ยากจนเชิงบูรณาการ                             

๔.๒  งานสวัสดิการสังคม                                   

๔.๓  การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ                         

๔.๔  การสงเสริมการศึกษา                                      

๔.๕  การสงเสริม บํารุงรักษา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน และ

เทิดทูน พิทักษรักษา  สถาบัน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย                                

๔.๖  การสาธารณสุข 

- ปลัด อบต.                                              

– หัวหนาสํานักปลัดฯ                       

-  นักพัฒนาชุมชน                                  

-  ผอ.กองการศึกษาฯ                          

-  ครู/ผูดูแลเด็ก 

 

 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การสงเสริมการ 

ลงทุนพาณิชยกรรม การ

ทองเท่ียว 

และการขนสง 

๕.๑  การสงเสริมการวางแผน                 

๕.๒  การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 

และการขนสง                                   

๕.๓  การสงเสริมและพัฒนาดานการทองเท่ียว                                        

๕.๔  การสงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร 

๕.๕  การสงเสริมและพัฒนาดาน

อุตสาหกรรม 

- ปลัด อบต.                                 

– หัวหนาสํานักปลัดฯ                                    

-  คนงานท่ัวไป 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตําแหนงพนักงานที่กําหนดรองรับ 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารกิจการบานเมือง

และสังคมท่ีดี 

๖.๑  การสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน                                                        

๖.๒  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอ

ภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน                              

๖.๓  การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร

๖.๔  การปรับปรุงและพัฒนารายได               

๖.๕  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร             

๖.๖  การพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ

ประชาชน                                       

๖.๗ การกอสราง/การปรับปรุงสถานท่ี

ปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษา/จัดหา วัสดุ

อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช                     

๖.๘ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการองคกร 

 

- ปลัด อบต.                                

– หัวหนาสํานักปลัด                        

-  นักวิเคราะหนโยบายและแผน                 

-  ผอ.กองคลัง                                  

-  ผช.เจาพนักงานจัดเก็บรายได          

-  นักวิชการเงินและบัญชี                 

-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ                       

-  พนักงานสวนตําบลทุกระดับ                

-  พนักงานจาง 
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2561 2562 2563 2561 2562 2563

ปลัด อบต. กลาง 1 1 1 1 - - -

(นักบริหารงานทองถิ่น)

รองปลัด อบต. ตน 1 1 1 1 - - -

(นักบริหารงานทองถิ่น)

สํานักงานปลัด

หัวหนาสํานักปลัด ตน 1 1 1 1 - - -

(นักบริหารงานทั่วไป)

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก. 1 1 1 1 - - -

นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1 1 1 1 - - - วางเดิม

นักพัฒนาชุมชน ชก. 1 1 1 1 - - -

เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 1 - - - - วาง/กสท.

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -

คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -

พนักงานขับรถยนต 1 1 1 1 - - -

กองคลัง

ผูอํานวยการกองคลัง ตน 1 1 1 1 - - -

(นักบริหารงานการคลัง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปง./ชง. 1 1 1 1 - - - วางเดิม

เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 1 1 1 1 - - - วาง/กสท.

ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บ 1 1 1 1 - - -

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -

กองชาง

ผูอํานวยการกองชาง ตน 1 1 1 1 - - - วาง/คสช.

(นักบริหารงานชาง)

นายชางโยธา ปง./ชง. 1 1 1 1 - - - วาง/กสท.

ผูชวยนายชางโยธา 1 1 1 1 - - -

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -

กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ ตน 1 1 1 1 - - - วาง/คสช.

(นักบริหารงานการศึกษา)

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 1 1 1 1 - - -

ครู คศ.๑ 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน

กรอบอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  พ.ศ. 2560 

อัตรากําลังคน  เพิ่ม/ลด
สวนราชการ

กรอบอัตราตําแหนงที่คาดวา

จะตองใชในชวงระยะเวลา 3 ป

ขางหนา หมายเหตุ

กรอบ

อัตรากําลัง

เดิม
ระดับ

ตําแหนง
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2561 2562 2563 2561 2562 2563

ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 2 2 2 2 - - - เงินอุดหนุน

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ตน 1 1 1 1 - - - วาง/คสช.

(นักบริหารงานสาธารณสุข)

นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 1 1 1 1 - - -

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -

คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -

รวม 28 28 28 28 - - -

สวนราชการ
ระดับ

ตําแหนง

กรอบ

อัตรากําลัง

เดิม

กรอบอัตราตําแหนงที่คาดวา

จะตองใชในชวงระยะเวลา 3 ป

ขางหนา
อัตรากําลังคน  เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ



9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 

ระดับ จํานวน

ตําแหนง ทั้งหมด เงินเดือน

 (1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563

1 ปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น) กลาง 1 1 613,560  1 1 1 - - - 16,440  16,560  16,440 630,000  645,600  663,000   

2 รองปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น) ตน 1 1 391,320  1 1 1 - - - 13,320  13,440  13,320 404,640  418,080  431,400   

สํานักงานปลัด

3 หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ตน 1 1 313,440  1 1 1 - - - 11,160  11,280  11,760 324,600  335,880  347,640   

4 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชก. 1 1 311,640  1 1 1 - - - 12,120  12,600  12,960 323,760  336,360  349,320   

5 นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1 - 355,320  1 1 1 - - - 12,000  12,000  12,000 367,320  379,320  391,320   วางเดิม

6 เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1  - 297900 1 1 1 - - - 9,720   9,720    9,720   307,620  317,340  327,060   วาง/กสถ.

7 นักพัฒนาชุมชน ชก. 1 1 288,120   1 1 1 - - - 11,520   12,000  12,120 299,640  311,640  336,360   

พนักงานจาง

8 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 1 1 170,160  1 1 1 - - - 6,840    7,080     7,440    177,000  177,240  177,600   

9 คนงานทั่วไป - 1 1 108,000  1 1 1 - - - 0 0 0 108,000  108,000  108,000   

10 พนักงานขับรถยนต - 1 1 108,000  1 1 1 - - - 0 0 0 108,000  108,000  108,000   

 กองคลัง

11 ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ตน 1 1 330,120  1 1 1 - - - 11,520   12,000   12,120  341,640   353,640   30,480      

12 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. 1 - 355,320  1 1 1 - - - 12,000  12,000  12,000 367,320  379,320  391,320   วางเดิม

13 เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 1 - 297,900  1 1 1 - - - 9,720    9,720     9,720    307,620  317,340  327,060   วาง/กสถ.

พนักงานจาง

14 ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได - 1 1 144,240 1 1 1 - - - 5,760    6,000     6,240    150,000  150,240  150,480   

15 ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ - 1 1 138,000 1 1 1 - - - 5,520    5,760     6,000    143,520  144,000  282,000   

กองชาง

16 ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) ตน 1 1 308,040 1 1 1 - - - 10,920  11,160  11,520 318,960  330,120  341,640   

17 นายชางโยธา ปง./ชง. 1 - 297,900  1 1 1 - - - 9,720    9,720     9,720    307,620  317,340  327,060   วาง/กสถ.

4,828,980 158,280 ###### 163,080 ######## ######## ########

36

จํานวน

(คน)

อัตราตําแหนงที่คาดวา

จะตองใชในชวงยะเวลา

3 ปขางหนา หมายเหตุที่ ชื่อสายงาน
จํานวนทั้งหมด อัตรากําลังคน

เพิ่ม/ลด
ภาระคาใชจายที่ตองการเพิ่มขึ้น (2) คาใชจายรวม (3)



ระดับ จํานวน

ตําแหนง ทั้งหมด เงินเดือน

 (1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563

พนักงานจาง

17 ผูชวยนายชางโยธา - 1 1 168,720   1 1 1 - - - 6,840     7,080     7,320    175,560   176,040   344,760    

18 ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ - 1 1 116,760   1 1 1 - - - 4,800     4,920     5,160    121,560   121,680   121,920    

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

19 ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตน 1 - 435,600  1 1 1 - - - 13,620   13,620   13,620  449,220   462,840   476,460    วาง/คสช.

(นักบริหารงานการศึกษา)

20 นักวิชาการศึกษา  ปก. 1 1 253,680   1 1 1 - - - 8,880   8,640     8,880    262,560   271,200   280,080    

22 ครู คศ.1 1 1 248,880   1 1 1 - - - 9,960   10,560   10,920  258,840   259,440   259,800    เงินอุดหนุน

พนักงานจาง

23 ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) - 2 2 301,200   2 2 2 - - - 12,120   12,600   13,080  313,320   313,800   314,280    เงินอุดหนุน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

24 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตน 1 - 435,600  1 1 1 - - - 13,620   13,620   13,620  449,220   462,840   476,460    วาง/คสช.

(นักบริหารงานสาธารณสุข)

25 นักวิชาการสาธารณสุข ชก. 1 1     311,640 1    1 1    - - - 12,120 12,600  12,960 323,760  336,360  349,320   

พนักงานจาง

26 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 1 1 166,440   1 1 1 - - - 6,720     6,960     7,200    173,160   173,400   339,840    

27 คนงานทั่วไป - 1 1 108,000   1 1 1 - - - 0 0 0 108,000   108,000   108,000    

(4)  รวม 28 19 6,825,420  27  27  27   - - - 224,880 228,480  231,840  7,050,300 7,241,820 7,586,580  

(5) ประมาณการประโยชนตอบแทนอื่น 20% 1,410,060 1,448,364 1,517,316  

(6) รวมเปนคาใชจายบุคคลทั้งสิ้น 8,460,360 8,690,184 9,103,896

ประมาณการงบประมาณรายจายประจําป 26,880,000 28,224,000 29,635,200

(7) คิดรอยละ 40 งบประมาณรายจายประจําป 31.47 30.79 30.72

ประมาณการงบประมาณรายจายประจําป 2561  เปนเงิน 26,880,000.-  บาท 224,880 228,480  231,840 7,050,300  7,241,820  7,586,580  

ประมาณการงบประมาณรายจายประจําป 2562  (เพิ่มขึ้นรอยละ 5)  เปนเงิน 28,224,000.- บาท

    ประมาณการงบประมาณรายจายประจําป 2563  (เพิ่มขึ้นรอยละ 5)  เปนเงิน 29,635,200.- บาท 37

คาใชจายรวม (3)
หมายเหตุที่ ชื่อสายงาน

จํานวนทั้งหมด
อัตราตําแหนงที่คาดวา

จะตองใชในชวงยะเวลา

3 ปขางหนา

อัตรากําลังคน

เพิ่ม/ลด
ภาระคาใชจายที่ตองการเพิ่มขึ้น (2)

จํานวน

(คน)
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ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดบักลาง) 

 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดบัตน) 

 

10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3  ป  
 

 
 

 
 

                           
          
 
  
 
 

 
 
  
             
 
 
 
 

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
1. งานการเงนิ 
2. งานบญัช ี
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
4. งานทะเบยีนทรัพยสินและพัสด ุ

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

1. งานกอสราง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานผังเมือง 
4. งานประสานสาธารณูปโภค 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารการศึกษา ระดับตน) 

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน) 

1. งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
2. งานสงเสริมสขุภาพและสาธารณสุข 
3. งานรักษาความสะอาด 

สํานักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

1. งานบริหารท่ัวไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานกฎหมายและคด ี
4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
5. งานสงเสริมการเกษตร 
6. งานสงเสริมการปศุสตัว 
7. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
8. งานสงัคมสงเคราะห 
9. งานสงเสริมอาชพีและพัฒนาสตรี 
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หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (1) 

 

งานกฎหมายและคดี 
 

 

งานนโยบายและแผน 
 
 

 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

งานบริหารท่ัวไป  
 

 

งานสงเสริมการเกษตร งานสงเสริมการปศุสัตว 
 

งานสังคมสงเคราะห 
 

งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 

โครงสรางสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
 

                               
          
 
  
 
 
 
  
          
- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วาง)         - นักวิเคราะห ฯ ปก./ชก. (1)           - คนงานทั่วไป (1) 
- เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. (วาง)        
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 
- พนักงานขับรถยนต (1)  
 
 
              
 - นักพัฒนาชุมชน ชก. (1)  
 
                               

ประเภท/
ระดับ 

อก.
ระดับ 
สูง 

อก. 
ระดับ 
กลาง 

อก. 
ระดับ 
ตน 

วิชาการ 
ระดับ 

เช่ียวชาญ 

วิชาการ 
ระดับ 
ชพ. 

วิชาการ 
ระดับ 
ชก. 

วิชาการ 
ระดับ 
ปก. 

ทั่วไป 
ระดับ 
อาวุโส 

ทั่วไป 
ระดับ 
ชง. 

ทั่วไป 
ระดับ 
ปง. 

 

ลูกจาง
ประจํา 

พนักงาน
จางตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จางทั่วไป 

จํานวน - - 1 - - 2 - - - - - 1 2 
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ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลงั ระดับตน) (1) 

 

งานพัฒนาและการจัดเก็บรายได 
 

งานการเงิน 
 

 

งานบัญช ี
 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
 

 
โครงสรางกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

 
 

                              
          
 
  
 
 
 
  
      
    - นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (วาง)                 - ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได (1)             - เจาพนักงานพสัดุ ปง./ชง. (วาง) 
    - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 
  
 

ประเภท/
ระดับ 

อก.
ระดับ 
สูง 

อก. 
ระดับ 
กลาง 

อก. 
ระดับ 
ตน 

วิชาการ 
ระดับ 

เช่ียวชาญ 

วิชาการ 
ระดับ 
ชพ. 

วิชาการ 
ระดับ 
ชก. 

วิชาการ 
ระดับ 
ปก. 

ทั่วไป 
ระดับ 
อาวุโส 

ทั่วไป 
ระดับ 
ชง. 

ทั่วไป 
ระดับ 
ปง. 

 

ลูกจาง
ประจํา 

พนักงาน
จางตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จางทั่วไป 

จํานวน - - 1 - - - - - - - - 2 - 
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ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) (1) 

 

งานผังเมือง 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานกอสราง 
 

งานประสานสาธารณูปโภค 
 

 
 

โครงสรางกองชาง องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
 

 
                   
          
 
  
 
 
 
  
               - นายชางโยธา ปง./ชง. (วาง)  
               - ผูชวยนายชางโยธา (1)  
               - ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (1)    
  
 

ประเภท/
ระดับ 

อก.
ระดับ 
สูง 

อก. 
ระดับ 
กลาง 

อก. 
ระดับ 
ตน 

วิชาการ 
ระดับ 

เช่ียวชาญ 

วิชาการ 
ระดับ 
ชพ. 

วิชาการ 
ระดับ 
ชก. 

วิชาการ 
ระดับ 
ปก. 

ทั่วไป 
ระดับ 
อาวุโส 

ทั่วไป 
ระดับ 
ชง. 

ทั่วไป 
ระดับ 
ปง. 

 

ลูกจาง
ประจํา 

พนักงาน
จางตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จางทั่วไป 

จํานวน - - 1 - - - - - - - - 2 - 
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ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารการศึกษา ระดับตน) (วาง) 

 

งานบริหารการศึกษา งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 

 
    

โครงสรางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
                               
          
 
  
 
 
 
  
               
      - นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (1)                 
            - ครูผูดูแลเด็ก คศ.1 (1) 
      - ผูดูแลเด็ก (2)           
 
                                                                            
 

ประเภท/
ระดับ 

อก.
ระดับ 
สูง 

อก. 
ระดับ 
กลาง 

อก. 
ระดับ 
ตน 

วิชาการ 
ระดับ 

เช่ียวชาญ 

วิชาการ 
ระดับ 
ชพ. 

วิชาการ 
ระดับ 
ชก. 

วิชาการ 
ระดับ 
ปก. 

ทั่วไป 
ระดับ 
อาวุโส 

ทั่วไป 
ระดับ 
ชง. 

ทั่วไป 
ระดับ 
ปง. 

 

คศ.1 
 
 
 

ลูกจาง
ประจํา 

พนักงาน
จางตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จางทั่วไป 

จํานวน - - - - - 1 - - - - 1 - 2 - 
 
 



 43 
 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน) (วาง) 

งานอนามัยและสิง่แวดลอม 
 

งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 

งานรักษาความสะอาด 
 

 

โครงสรางกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
 

                
          
 
  
 
 
 
  
          
    - นักวิชาการสาธารณสุข ชก. (1)                 - คนงานทั่วไป (1) 
                       - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1)           
             
 

ประเภท/
ระดับ 

อก.
ระดับ 
สูง 

อก. 
ระดับ 
กลาง 

อก. 
ระดับ 
ตน 

วิชาการ 
ระดับ 

เช่ียวชาญ 

วิชาการ 
ระดับ 
ชพ. 

วิชาการ 
ระดับ 
ชก. 

วิชาการ 
ระดับ 
ปก. 

ทั่วไป 
ระดับ 
อาวุโส 

ทั่วไป 
ระดับ 
ชง. 

ทั่วไป 
ระดับ 
ปง. 

 

ลูกจาง
ประจํา 

พนักงาน
จางตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จางทั่วไป 

จํานวน - - - - - 1 - - - - - 1 1 
 

 
 
 



11. บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ

ที่ ชื่อ  -  สกุล คุณวุฒิการศึกษา เงินประจํา เงินเพิ่มอื่นๆ/ หมายเหตุ

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ ตําแหนง เงินคาตอบแทน

1 นายทสพร  จินดารักษ รปศ.ม 07-3-00-1101-001 ปลัด อบต. กลาง 07-3-00-1101-001 ปลัด อบต. กลาง 445,560 84,000 84,000 613,560

รัฐประศาสนศาสตร (นักบริหารงานทองถิ่น) (นักบริหารงานทองถิ่น)

2 นายองอาจ  รอดพิทักษ ศศ.ม 07-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. ตน 07-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. ตน 349,320 42,000 - 391,320

รัฐศาสตร (นักบริหารงานทองถิ่น) (นักบริหารงานทองถิ่น)

3 นางสาวจินตนา ตั้นเจริญ ร.ม. 07-3-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัด ตน 07-3-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัด ตน 271,440 42,000 - 313,440

รัฐศาสตร (นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป)

4  - วาง - - 07-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก./ 07-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก./ 355,320 - - วางเดิม

ชก. ชก.

5 นางสาวจิราพร อินตะกอน ร.ม. 07-3-01-3103-001 นักวิเคราะห ชก. 07-3-01-3103-001 นักวิเคราะห ชก. 311,640 - - 311,640

รัฐศาสตร นโยบายและแผน นโยบายและแผน

6 นางสาวนันทิชา รปศ.ม 07-3-08-3803-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 07-3-08-3803-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 288,120 - - 288,120

ธีระปญญาวงษ รัฐประศาสนศาสตร

7 - วาง - - 07-3-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ปง./ 07-3-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ปง./ 297,900 - - วาง/กสถ.

ชง. ชง.

8 นางสาวธมลวรรณ  วันโมรี ปวส. - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 170,160 - - 170,160

คอมพิวเตอร

9 นายวิเชียร  ใหมเอี่ยม ป.๗ - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 - - 108,000

10 นายเกง ทองชุบ มศ.5 - พนักงานขับรถยนต - - พนักงานขับรถยนต - 108,000 - - 108,000

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม

เงินเดือน 

สํานักงานปลัด

เงินเดือน
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ที่ ชื่อ  -  สกุล คุณวุฒิการศึกษา เงินประจํา เงินเพิ่มอื่นๆ/ หมายเหตุ

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ ตําแหนง เงินคาตอบแทน

11 นางสุภาพร พุทธิสาร ร.ม. 07-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง ตน 07-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง ตน 330,120 42,000 - 372,120

รัฐสาสตร (นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง)

12  -วาง - - 07-3-04-3201-001 นักวิชาการเงิน ปก./ 07-3-04-3201-001 นักวิชาการเงิน ปก./ 355,320 - - วางเดิม

และบัญชี ชก. และบัญชี ชก.

13 -วาง- - 07-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ปง./ 07-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ปง./ 297,900 - - วางเดิม

ชง. ชง.

14 นางนันทิยา  ดํารงคแสง ปวช. - ผูชวยเจาพนักงาน - - ผูชวยเจาพนักงาน - 144,240 - - 144,240

การบัญชี จัดเก็บรายได จัดเก็บรายได

15 นางสาวมนทิรา มาลัย ป.ตรี - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 138,000 - - 138,000

การบัญชี

16 นายชลิต  มานะกิจ ป.ตรี. 07-3-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง ตน 07-3-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง ตน 266,040 42,000 - 308,040

การจัดการงาน (นักบริหารงานชาง) (นักบริหารงานชาง)

17 - วาง - - 07-3-05-4701-001 นายชางโยธา ปง./ 07-3-05-4701-001 นายชางโยธา ปง./ 297,900 - - วางเดิม

ชง. ชง.

18 นายจักรพันธ  ใหมอินทร ปวส. - ผูชวยนายชางโยธา - - ผูชวยนายชางโยธา - 168,720 - - 168,720

ชางกอสราง

19 นายภุชงค  พัสดุ ป.ตรี - ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ - - ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ - 116,760 - - 116,760

คอมพิวเตอรฯ

กองคลัง

กองชาง

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม

เงินเดือน 

เงินเดือน
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ที่ ชื่อ  -  สกุล คุณวุฒิการศึกษา เงินประจํา เงินเพิ่มอื่นๆ/ หมายเหตุ

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ ตําแหนง เงินคาตอบแทน

20  - วางเดิม - - 07-3-08-2107-001 ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ ตน 07-3-08-2107-001 ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ ตน 393,600 42,000 - วาง/คสช.

(นักบริหารงานศึกษา) (นักบริหารงานศึกษา)

21 นายวิทยา กองทุงมน ร.บ. 07-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ชก. 07-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ชก. 253,680 - - 253,680

รัฐศาสตร

22 นางสาวมิ่งขวัญ  ใหมเกตุ ค.บ. ๒๔-๒-๐๑๑๗ ครู คศ.1 ๒๔-๒-๐๑๑๗ ครู คศ.1 248,880 - - อุดหนุน

การศึกษาปฐมวัย

23 นางสาวอิชชกันต  ปนกุล ค.บ. - ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) - - ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) - 159,420 - - อุดหนุน

การศึกษาปฐมวัย

24 นางสาวเบญจมาศ  รัสมี ค.บ. - ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) - - ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) - 159,360 - - อุดหนุน

การศึกษาปฐมวัย

25 -วาง- - 07-3-06-2104-001 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ตน 07-3-06-2104-001 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ตน 393,600 42,000 - วาง/คสช.

(นักบริหารงานสาธารณสุข) (นักบริหารงานสาธารณสุข)

26 นายปฐมพงศ วงศกลม ส.ม.  07-3-06-3601-001 นักวิชาการสาธารณสุข ชก. 07-3-06-3601-001 นักวิชาการสาธารณสุข ชก. 311,640 - - 311,640

การจัดการสุขภาพ

27 นางสาวนลินพร ปวส. - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 166,440 - - 166,440

            บุรเศรษฐโสภณ การตลาด

28 นายสําเนียง  มิตยสิทธิ์ ม.3 - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 108,000

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม

เงินเดือน 

เงินเดือน
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานสวนทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม กําหนดแนวทางการของพนักงานสวนตําบลในสังกัดทุกระดับ

ข้ัน  โดยมุงเนนไปท่ีพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู  ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ี

ราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนานอกจากการพัฒนา

ความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรูและทักษะในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  ดานคุณสมบัติสวนตัว  

และดานอื่น ๆ ท่ีจําเปนแลว องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  ตระหนักเปนอยางย่ิง โดยมุงเนนท่ีจะพัฒนาตาม

นโยบายของรัฐบาลแหงรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด 4.0  เพื่อประโยชนของประชาชนเปน

หลัก  กลาวคือ 

1. เปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปดกวางและเช่ือมโยงกัน  มีการบริหารจัดการท่ีเปดเผย 

โปรงใส  ในการทํางาน  บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของ หนวยงานได  มีการแบงปนขอมูลซึ่งกัน

และกัน ระหวางหนวยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนท่ัวไป  เพื่อเปนการตรวจสอบการทํางานระหวางกันและ

เปดกวางซึ่งการมีสวนรวม การสรางเครือขาย 

2. องคการบริหารสวนตําบลยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เปนการทํางานท่ีตองเขาใจประชาชน

เปนหลัก ทํางานเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยต้ังคําถามเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนนแกไข  ปญหา

ความตองการและตอบสนองความตองการประชาชนเปนสําคัญ  การอํานวยความสะดวกเช่ือมโยงทุกสวนราชการ 

เพื่อเปดโอกาสตอบโจทยการทํางานรวมกัน  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มุงเนนใหประชาชนใชระบบ

ดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส  เพื่อใหประชาชนกาวทันความกาวหนาของระบบขอมูลสารสนเทศ  โดยเปดใหประชาชน

ใชบริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนใชระบบอินเตอรเน็ตท่ีหนวยงาน  ใหขอมูลผานไลน  เว็บไซด  

ของหนวยงานดวย 

 ท้ังน้ีในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  ตามแนวทางขางตนน้ัน 
กําหนดใหทุกตําแหนง ไดมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนา ในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ซึ่งวิธีการพัฒนา  
อาจใชวิธีการใดวิธีการหน่ึง เชน  การปฐมนิเทศ  การฝกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  เพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิด
ผลดีตอประชาชนและทองถ่ิน ซึ่งการพัฒนาแรกจะเนนท่ีการพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานท่ี
จําเปนตอการปฏิบัติราชการ เชน   

 การบริหารโครงการ  
 การใหบริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดตอส่ือสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน 
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 สวนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม เล็งเห็นวา                  

มีความสําคัญอยางย่ิง เน่ืองจากวา บุคลากรท่ีมาดํารงตําแหนง ในสังกัดน้ัน  มีท่ีมาของแตละคนไมเหมือนกันตาง

สถานท่ี  ตางภาค  ตางภาษาถ่ิน  ดังน้ัน ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสําคัญและจําเปน

อยางย่ิง  ประกอบกับพฤติการณปฏิบัติราชการเปนคุณลักษณะรวมของพนักงานสวนตําบลทุกคนท่ีพึงมี   เปนการ

หลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมและคานิยมพึงประสงครวมกัน  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคการบริหารสวน

ตําบลเมืองใหม  ประกอบดวย 

 การมุงผลสัมฤทธ์ิ 
 การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเขาใจในองคกรและระบบงาน 
 การบริการเปนเลิศ 
 การทํางานเปนทีม 

  

 การพัฒนาพนักงานสวนตําบลสายงานนักบริหาร 
   (1)  สนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมและสัมมนาในดานความรูเกี่ยวกับการบริหารงาน 
และการปฏิบัติราชการอยางนอยปละ  หลักสูตร 
   (2) สนับสนุนใหเขารับการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณและพัฒนาวิสัยทัศนใน
การกําหนดนโยบาย และการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
   (3)  สงเสริมและสนับสนุนใหเขารับการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน 
   (4)  สนับสนุนใหเขารับการปฏิบัติธรรม การฝกจิต-สมาธิ ตามหลักศาสนาท่ีตนเอง            
นับถือ 
   (5) สนับสนุนใหเขารับการฝกทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อนํามาปรับใชกับการ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และคุมคา เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  อยางนอยปละ  1 
หลักสูตร 
   (6) จัดใหมีการประชุมเพื่อซักซอมการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และเสริมสรางความรู ความ
เขาใจในอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการ อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
 

การพัฒนาพนักงานสวนตําบลสายงานผูปฏิบัติ 
   (1)  สนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมและสัมมนาในดานความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และการปฏิบัติตนในการใหบริการประชาชน อยางนอยปละ 1 หลักสูตร 
   (2)  สนับสนุนใหเขารับการศึกษาดูงานดานการใหบริการประชาชน และการปฏิบัติ
ราชการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณและนํามาปรับใชกับการใหบริการประชาชน อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
   (3)  สงเสริมและสนับสนุนใหเขารับการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน 
   (4)  สนับสนุนใหเขารับการปฏิบัติธรรม การฝกจิตสมาธิ ตามหลักศาสนาท่ีตนเอง            
นับถือ 
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   (5)  สนับสนุนใหเขารับการฝกทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํามาปรับใชกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และคุมคา เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน อยางนอยป 
   (6)  จัดใหมีการประชุมเพื่อซักซอมการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และเสริมสรางความรู 
ความเขาใจในอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการ อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
 

การพัฒนาพนักงานจางภารกิจและพนักงานจางทั่วไป 
   (1)  สงเสริมและสนับสนุนใหเขารับการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน 
   (2)  สนับสนุนใหเขารับการฝกทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํามาปรับใชกับการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและคุมคา เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยรวม  

(3) จัดใหมีการประชุมเพื่อซักซอมการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และเสริมสรางความรู  
ความเขาใจในอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการ อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 

 
การพัฒนาพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางผูไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม หรือเปลี่ยนสายงาน 
   (1)  จัดใหมีการปฐมนิเทศ และฝกอบรมดานการปฏิบัติหนาท่ี ระเบียบ กฎหมาย 
ข้ันตอนและวิธีการทํางานของราชการ รวมท้ังโครงสรางองคกร ความรูเกี่ยวกับพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน 
   (2)  จัดใหมีการทดลองการปฏิบัติงาน ภายใตการกํากับดูแลและสอนงานอยางใกลชิด
ของผูบังคับบัญชา หรือผูไดรับมอบหมายจากนายกองคการบริหารสวนตําบล 
   (3)  จัดใหมีการทดสอบความรูดานระเบียบ กฎหมายและข้ันตอนการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการเปนระยะ เพื่อกระตุนใหผูไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหม มีการคนควาศึกษาในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ี 
ของตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  ไดประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล   
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  เพื่อใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  มีหนาท่ีดําเนินไป
ตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  และไมหวังประโยชนสวนตน  อํานวยความสะดวก
ใหบริการประชาชนดวยความเปนธรรม เสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามคานิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม ดังน้ี 

 1. ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย  สุจริต และรับผิดชอบ 
 3. ยึดถือประโยชนของประเทศมากกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน 
 4. ยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
 5. ใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 
 6. ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 7. การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปรงใส และตรวจสอบได 
 8. ยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 9. ยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 








	คำนำ
	หลักการและเหตุผล  1

	
	แผนอัตรากำลัง 3 ปี
	****************************
	1. หลักการและเหตุผล
	๒.1 วัตถุประสงค์
	2.2   ประโยชน์ จากการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
	1.  แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
	2. แนวคิดเรื่องการกำหนดสายงานและตำแหน่งงาน ในส่วนราชการ
	3.  การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ
	4. กระบวนการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
	4.1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนอัตรกำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
	4.2 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนอัตราอัตรากำลัง 3 ปี
	4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล                  เมืองใหม่
	4.2.2 ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เช่น กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตรากำลัง ในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ
	4.2.3 วิเคราะห์อัตรากำลังในปัจจุบัน
	4.3 จัดทำร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา
	4.4 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
	4.5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2560
	4.6 จัดส่งแผนอัตรากำลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้อำเภอ จังหวัดและส่วนราชการในสังกัด
	5. แผนภูมิอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
	6.1  ภารกิจหลัก
	6.2.1 การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
	6.2.2 การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
	6.2.3 การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
	6.2.4 ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน


	
	8.กรอบอัตรากำลัง
	9.ภาระค่าใช้จ่าย 
	11.บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง

	
	แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 – 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
	6. วิสัยทัศน์ ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
	วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
	“ตำบลน่าอยู่  ชูความเข้มแข็งของชุมชน  คนมีคุณภาพชีวิต  ปลอดมลพิษสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม”
	10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3  ปี
	โครงสร้างสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
	โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
	โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่


	ระดับตำแหน่ง
	ส่วนราชการ
	ชื่อสายงาน
	ที่
	ชื่อสายงาน
	ที่


