




คํานํา 
  
  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ไดดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 โดยมีโครงสรางการแบงงาน
และระบบงาน  ท่ีเหมาะสมไมซํ้า มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และเพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา (ก.อบต.
จังหวัด) ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลใหเหมาะสม ท้ังยังใชเปน
แนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล       
เมืองใหมใหเหมาะสมอีกดวย 
  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม จึงไดมีการวางแผนอัตรากําลังสําหรับใชประกอบในการ
จัดสรรงบประมาณ การบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล 
เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ     
ตามอํานาจหนาท่ีมีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดเปนอยางดี 
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• แบบขออนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางจางขององคการบริหารสวนตําบล
ในแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ฉบับแกไขเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2   
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• สําเนามติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมครั้งท่ี 5/2564       
เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

• สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ครัง้ท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (คร้ังที่ 2) พ.ศ. 2564                               

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

1. หลักการและเหตุผล   

    ๑.1 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2563 ไปแลว นั้น 
      ๑.2 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ไดรายงานขอความเห็นชอบการกําหนดตําแหนง
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 2 ตําแหนง 2 อัตรา คือ ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได เลขท่ีตําแหนง     
07-3-04-3203-001 (สังกัดกองคลัง) และตําแหนง ผูชวยนายชางไฟฟา (สังกัดกองชาง) ในแผน
อัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชิงเทรา ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2564 มีมติเห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมกําหนดตําแหนง 
นักวิชาการจัดเก็บรายได และตําแหนง ผูชวยนายชางไฟฟา เพ่ิมในแผนอัตรากําลัง 3 ป และใหองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองใหม ประกาศปรับปรุงแกไขแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม จึงไดปรับปรุง     
แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564  

๒. วัตถุประสงค  

  2.1 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน           

ท่ีหมาะสม ไมซํ้าซอน อันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนตําบล 

    ๒.2  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มีการกําหนดตําแหนง ประเภทตําแหนง        

สายงาน การจัดอัตรากําลัง โครงสรางสวนราชการใหเหมาะสมกับภารกิจอํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร         

สวนตําบลเเมืองใหม ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม    
ถึงปจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

    ๒.3 เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถตรวจสอบการ

กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน

จางขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม วาถูกตองเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ

หรือไม 

    ๒.4 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

    ๒.5 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม สามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุ

และแตงตั้งพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจาง เพ่ือใหการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมเกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตาม

อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการลด

ภารกิจและยุบเลิกภารกิจงาน หรือหนวยงานท่ีไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถใหบริการสาธารณะ    

แกไขปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

    2.6 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ

บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

3. กรอบแนวคิดและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
  คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ซ่ึงมีนายก
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม เปนประธาน เห็นสมควรใหจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  3.1 การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
  ใหวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม            
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน และตาม
พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจน
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของใหมีความสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (2561 – 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
แผนพัฒนาอําเภอราชสาสน แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ผูบริหาร และสภาพปญหาในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม รายละเอียดดังนี้ 
  3.1.1 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (2561 – 2580) 
  โดยกรอบแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) สรุปยอได ดังนี้  
   1. ยุทธศาสตร ด านความม่ันคง มีเป าหมายท้ังในการสร างเสถียรภาพ
ภายในประเทศและชวย ลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศ
อาเซียนและประชาคมโลกท่ีมี ตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
    (๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง            
ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
    (๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจน
การบริหาร จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 
    (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศ        
ทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง
รูปแบบใหม 
    (๕) การพัฒนาเสริมสร างศักยภาพการผนึกกําลังป องกันประเทศ         
การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       
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    (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการ      
ภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  
    (๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสู แนว
ระนาบมากข้ึน 
   2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทย
สามารถพัฒนา ไปสู การเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช
นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
และบริการ การสราง ความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการ    
เปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัย
เชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การพัฒนาทุนมนุษยและ การบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองให
ความสําคัญ อาทิ 
    (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพ

เศรษฐกิจและ สรางความเชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยู บนการแขงขันท่ีเปนธรรม           

และรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซ

มูลคาในภูมิภาค และเปนการ ยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 

    (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรม     
และมีความ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและ        
ขยายกิจกรรมการผลิต และบริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรม
หลายสาขาและในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป     
รวมท้ังเปนแหลง อาหาร คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
    - ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด 
ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืน     
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมี 
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
    - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา 
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและ  
การคามาเพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 
    - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความ     
เปนเลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียวและ
พัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมี
ศักยภาพอ่ืน ๆ เปนตน  
    (๓) การพัฒนาผู ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ                   
ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล        
และพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
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    (๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนและพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม         
มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ  
    (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน 
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
    (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุ นสวน        
การพัฒนากับ นานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตาง ๆ            
เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 
   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสร างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและ
สังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล         
มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู คุณคา       
ความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ  
    (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโต          
ของประเทศ  
    (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม      
และท่ัวถึง  
    (๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค  
    (๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี  
    (๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของ
สถาบัน ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
   4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
   เพ่ือเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ํา      
ไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ  
    (๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมลาทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม  
    (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
    (๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
    (๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและ       
ความเขมแข็งของชุมชน  
    (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
   5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
   เพ่ือเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความ
ม่ันคงดานน้ํา รวมท้ังมีความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุง สูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ 
อาทิ 
    (๑) การจดัระบบอนุรักษฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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    (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ มน้ํา        
เนนการปรบัระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ  
    (๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
    (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    (๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
    (๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
   6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให หนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท
ภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย บทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม         
มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ  
    (๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาด  
ท่ีเหมาะสม 
    (๒) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
    (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    (๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล  
 
    (๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
    (๗) การปรับปรุงการบรหิารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
 

   3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตรหลัก ดังนี้  
   1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
   2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
   3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
   4. ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
   5. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
   6. ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
   7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
   8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
   9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
   10. ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 

 

   3.1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด  
   1) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุร,ี
สระแกว,นครนายกและสมุทรปราการ ) 
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   วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง “ศูนยกลางการคาการลงทุนแหงอินโด
จีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมกาวหนาระดับประเทศ แหลงผลิตสินคาเกษตรมาตรฐานสากล เสนทาง
ทองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรม” 
   ประเด็นยุทธศาสตร 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1. พัฒนาระบบโลจิสติกสเพ่ือเปนศูนยกลางการคาการ
ลงทุนภาคตะวันออกของ อินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2. พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวสินคา และบริการใหได
มาตรฐานโดยคํานึงถึงชุมชนและสิ่งแวดลอม  
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3. พัฒนาปจจัยการผลิตและระบบโครงสรางพ้ืนฐานทาง         
การเกษตรใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี (ZONNING) เพ่ือใหสินคาเกษตรไดมาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาด
รองรับการคาเสรี  
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4. พัฒนาเทคโนโลยี ยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน                
สรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการลงทุน เพ่ือรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
 

   2) แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา  
    วิสัยทัศนจังหวัดฉะเชิงเทรา “ฉะเชิงเทรา เชื่อม EEC สูเมืองท่ีอยูอาศัยชั้นดี”
ภายใตการพัฒนาแบบจําแนกเชิงพ้ืนท่ี “อุตสาหกรรมสีเขียว ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแหลงผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัย สังคมมีคุณภาพ ปาและน้ําอุดมสมบูรณ”  
 
    ประเด็นยุทธศาสตร  
   ประเด็นการพัฒนา ท่ี  1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการ
ภาคอุตสาหกรรมและ พาณิชยกรรม ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
   ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : พัฒนาแหลงทองเท่ียวและบริการดานการทองเท่ียวให
ไดมาตรฐานและ มีอัตลักษณสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหแกชุมชน  
   ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตร ใหเปน
แหลงผลิตสินคา เกษตรและเกษตรแปรรูปท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และไดมาตรฐานสากล  
   ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม รวมท้ังเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ให
ครอบคลุมประชาชนทุกวัย อยางท่ัวถึง  
   ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 : อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม อยางบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเปนธรรม ตอบสนองตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

( ท่ีมา : ขอมูลจากแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 ) 
 

   3) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

    วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา: “ทองถ่ิน
ผาสุก ชุมชนเขมแข็ง ทองเท่ียวสุขใจ เกษตรและอุตสาหกรรมกาวไกล สังคมเมืองใหม ธรรมาภิบาล”  
 



7 
 

 
แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร  ดังนี้  
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

๑.๑  กอสราง บํารุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค    
๑.๒  กอสราง ดูแล บํารุงรักษาแหลงน้ํา                                              
๑.๓  การจัดระบบผังเมืองใหสอดคลอง รองรับกับการขยายตัวของเมือง
หลวง  และสนามบินสวุรรณภูมิ 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน/ สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

๒.๑  การจัดระเบียบชุมชนและสังคม                                          
๒.๒  การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน                                                    
๒.๓  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

๓.๑  สงเสริมการสรางจิตสํานกึและความตระหนักในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม                                            

๓.๒  สงเสริมการบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๓.๓  สงเสริมการปองกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

สงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน และเทิดทูน พิทักษ

รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

๔.๑  การแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
๔.๒ การสงเสริมงานสวัสดิการสังคม  
๔.๓ การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ  
๔.๔ การสงเสริมการศึกษา  
๔.๕ การสงเสริมบารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และเทิดทูนพิทักษ รักษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
๔.๖ การสงเสริมการสาธารณสุข 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

สงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 

การทองเท่ียวและการขนสง 

๕.๑  การสงเสริมการวางแผน และพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  
๕.๒ การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการขนสง  
๕.๓ การสงเสริมและพัฒนาดานการทองเท่ียว  
๕.๔ การสงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร  
๕.๕ การสงเสริมและพัฒนาดานอุตสาหกรรม 
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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 และการบารุงรักษา/
จัดหา วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช  
๖.๘ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 

(ท่ีมา : ขอมูลจากยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  
พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) ) 

 

   4) แผนพัฒนาอําเภอราชสาสน 
   วิสัยทัศนอําเภอราชสาสน “อําเภอราชสาสนเปนเมืองเกษตรกรรม ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยั่งยืน” 
   พันธกิจอําเภอราชสาสน  
   ๑. พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานการผลิตดานการเกษตร  
   ๒. สงเสริมกระบวนการจัดการความรูในชุมชน  
   ๓. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  
   ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๕. พัฒนากระบวนการผลติและแปรรูปสินคาเกษตร  
   ประเด็นยุทธศาสตรอําเภอราชสาสน 
   ๑. พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานการผลิตดานการเกษตร  
   กลยุทธ :  (๑) พัฒนาระบบสงน้ํานอกระบบชลประทานใหเกษตรกรสามารถนําน้ํามาใช  
                            ไดอยางเพียงพอและท่ัวถึง 
       (๒) จัดสรางแหงน้ําขนาดใหญ 
         (๓) พัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินใหมีความอุดมสมบูรณเหมาะสมตอการ 
            ทําการเกษตร  
         (๔) สงเสริมใหเกษตรกรไดใชปจจัยการผลิตดานการเกษตรอ่ืน ๆ  
            อยางเหมาะสม 
   ๒. สงเสริมกระบวนการจัดการความรูใหเขมแข็ง  
   กลยุทธ :  (๑) สงเสริมและสนับสนุน ใหชุมชนมีกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู  
         (๒) สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการความรูชุมชน 
   ๓. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง  
   กลยุทธ :  (๑) กอสราง ปรับปรุง และซอมแซมถนนใหอยูในมาตรฐานและท่ัวถึงเพ่ือใชสญัจร  
                   และขนสงผลผลิตทางเกษตรไดสะดวก 
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         (๒) จัดหาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสุขอนามัยข้ันพ้ืนฐาน 
   ๔. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน พัฒนาทุนทางสังคม บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
   กลยุทธ :  (๑) สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูและบริหารจัดการชุมชน  
         (๒) พัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
         (๓) พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 
         (๔) สรางองคกรประชาชนใหเขมแข็งและปลอดภัย 
         (๕) สงเสริมคุณธรรม จรยิธรรม  
   ๕. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปสูตลาดในประเทศและภายนอกประเทศ  
   กลยุทธ :  (๑) พัฒนาสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปใหไดมาตรฐาน 
         (๒) สงเสริมสนับสนุนการทําเกษตรปลอดภัย 
         (๓) สงเสริมอุตสาหกรรมชุมชน (OTOP) ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
         (๔) สงเสริมและพัฒนาผูผลิต และผูประกอบการ 
         (๕) สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 
         (๖) เพ่ิมประสิทธิภาพการสงเสริมการตลาด 
 

   3.1.6 แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  
   วิสัยทัศน “ตําบลนาอยู ชูความเขมแข็งของชุมชน คนมีคุณภาพชีวิต ปลอดมลพิษ    
สิ่งแวดลอม พรอมดวยการบริหารแบบมีสวนรวม”  
   ประเด็นยุทธศาสตร 
   ยุทธศาสตรท่ี ๑. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  
   ยุทธศาสตรท่ี ๒. การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ 
     เรียบรอย  
   ยุทธศาสตรท่ี 3. การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     อยางยั่งยืน 
   ยุทธศาสตรท่ี 4. การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
     ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ  
     ศาสนา พระมหากษัตริย  
   ยุทธศาสตรท่ี ๕. การพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว   
     การขนสง และ เทคโนโลย ี
   ยุทธศาสตรท่ี 6. การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  
 

   เปาประสงค   
   ๑. เพ่ือพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  
   ๒. เพ่ือพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  
   ๓. เพ่ือพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
   ๔. เพ่ือพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี    
       ภูมิปญญาทองถ่ิน และเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
   ๕. เพ่ือพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว การขนสง และ 
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       เทคโนโลย ี    
   ๖. เพ่ือพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
   คาเปาหมาย  
   ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมในชวง 5 ป    
(พ.ศ. ๒๕61 ๒๕65) ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร และมีคาเปาหมาย ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทาง 
เศรษฐกิจ 

การกอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ
ในพ้ืนท่ี เชน ถนน สะพาน รางระบายนา ทอลอดเหลี่ยม 
ทอ คสล. หอกระจายขาว ระบบนา อุปโภคบริโภค 
อาคารตางๆ สิ่งกอสรางเตาเผาขยะ ปายจราจร ไฟ
กระพริบ ฯลฯ 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

ดําเนินการหรืออุดหนุนหนวยงานท่ีดําเนินการแกไข      
ปญหายาเสพติด เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานใหแก      
อปพร. ฝกอบรมราษฎรในหมูบานใหมีความรู           
ปลูกจิตสํานึกใหมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท 
เพ่ือความม่ันคงของชาติเพ่ิมประสิทธิภาพ การปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุ บนทองถนน 
ฯลฯ 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม เชน ปลูกตนไมในปาชุมชนปาตนน้ํา     
ปาสาธารณะ ปลูกหญาแฝก อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา       
สรางและซอมแซมฝายชะลอน้ํา ตามพระราชดําริ ฯ     
เปนตน 

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

โครงการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตตาง ๆ เชน 
การชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไร       
ผูดอยโอกาส โครงการพัฒนาหมูบานในดาน สังคมและ   
สงเสริมคุณภาพชีวิต สงเสริมกลุมอาชีพ สงเสริมเยาวชน 
สตรี อุดหนุน อปท.อ่ืน สวนราชการ หรือหนวยอ่ืนของรัฐ 
องคกรประชาชน องคกรการกุศล องคกรท่ีจัดตั้ง      
ตามกฎหมาย เพ่ือดําเนินโครงการ ท่ีมีวัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนาดานสังคมและสงเสริม คุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมการทองเท่ียว  และการขนสง 
 

พัฒนา วางแผน สงเสริมการลงทุนและ การพาณิชยกรรม 
 
 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี 
 

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา    
ทองถ่ิน การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพของประชาชน การพัฒนาศักยภาพของ บุคลากร 
การพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน        
การบํารุงรักษา/จัดหา วัสดุอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช 
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 

   กลยุทธ   
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  
    ๑.๑ กลยุทธ กอสราง บํารุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค  
    ๑.๒ กลยุทธ กอสราง ดูแล บํารุงรักษาแหลงนา  
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย  
    2.1 กลยุทธการจัดระเบียบชุมชนและสังคม  
    ๒.๒ กลยุทธการสงเสริมดาน การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนธรรมในสังคม  
   ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
    3.1 กลยุทธสงเสริมการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
          ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
   ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม  
           ประเพณี ภูมิ ปญญาทองถ่ินและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
    4.1 กลยุทธการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการโดยยึดหลักปรัชญา
          เศรษฐกิจพอเพียง  
   ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว  
       การขนสง และ เทคโนโลย ี 
    5.1 กลยุทธการสงเสริมการวางแผนและพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  
   ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีด ี 
    ๖.๑ กลยุทธการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน  
    ๖.๒ กลยุทธการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
    ๖.๓ กลยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 
   ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร ในภาพรวม  
   ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มุงพัฒนา       
๗ ดาน ไดแก  
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   ๑. นโยบายดานการเมืองและการบริหาร  
   การพัฒนาการเมือง การบริหาร ใหความเปนอิสระแกทองถ่ิน ในการกําหนด
นโยบายการบริหารการเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ ตามภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนขององคการบริหารสวนตําบล ตลอดจนการเสริมสรางจิตสํานึกของ
พนักงานเจาหนาท่ี และลูกจางในการบริการประชาชน ใหไดรับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ 
ดังนี้  
   1. พัฒนาองคการบริหารส วนตําบลเมืองใหมให เป นองคกรธรรมาภิบาล              
ท่ีมีหลักการบริหาร จัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีและเปนหนวยบริการสังคมท่ีดี 
มีมาตรฐานดวยการ สงเสริม สรางความรวมมือ ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ สรางกระบวนการเรียนรู 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ ยกระดับแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ซ่ึงเปนทรัพยากรบุคคลอัน สําคัญของตําบลเมืองใหม พรอมท้ังสรางเสริมกระบวนการพัฒนา
ระบบการบริการสาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน สรางความสะดวก ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สรางบุคลากรใหมี
คุณภาพและมีจิตสํานึกในการใหบริการ เพ่ือรองรับการบริการแตละดานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
   2. สงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรชุมชนและคณะกรรมการหมูบาน         
ท่ีดําเนินกิจกรรม และโครงการตาง ๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมท้ังการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
เพ่ือพัฒนายกระดับ การขับเคลื่อนไปสูทิศทางของตําบลนาอยูอยางยั่งยืน  
   3. สงเสริมสนับสนุนการประสานงานเพ่ือกอใหเกิดการสรางเครือขายการทํางาน         
ท้ังภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ สวนราชการท่ีเก่ียวของ รวมถึงภาคเอกชน        
องคกรพัฒนาเอกชน  
   4. สนับสนุนและเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทุกระดับ โดยการรับฟง    
ความคิดเห็นจาก ประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตยตั้งแตเริ่มกระบวนการรวมคิด รวมตรวจสอบ 
โปรงใสและปฏิบัตงิาน อยางมีระบบ  
 

   2. นโยบายดานการพัฒนาสังคม  
   การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในตําบล ท้ังในดานการศึกษา สาธารณสุข     
และการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดังนี ้ 
   1. รณรงคสงเสริมกระบวนการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมการสรางวินัย       
และจิตสาธารณะของคนในตําบล  
   2. สงเสริมและสนับสนุนอํานวยความสะดวกแกการดําเนินงานดานสวัสดิการ
สังคม เบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุคนพิการและผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถพ่ึงตนเองไดรวมท้ังไดรับ
การชวยเหลือและไดรับการบริการอยางท่ัวถึงและเปนธรรม  
   3. สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬาและการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพอนามัย     
ท่ีดีของประชาชน ใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสนับสนนุใหมีการแขงขันกีฬา เพ่ือกอใหเกิด
ความรัก ความสามัคคีและปลูกฝงคานิยมท่ีดีตอการกีฬา  
   4. สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด               
ใหหมดไปจาก พ้ืนท่ี ประสานความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชนท่ีเก่ียวของ รวมกันปองกันและ       
แกปญหาอยางใกลชิด เสริมสรางความเขมแข็ง ความเขาใจท่ีถูกตองใหแกสถาบันครอบครวั 
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   5. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมท่ีสอดคลองกับทิศทางของการสราง          
สุขภาวะแบบองครวม และการสรางสังคมท่ีอยูดีมีสุข มีความเปนตําบลนาอยู ประชาชนมีความปลอดภัย    
ในชีวิตและทรัพยสนิ  
   3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม  
   การสงเสริมและสนับสนุนดานการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ
และ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู อันเปนเง่ือนไขไปสู
ระบบเศรษฐกิจฐานความรูใหประชาชนท้ังปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิต            
และมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได และนําพาทองถ่ินใหรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม        
โดยยึด หลักการศึกษาสรางชาติสรางคน และสรางงาน ตลอดจนการสงเสริม สนับสนุนดานการ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ใหเกิดความรูคูคุณธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ิน ดังนี้  
   1. สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนใหได ตาม
มาตรฐาน เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพ เพ่ือใหเด็กมีความพรอมในการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป  
   2. สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหมีความทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ  
   3. สงเสริมและสนับสนุนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมอันดี
งาม ของทองถ่ิน เพ่ือใหสืบทอดและคงอยูตลอดไป 
 

   4. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต  
   การสรางภูมิคุมกันทางดานสุขภาพ ตามแนวทางของพระราชบัญญัติสุขภาพ      
แหงชาติ โดยรณรงคใหเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางดานสุขภาพอนามัย เพ่ือสรางเสริม
สุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอสุขภาพ ดังนี้  
   1. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ 
แข็งแรง และมีสุขภาพจิตท่ีดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน  
   2. สงเสริมการดําเนินกิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพของประชาชน และ     
การบริการ สาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน  
   3. สนับสนุนการควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ และโรคไมติดตอ         
ท่ีอันตรายตอคนและสัตว โดยการสรางขีดความสามารถในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมและดูแลรักษา            
อยางเปนระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ  
   4.  ส  ง เสริมและสนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะ              
ภาคประชาชน โดยผานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร    
สวนตําบลเมืองใหม  
   5. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการคุมครองผูบริโภค  
 

   5. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
   ในสภาวการณปจจุบัน ซ่ึงเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การสงเสริม การพัฒนา      
ทางเศรษฐกิจภายในทองถ่ินเปนการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของกลุมใหมีความ เขมแข็งและยั่งยืน ดังนี้  
   1. สงเสริมและสนับสนุนกลุ มอาชีพใหเติบโตและเขมแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพ      
ของกลุมใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน พัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมของทองถ่ินและกระตุนให
เกิดการพัฒนากระบวนการสรางระบบเศรษฐกิจชุมชน  
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   2. สงเสริมและสนับสนุนดานการเกษตร กระบวนการเรียนรู ภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การเกษตร ควบคูกับการรักษาสิ่งแวดลอม โดยการใชเกษตรอินทรีย  
   3. สงเสริมและสนับสนุนการสรางรายไดและลดรายจายในครัวเรือน สงเสริม 
สนับสนุน ขยายเครือขายเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกร เพ่ือใหมีการผลิตท่ีมีคุณภาพ  
   4. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ีสอดคลองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง     
เพ่ือเปนแนวทาง ในการดํารงชีวิตไดอยางยั่งยืน  
 

   6. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมของตําบลเพ่ือสงเสริมศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน และเปนการวางรากฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ดังนี้  
   1. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตางๆ การขยายเขตไฟฟาและ
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ การขยายเขตประปาสวนภูมิภาคใหท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี ประชาชนมีไฟฟาและน้ําประปา    
ในครัวเรือนใชตามความเหมาะสม  
   2. เสริมสรางมาตรการในการปองกัน และแกไขปญหาน้ําทวมในชุมชน และพ้ืนท่ี
การเกษตร โดยใหมีและบํารุงรักษาคู คลอง ทางระบายน้ําและระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง         
อยางเปนระบบ ในฤดูน้ําหลาก 
   3. สงเสริมการพัฒนาแหลงน้ําสําหรับประชาชนไดอุปโภค บริโภคและน้ํา        
เพ่ือการเกษตร โดยการพัฒนาแหลงน้ําท่ีมีอยูเดิมใหสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคาและจัดหาแหลงน้ํา
ใหมตามความเหมาะสม  
 

   7. นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนปจจัยเก้ือหนุนในการ
ดํารงชีวิต เพ่ือเอ้ืออํานวยตอความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพ่ือยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนา     
อยางตอเนื่อง และเพ่ือเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี ้ 
   1. รณรงค สงเสริมการสรางจิตสํานึกสาธารณะทางดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมแกประชาชน และชุมชน  
   2. สนับสนุน สงเสริมใหชุมชนมุงรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ     
เรียบรอยของชุมชน และสถานท่ีตาง ๆ ในตําบลใหเปนตําบลนาอยู  
   3. สงเสริมสนับสนุนการเฝาระวัง และการมีสวนรวมของชุมชนในการควบคุมและ
กําจัด มลภาวะท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
   4. สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขับเคลื่อนการจัดทําโครงการ และการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมุงไปสู
การลดปญหาดานสิ่งแวดลอม  
   พันธกิจการพัฒนา (Misson) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  
   พันธกิจท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน ท่ัวถึง
เพียงพอตอความตองการของประชาชน รวมไปถึงระบบการวางผังเมืองท่ีดี  
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   พันธกิจท่ี 2 สงเสริมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความเปนอยูของประชาชน  
   พันธกิจท่ี 3 สงเสริมดานการสรางจิตสํานึก ปองกัน ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
   พันธกิจท่ี 4 สงเสริมดานการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน รวมไปถึงการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน             
สรางจิตสํานึกเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสน กษัตริย  
   พันธกิจท่ี 5 ส งเสริมการลงทุน สนับสนุนด านเกษตรกรรม พาณิชกรรม           
เพ่ือพัฒนากลุมอาชีพเศรษฐกิจชุมชน สงเสริมการทองเท่ียวและเทคโนโลยี สรางความเขมแข็งของครอบครัว
และชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได  
   พันธกิจท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการองคกร ศักยภาพบุคลากร
และสรางระบบบริหาร จัดการบานเมืองท่ีดี  
 

   จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา (Goal) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  
   ๑. ประชาชนไดรับบริการดานโครงสรางข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต
ประจําวันท่ีไดมาตรฐาน และเพียงพอตอความตองการ มีน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร   
อยางเพียงพอและท่ัวถึง  
   ๒. ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
   ๓. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม     
   ๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรับการศึกษาตามมาตรฐานอยางท่ัวถึง มีสุขภาพ      
รางกายแข็งแรงสมบูรณ หางไกลจากยาเสพติด ชุมชนเขมแข็งประเพณีชุมชนไดรับการสืบทอดสูลูกหลาน 
ดําเนินตามแนวทางพระราชดําริ 
   ๕. ประชาชนมีอาชีพท่ีม่ันคง และมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพประชาชน  
   ๖. ประชาชนมีความรูความเขาใจในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และมี       
สวนรวมในการบริหารงานกับภาครัฐ บุคลากรมีประสิทธิภาพเพ่ือกอใหเกิดการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล     

(ท่ีมา : ขอมูลจากแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

  3.2 การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและจัดระบบงาน 

  การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน และการจัดระบบงานเพ่ือรองรับภารกิจ

ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดฉะเชิงเทราไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ตอบสนองความตองการของประชาชน เปนไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 

2558  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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  3.3 ตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply pressure  

  ใหนําคาใชจายบุคลากรเขารวมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมี         

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับ

ตําแหนงใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความ 

กาวหนาในสายงานอาชีพของกลุมงานตาง ๆ โดยในสวนนี้จะคํานึงถึงหลัก ดังนี้ 

  3.4.1 การจัดระบบชั้นงานท่ีเหมาะสม ในพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับชั้น     

งานในแตละประเภท เพ่ือใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและ          

มีประสิทธิภาพสูงสุด  

  3.4.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม (พนักงาน   

สวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจาง) โดยหลักการแลว การจัดประเภท

ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้น ในการกําหนด

อัตรากําลังบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวา 

ตําแหนงท่ีกําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพ่ือใหการ

ทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละ     

สี่สิบของงบประมาณรายจายตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน    

พ.ศ. 2542 

  3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

  การวิเคราะหกระบวนการและเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล      

เมืองใหม ใหนําข อมูลเวลาท่ีใช  ในการปฏิบั ติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต                

เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง โดยพิจารณาจากปริมาณงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติวามีความ         

สอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม รวมท้ังการวิเคราะหผลงานท่ีผานมาเพ่ือประกอบการกําหนด

กรอบอัตรากําลัง และเพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของ        

สวนราชการอยางสูงสุด (รายละเอียดปรากฏตามแบบวิเคราะห กระบวนการ เวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

ปริมาณงาน และผลงาน) ท้ังนี้ คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังไดนําประเด็นตาง ๆ เรื่องการบริหารงาน

บุคคล งบประมาณ คน มาพิจารณาประกอบ ดังนี้ 

  (1) เรื่องพ้ืนท่ีและการจัดโครงสรางองคกรขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม โครงสราง  

ในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้น มีความเหมาะสมกับการบริหารงานและงบประมาณ  

  (2) เรื่องการเกษียณอายุราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหาร      

สวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ในปงบประมาณ 2564 – 2566 นั้น            

เพ่ือเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังเพ่ือทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุราชการ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน      

ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

  3.5 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ไดกําหนดแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
พนักงานครอูงคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจางทุกคน โดยตองไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป) 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       
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4. สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน 
  จากการสํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   

พบปญหาและความตองการของประชาชนแบงออกเปนดานตาง ๆ เพ่ือสะดวกในการดําเนินการแกไขใหตรง

กับความตองการของประชาชนอยางแทจริง ดังนี้ 

ปญหาในพ้ืนที ่ ความตองการ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน                                                       

- ถนนชํารุด คับแคบ เสนทางหลักเขาพ้ืนท่ีอําเภอ             

ไมเหมาะสม                                                              

- ไฟฟาสองทางชํารุดและไฟฟาตก                                                

- ปญหาวัชพืชในลําคลอง (ผักตบชวา)                                          

- ขาดน้ําอุปโภค บริโภค 

- สรางและซอมแซมถนน โดยเฉพาะกรณีถนนหลัก   
เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย  
- สราง ซอม ไฟฟาสองทางอยางท่ัวถึง  
- นําวัชพืช (ผักตบชวา) มาทําใหเกิดประโยชน  
- ขอขยายเสนทาง  
- ขอขยายเขตประปา/ไฟฟา 

ดานเศรษฐกิจ  
- รายไดไมเพียงพอ  

- สรางอาชีพเสริม  
- การรวมกลุมวิสาหกิจชุมชน  

ดานสังคม  
- ปญหายาเสพติด  
- การพนัน  
- ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

- ตั้งศูนยรับแจงเบาะแส และมีความเขมงวด  
- ใหประชาชนมีสวนรวมใน การแกไขปญหายาเสพติด 
- ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV ตามจุดเสี่ยง  

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                                      

- พ้ืนท่ีแลงซํ้าซาก                                                                   

- ปญหาเรื่องแหลงน้ํา                                                                 

- ปญหาวัชพืชในแหลงน้ําธรรมชาต ิ                                               

- การใชสารเคมีในการกําจัดแมลง ศัตรูขาว และวัชพืช                        

- เกษตรกรใชสารเคมีในการกําจัดแมลงศัตรูขาวและ

วัชพืช  

- แกปญหาภัยแลง  
- มีการพัฒนาแหลงน้ําท่ีมีอยูใหสามารถกักเก็บน้ําไวใช     
เพ่ือการอุปโภค-บริโภคในชวงฤดูแลง  
- สงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงสัตว (วัว ควาย)  
- สนับสนุนเกษตรกรใชสารชีวภาพในการกําจัดแมลง               
และวัชพืช  
- รณรงคการใชปุยชีวภาพ 

ดานสาธารณสุข                                               

- ไมมีการบริหารจัดการขยะ                                              

- ประชากรในพ้ืนท่ีขาดจิตสํานึกในการดูแลพ้ืนท่ี

สาธารณะ   - ปญหาโรคติดตอในพ้ืนท่ี อาทิ 

ไขเลือดออก มือเทาปาก ฯ 
 

- อบรมใหความรูการจัดการขยะครัวเรือน ใหมีการ    
คัดแยกขยะจากตน                                                 
- ปลูกฝงจิตสํานึกใหคนในพ้ีนท่ีชวยกันดูแลพ้ืนท่ี
สาธารณะ                                                            
- ดูแลใหความรูในการปองกันตนเองจากโรคติดตอ 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       
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4.1 การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
  1. การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือการประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการ
พัฒนา    ในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบล เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัด
อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ิน อันเปน
สภาวะแวดลอมภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใชเทคนิคการ SWOT Analysis เพ่ือพิจารณา
ศักยภาพ การพัฒนาใชหลักวิเคราะห SWOT Analysis ในการวิเคราะห เพ่ือคนหา จุดแข็ง จุดออน จุดดอย 
หรือสิ่งท่ีอาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพท่ีตองการในอนาคต ดังนี้  
  ปจจัยภายใน  
  1. จุดแข็ง (Strengths)  
   1.1 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มีพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร เหมาะสมกับการ
เพาะปลูกขาว ผลไม พืชเศรษฐกิจ และการเลี้ยงปลา การเลี้ยงกุง  
   1.2 มีพ้ืนท่ีอยูใกลเขตปริมณฑล มีถนนเชื่อมตอกับตําบลและอําเภอ และพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมในการ กระจายผลผลิต ทําใหเกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายผลผลิตทางการเกษตร              
พืชเศรษฐกิจ และสัตวเศรษฐกิจ 
   1.3 ชุมชนเขมแข็ง มีแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.4 บุคลากรสวนใหญมีความพรอมในดานการพัฒนาและการเรียนรู 
   1.5 ตําบลเมืองใหมมีคลองธรรมชาติ (ซ่ึงอยู ในระบบชลประทาน) ไหลผาน      
(คลองทาลาด) เชื่อมตอ อําเภอพนมสารคาม  
   1.6 มีกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีไดรับความนิยม  
   1.7 ราษฎรตําบลเมืองใหมมีวิถีการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิม “สังคมวัฒนธรรม
ชนบท” รักษาประเพณี ทองถ่ิน ความขัดแยงมีนอย  
   1.8 ไมมีปญหาแรงงานตางดาว  
   1.9 ประชากรไมมีการเคลื่อนยาย/มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมาก  
   1.10 มีสถาบันการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี  
   1.11 มีสถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมในพ้ืนท่ี ประชาชนไดรับความสะดวก   
ในการรับบริการข้ันพ้ืนฐาน 
  2. จุดออน (Weaknesses)   
   2.1 สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญ เปนพ้ืนท่ีลุมต่ํา ชวงหนาฝน เกิดน้ําทวมขัง  
   2.2 พ้ืนท่ีบานเรือนประชาชน อยูหางไกลกัน ยากตอการติดตอ ประสานงานและ
ประชาสัมพันธ ขาวสารความรู  
   2.3 ระบบโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค ไมเพียงพอตอความตองการ
ของชุมชน  
   2.4 แหลงน้ําไมเพียงพอตอการทําการเกษตร  
   2.5 งบประมาณในการดําเนินงานดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล     
เมืองใหม มีอยูอยางจํากัด  
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   2.6 บุคลากรไมเพียงพอตอปริมาณงาน และขาดบุคลากรท่ีชํานาญการเฉพาะดาน 
   2.7 พ้ืนท่ีตําบลเมืองใหม ไมมีแหลงทองเท่ียว  
   2.8 ประชาชนวัยแรงงาน มีการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน นอย  
   2.9 การคมนาคมตองพ่ึงพาตนเอง ไมมีรถโดยสารประจําทาง  
   2.10 ขาดการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีถูกวิธี  
   2.11 การรวมกลุมอาชีพของประชาชนขาดความเขมแข็งและตอเนื่อง 
   2.12 ชมุชนขาดความตระหนักในเรื่องการเรียนรู และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
   2.13 ลักษณะของดินและนาของตําบลเมืองใหม เปนดินเปรี้ยว/เค็ม น้ํากรอย  
 

  ปจจัยภายนอก  
  1.โอกาส (Opportunities) 
   1.1 นโยบายของผูบริหารใหความสําคัญกับทุกเรื่องท่ีเก่ียวกับปญหาความเดือดรอน 
ของประชาชน    
   1.2 บุคลากรเพ่ิมมากข้ึนมีความพรอมในการแกปญหาตางๆมากข้ึน  
   1.3 ผูสูงอายุ /ผูพิการ /ผูปวยโรคเอดส /ผู ดอยโอกาส ไดรับสวัสดิการตาง ๆ       
อยางเหมาะสม  
   1.4 นโยบายจังหวัด อําเภอ สนับสนุนการแปรรูปสินคาการเกษตร  
   1.5 มีอางเก็บน้ําขนาดใหญอยูท่ีอําเภอทาตะเกียบ สามารถปลอยน้ํามาตามคลอง         
(คลองทาลาด) เพ่ือทําการเกษตร  
   1.6 มีศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซ อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร เปนแหลงเรียนรูท่ีอยูใกลเคียง 
   1.7 รัฐมีนโยบายสงเสริมดานการตลาด/การผลิตแกอาชีพและกลุม OTOP ท้ังใน
ระดับตําบลและระดับจังหวัด  
   1.8 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการเพ่ิมผลผลิตและการลดตนทุนในภาคเกษตรกร  
ในทุกระดับ     
  2. ปญหา อุปสรรค (Threats)  
   2.1 ในการจัดทําบริการสาธารณะ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ประชาชนยังขาดความ    
รวมมือในการดําเนินการ 
   2.2 ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจ ในการดําเนินงานตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลในหลาย ๆ ดาน  
   2.3 การติดตอประสานงานในดานการดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ มีความลาชา 
เนื่องจาก ภารกิจงานของแตละหนวยงานมีจํานวนมาก  
   2.4 แหลงกักเก็บน้ําสําหรับการเกษตรเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีทําการเกษตรแลว        
ยังมีนอย ปริมาณน้ํามักจะขาดแคลนในชวงเขาฤดูแลง/ฝนตกไมชุก  
   2.5 เกษตรกรประสบกับปญหาภัยธรรมชาติ เนื่องจากภัยน้ําทวมและภัยแลง             
อันเนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีลุมไมมีท่ีกักเก็บน้ําท่ีเพียงพอสําหรับหนาแลง และพ้ืนท่ีสวนใหญไมมี      
ทางระบายน้ําท่ีสะดวกเพราะเปนพ้ืนท่ีราบลุมน้ําจึงทวมขังในชวงฤดูฝน  
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   2.6 ระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานถนนชํารุดเสียหาย เนื่องจากรถบรรทุกท่ีมี
น้ําหนักเกินกําหนดวิ่งผาน ทําใหการใชเสนทางขนสงผลผลิตทางการเกษตรไมสะดวก  
   2.7 ราคาผลผลิตทางการเกษตรข้ึนอยูกับกลไกของตลาดภายนอกเปนผูกําหนด  
   2.8 ตนทุนการผลิตและราคาผลผลิตไมสมดุลกัน  
   2.9 คานิยมทางการศึกษา นิยมสงบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง  
   2.10 ตําบลเมืองใหมขาดตลาดรองรับผลผลิตทางเกษตร  
  2. การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ  
   2.1 การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต.  
        - รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 
        - แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ 
        - แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีในตําบลเดียวกัน      
          ใหมีองคกรเดียว 
        - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให อปท.  
   2.2 การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. AEC หรือ 
Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย พมา ลาว 
เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปรอินโดนีเซีย ฟลิปปนสกัมพูชา บรูไน เพ่ือท่ีจะใหมี ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ     
รวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชน อํานาจตอรองตาง ๆ กับคูคา  
ไดมากข้ึน และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิด ท่ีแตละประเทศอาจจะ
ขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว) 
   Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) 
หรือ แนวทางท่ีจะให AEC เปนไปคือ  
   1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  
   2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง  
   3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน  
   4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 
 

5. ภารกิจ  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม เปนองคการบริหารสวนตําบล ประเภทสามัญ มีภารกิจ 
อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน พ.ศ. 2542      
ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ไดมีการกําหนดทิศทางขององคกรไวชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดไวโดยใชการวิเคราะหดวยเทคนิค SWOT ท้ังนี้ 
เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม สามารถดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีไดเต็มศักยภาพตรงกับ         
ความตองการของประชาชน และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนา อําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล รวมถึงนโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีไดกําหนด
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วิสัยทัศนพันธกิจ และยุทธศาสตรเพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารและดําเนินงานขององคการบริหาร       
สวนตําบลเมืองใหมไวอยางชัดเจน สอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาท่ีท่ีจะตองเกิดข้ึน ในดานตาง ๆ ดังนี้ 
  1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
   1.1 การสรางและบํารุงรักษาทางบกท่ีเชื่อมตอระหวางหมูบาน หรือองคกร
ปกครอง สวนทองถ่ินอ่ืน 

   1.2 การจัดใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
   1.3 การจัดใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  
   1.4 การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา   
   1.5 การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ  
   1.6 การสาธารณูปการ  

 

  2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
   2.1 การปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  
   2.2 การสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

   2.3 การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส  
   2.4 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
   2.5 การสงเสริม การฝกอบรม และประกอบอาชีพ 

  3.  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจ 
ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
   3.1 การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

   3.2 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   3.3 การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน        
   3.4 การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

  4.  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มีภารกิจ        
ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
   4.1 การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

   4.2 การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน  
   4.3 การสงเสริมการทองเท่ียว 
 

  5. ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีภารกิจ       
ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
   5.1 การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   5.2 การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

6. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจ 
ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
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   6.1 สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
   6.2 การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน  
 

  7. ดานการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
   7.1 สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

   7.2 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร 

 

  จากภารกิจ อํานาจหนาท่ี นโยบาย วิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหม สามารถนํามาวิเคราะหดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็งจุดออน โอกาสและอุปสรรค)              
เพ่ือวิเคราะห ศักยภาพขององคกรได ดังนี้  
 

การวิเคราะหปจจัยภายใน 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 

1. หนวยงานมีการแบงสวนราชการ มีการกําหนด 
โครงสรางและอํานาจหนาท่ีอยางชัดเจนครอบคลุม 
งานในความรับผิดชอบทุกดาน 
2. มีการวางแผนการปฏิบัติงานและประชุม ติดตาม 
ผลการดําเนินงานอยูเปนประจํา 
3. หนวยงานมีความพรอมดานเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ 
ท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  
4. หนวยงานมีระบบสารสนเทศท่ีชวยสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
5. หนวยงานใหความสําคัญกับการติดตามและ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหการปฏิบัติงานมี
ประสทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
6. หนวยงานใหการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยาง
เต็มท่ีเพ่ือเพ่ิมพูนความรู โดยมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการตาง ๆ 
7. บุคลากรสวนใหญมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานท่ี
ไดรับมอบหมาย  
8. หนวยงานมีนโยบายสนับสนุนบุคลากรใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองตองานและภารกิจได
อยางรวดเร็ว 

1. บุคลากรสวนใหญขาดความรู ความชํานาญในสายงาน
ท่ีปฏิบัติหรือในภารกิจท่ีรับผิดชอบ  
2. บุคลากรสวนใหญขาดความกระตือรือรนในการเรียนรู
และพัฒนางาน  
3. บุคลากรในแตละสวนท่ีตองทํางานรวมกัน ยังทํางาน
แทนกันไมไดทําใหงานเกิดความลาชา  
4. แตละสวนราชการขาดการจัดลําดับความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานหรือแกไขปญหา  
5. บุคลากรสวนใหญไมกลาแสดงออก หรือแสดงความ
คิดเห็นในการปฏิบัติงาน  
6. บุคลากรขาดการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณ    
ซ่ึงกันและกัน  
7. บุคลากรไดรบัการพัฒนาการฝกอบรมเก่ียวกับงานใน
หนาท่ีความรับผิดชอบยงัไมเพียงพอ  
8. บุคลากรมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ
เก่ียวกับงานดานคลังและดานชาง  
9. หนวยงานมีบคุลากรมาจากหลายท่ี มีคุณวุฒิ
การศึกษา และดํารงตําแหนงท่ีหลากหลาย บางสวน      
มีความคิดไมตรงกันนําไปสูปญหาการแบงแยกขาดการ
ทํางานเปนทีม 
10. ผูบริหารบางทานยังขาดความเขาใจ หรือเขาใจ
คลาดเคลื่อนในบริบทงานขององคกร 



23 
 

 
แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

 การวิเคราะหปจจัยภายนอก 
 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. การดําเนินงานในแตละภารกิจสวนใหญไดรับ 
ความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนเปนอยางดี 
2. มีกฎหมายระเบียบกําหนดอํานาจหนาท่ีไว
ชัดเจน พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
พระราชบัญญัต ิกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 
3. ประชาชนใหความสําคัญกับองคกรปกครอง

สวน ทองถ่ินมากข้ึนทําใหเกิดความรวมมือในการ

ทํางานงายข้ึน 

4.  ขอ มูลข าวสาร  กระแสโลกาภิวัฒนและ

เทคโนโลยีในปจจุบันทําใหสามารถติดตอและรับรู

ขาวสารไดอยางรวดเร็ว 

 

1. องคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจ อํานาจ
หนาท่ีความรับผิดชอบจํานวนมากและหลายดาน 
แตกฎหมาย หรือระเบียบบางเรื่องยังไมชัดเจนใน
การนําไปปฏิบัติ ทําใหงานเกิดความลาชาจากการ
ตอง ตีความหรืออาจทําใหการปฏิบัติงานไม
ถูกตอง 
2. รัฐบาลอยูในชวงเปลี่ยนแปลงกฎหมายและมี 
นโยบายเรงดวนหลายเรื่องเก่ียวกับทองถ่ิน ทําให
มีเวลาจํากัดสงผลใหงานมีประสิทธิภาพนอยลง 
3. หนวยงานหรือบุคคลภายนอกบางครั้งไมเขาใจ 
ข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานหรือการแกไขปญหา 
ความเดือดรอน ทําใหเกิดความอคติกับองคกร 
หรือเกิดการรองเรียน  
4. การเชื่อมโยงขอมูลในการประสานงาน  
การบูรณาการกับหนวยงานภายนอกยังไมมี 
ประสิทธิภาพ  

 

จากผลการการวิเคราะหดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค) องคการบริหารสวนเมืองใหมจําเปนตองมีการดําเนินการพัฒนาบุคลากร เพ่ิมความรูความชํานาญ
ในการ ปฏิบัติงาน สรางการทํางานเปนทีม รวมถึงเพ่ิมบุคลากรใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
ตําแหนงท่ี ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานคลัง และดานชาง เพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหมสามารถตอบสนองตองานไดดีข้ึน และนําภารกิจหนาท่ีรับผิดชอบมาจัดลําดับความสําคัญในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมครบทุกดาน    
ตามภารกิจหลัก และภารกิจรองตอไป 

 

6. ภารกิจหลกัและภารกิจรองที่ องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมจะดําเนินการ  
  ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มีภารกิจท่ีจะตองปฏิบัติ           
ในแตละปอยางมากมาย ซ่ึงภารกิจท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมจะตองปฏิบัติเปนไปตามแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง      
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงกําหนดภารกิจหนาท่ีใหองคการบริหารสวนตําบลครอบคลุมการปฏิบัติงานดาน
การพัฒนาท้ังในดานสังคม ดานเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม จึงไดมีการนําภารกิจ อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย และ
การวิเคราะหศักยภาพมาพิจารณากําหนดเปนภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีตองดําเนินการ ดังนี้  
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

  6.1 ภารกิจหลัก 
   6.1.1  การปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน
ท่ัวถึง และเพียงพอตอความตองการของประชาชนในตําบล 
   6.1.2  การสงเสริมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือสรางความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน ความเปนอยูของประชาชนในตําบล  
   6.1.3  การสนับสนุนและพัฒนาดานการศึกษา  
   6.1.4  การพัฒนาดานสาธารณสุขและการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
   6.1.5  การสนับสนุนและสงเสริมดานการเกษตร การอยูดีกินดีและเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.2.6  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  6.2  ภารกิจรอง 
   6.2.1 การพัฒนาการเมือง บุคลากร การบริหารขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   6.2.2 การสนับสนุนและพัฒนาดานกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   6.2.3 การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
   6.2.4 ดานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  
        

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลงั    
   จากสภาพปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ประกาศคณะกรรมการพนักงาน        

สวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2563 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เรื่อง กําหนดกอง สํานัก หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนขององคการบริหารสวนตําบล     

พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 ประกอบกับนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

เก่ียวกับโครงสรางการบริหาร และการจัดทําแผนอัตรากําลัง รวมถึงการวิเคราะหศักยภาพขององคการ

บริหารสวนตําบลเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม จึงไดมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ดังนี้  

   7.1 โครงสรางท่ีตองกําหนด  

   ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มีการกําหนดโครงสรางการแบง   

สวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ออกเปน 6 สวนราชการ ดังนี้  

    1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

    2. กองคลัง  

    3. กองชาง  

    4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

    5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    6. หนวยตรวจสอบภายใน  
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

    ท้ังนี้ ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ตามโครงสรางการ

แบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล ไดมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการภายในองคการบริหาร        

สวนตําบลเมือใหม ประกอบดวย  

   1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล ไดแบงการบริหารงานออกเปน 9 งาน ดังนี้ 
   1.1 งานบริหารงานท่ัวไป  

       1.2 งานการเจาหนาท่ี  
     1.3 งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
       1.4 งานนิติการ 
       1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั   
       1.6 งานสงเสริมสวัสดิการสังคม 
       1.7 งานสังคมสงเคราะห 
       1.8 งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
       1.9 งานสงเสริมการเกษตร    
  2. กองคลัง แบงการบริหารงานออกเปน 4 งาน ดังนี้ 
   2.1 งานบริหารงานคลัง 
        2.2 งานการเงินและบัญชี 
        2.3 งานพัฒนารายได 
        2.4 งานพัสดุและทรัพยสิน    
  3. กองชาง แบงการบริหารงานออกเปน 4 งาน ดังนี้ 
   3.1 งานแบบแผนและกอสราง 
       3.2 งานควบคุมอาคาร 
       3.3 งานผังเมือง 
       3.4 งานสาธารณูปโภค     
   4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แบงการบริหารงานออกเปน 3 งาน ดังนี้ 

   4.1 งานสงเสริมสิ่งแวดลอม 
       4.2 งานบริการสาธารณสุข 
       4.3 งานรักษาความสะอาด 
  5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบงการบริหารงานออกเปน 3 งาน ดังนี้ 
   5.1 งานบริหารการศึกษา  
       4.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
       5.3 งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  6. หนวยตรวจสอบภายใน แบงการบริหารงานออกเปน 1 งาน ดังนี้ 
   6.1 งานตรวจสอบภายใน 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

   7.2 อัตรากําลังและคาใชจายดานบุคลากรท่ีผานมา  

   สําหรับการคํานวณภาระคาใชจายดานงานบริหารงานบุคคลในแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือ

เปน เครื่องมือในการควบคุมภาระคาใชจายใหสอดคลองกับขอเท็จจริง โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบ บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 35 บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ

กําหนดภาระ คาใชจายดานเงินเดือน คาจางและผลประโยชนตอบแทนอ่ืน เกินกวารอยละ 40 ของ

งบประมาณรายจายประจําปไมได ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม จึงไดจัดทําขอมูลอัตรากําลังและ

ภาระคาใชจายดาน   การบริหารงานบุคคลท่ีผานมาเพ่ือใชเปนขอมูลเปรียบเทียบในการจัดทําแผน

อัตรากําลังใหม ดังนี้  

   7.2.1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มีอัตรากําลังท้ังสิ้น 

27 อัตรา (ไมรวมพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจางเงินอุดหนุนของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน)  ดังนี้  

(ขอมูล ณ วันท่ี 1 กันยายน 2563) 
 

ท่ี 
 

ประเภทอัตรากําลัง 
จํานวนอัตรากําลังแตละ

ประเภท (ราย) 

คิดเปนรอย

ละ 

หมายเหตุ 

1 พนักงานสวนตําบล 16 59.26  

2 พนักงานจางตามภารกิจ 8 29.63  

3 พนักงานจางท่ัวไป 3 11.11  

รวมอัตรากําลังท้ังส้ิน 27 100  
 

 

  
 
 

พนกังานสว่นตําบล จํานวน 16 คน

59.26%

พนกังานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 8 คน

29.63%

พนกังานจ้างทัว่ไป   

11.11%

แผนภูมิอัตรากาํลัง
แสดงสัดส่วนของบุคลากร (ไม่รวมพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาํบลและพนักงานจ้างเงนิอุดหนุน

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ในสังกัด อบต.เมืองใหม่

พนกังานสว่นตําบล    พนกังานจ้างตามภารกิจ  พนกังานจ้างทัว่ไป   
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

7.2.2 ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลยอนหลัง 3 ป ดังนี้ 
 

 

ปงบประมาณ เงินเดือน คาจาง 
ประโยชนตอบแทนอ่ืน 

คิดเปน 
รอยละ 

 

หมายเหตุ 

2561 7,739,240 25.18 คํานวณจากงบประมาณรายจาย 
ตามขอบัญญัติประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (30,731,000 บาท) 

2562 9,093,910 29.59 
2563 9,321,700 30.33 

 

 7.2.3 การเปรียบเทียบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีลักษณะทางเศรษฐกิจท่ีใกลเคียงกัน (ไมรวมขาราชการครูและพนักงานจางเงิน
อุดหนุนของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 

 
ท่ี 

 

องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 

กําหนดสวน
ราชการ 

พนักงาน
สวนตําบล 

(ราย) 

 

ลูกจาง 
ประจํา 

พนักงานจาง
ตามภารกิจ 

(ราย) 

พนักงาน
จางท่ัวไป 

(ราย) 

อัตรากําลัง
รวม 
(ราย) 

1 องคการบริหารสวน
ตําบลเมืองใหม 

5 สวน 16 - 8 3 27 

2 องคการบริหารสวน
ตําบลบางคา 

6 สวน 14 - 5 4 23 

3 องคการบริหารสวน
ตําบลดงนอย 

6 สวน 19 1 7 10 37 

 

  แผนภูมิเปรียบเทียบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมกับองคกรปกครอง    
สวนทองถ่ินท่ีมีลักษณะทางเศรษฐกิจท่ีใกลเคียงกัน (ไมรวมขาราชการครูและพนักงานจางเงินอุดหนุนของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากแผนภูมิเปรียบเทียบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี ลักษณะทางเศรษฐกิจท่ีใกลเคียงกัน ไดแก องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
องคการบริหารสวนตําบลบางคา และองคการบริหารสวนตําบลดงนอย ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
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อบต.เมืองใหม่ อบต.บางคา อบต.ดงน้อย

พนกังานสว่นตําบล ลกูจ้างประจํา พนกังานจ้างตามภารกิจ พนกังานจ้างทัว่ไป อตัรากําลงัรวม
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

ท่ีมีรูปแบบการปกครองลักษณะเดียวกัน ท่ีมีบริบทลักษณะทางเศรษฐกิจท่ีใกลเคียงกัน จะพบวาการกําหนด
อัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังสามแหง มีอัตรากําลังไมแตกตางกันเทาใด ดังนั้น ในเรื่องของ
การกําหนดตําแหนงในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปประจําปงบประมาณ.พ.ศ..2564 - 2566            
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม เม่ือมีความจําเปนท่ีจะตองใชอัตรากําลังยังสามารถขอกําหนด
ตําแหนงเพ่ิมไดเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมสามารถท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ    
มากยิ่งข้ึน สําหรับตําแหนงของพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมท่ีวางอยูนั้น 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ไดขอใชบัญชีจากการสอบแขงขันของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
รวมท้ังมีการรับโอนเพ่ิมดวยซ่ึงคาดการณวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จะไดขาราชการมาบรรจุ
ครบตามกรอบอัตรากําลังท่ีมี เพ่ือทําใหหนวยงานสามารถขับเคลื่อนไปขางหนาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 

  7.3 กรอบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ไดวิเคราะหการกําหนดกรอบอัตรากําลังจากภารกิจ           
ท่ีจะดําเนินการในแตละสวนราชการในระยะเวลา 3 ปขางหนา ซ่ึงเปนการสะทอนใหเห็นวาปริมาณงาน       
ในแตละสวนราชการมีเทาใด จะใชตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ 
ปริมาณงาน เพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเพ่ือใหการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้  
   1. พนักงานสวนตําบล   จํานวน  18 อัตรา  
   2. พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1 อัตรา  
   3. พนักงานจาง    จํานวน  14 อัตรา  
       รวมท้ังส้ิน    จํานวน  33     อัตรา 
 

8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
  จากสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบล      

เมืองใหม จึงตองมีการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว ภายใตอํานาจหนาท่ี ท่ี กําหนดไวตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยไดมีการ

กําหนดโครงสรางสวนราชการ เพ่ือแบงภารกิจ อํานาจหนาท่ี และมีการวิเคราะหกําหนดตําแหนง ดังนี้  

  8.1 การกําหนดโครงสรางสวนราชการ ประกอบดวย 
   

โครงสรางสวนราชการตามแผนอัตรากําลังเดิม โครงสรางสวนราชการตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

1. สํานักงานปลัด อบต. 
    1.1 งานบริหารงานท่ัวไป  

    1.2 งานนโยบายและแผน 

    1.3 งานกฎหมายและคดี  
    1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

1. สํานักปลัด อบต. 
    1.1 งานบริหารงานท่ัวไป  

    1.2 งานการเจาหนาท่ี  
    1.3 งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
    1.4 งานนิติการ 
    1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

โครงสรางสวนราชการตามแผนอัตรากําลังเดิม โครงสรางสวนราชการตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

** สํานักงานปลัด อบต. (ตอ) 
    1.6 งานสังคมสงเคราะห 
    1.7 งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
    1.8 งานสงเสริมการเกษตร 

    1.9 งานสงเสริมปศุสัตว 

** สํานักปลัด อบต. (ตอ) 
    1.6 งานสงเสริมสวัสดิการสังคม 
    1.7 งานสังคมสงเคราะห 
    1.8 งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
    1.9 งานสงเสริมการเกษตร 

 

2. กองคลัง 
    2.1 งานการเงิน 
    2.2 งานการบัญชี 
    2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
    2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

2. กองคลัง 
     2.1 งานบริหารงานคลัง 
     2.2 งานการเงินและบัญชี 
     2.3 งานพัฒนารายได 
     2.4 งานพัสดุและทรัพยสิน 

 

3. กองชาง 
    3.1 งานกอสราง 
    3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    3.3 งานผังเมือง 
    3.4 งานประสานสาธารณูปโภค 

3. กองชาง 
    3.1 งานแบบแผนและกอสราง 
    3.2 งานควบคุมอาคาร 
    3.3 งานผังเมือง 
    3.4 งานสาธารณูปโภค 

 

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
    4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
    4.2 งานบริการสาธารณสุข 
    4.3 งานรักษาความสะอาด 

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
    4.1 งานสงเสริมสิ่งแวดลอม 
    4.2 งานบริการสาธารณสุข 
    4.3 งานรักษาความสะอาด 

 

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    5.1 งานบริหารการศึกษา  

    5.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    5.1 งานบริหารการศึกษา  
    4.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
    5.3 งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 

6. หนวยตรวจสอบภายใน 
    6.1 งานตรวจสอบภายใน 

 

6. หนวยตรวจสอบภายใน 
    6.1 งานตรวจสอบภายใน 
 

 

8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 

        องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไดทําการวิเคราะหกําหนดตําแหนงจากภารกิจ           

ท่ีจะดําเนินการในแตละสวนราชการในระยะเวลา 3 ปขางหนา ซ่ึงเปนการสะทอนใหเห็นวาปริมาณงาน    

ในแตละสวนราชการมีเทาใด จะใชตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ 

ปริมาณงาน เพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเพ่ือใหการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะห

ตําแหนง มาบันทึกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้ 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

กรอบอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 แกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 
 

2564 2565 2566 2564 2565 2566

นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.) 1 1 1 1 - - - วาง ก.อบต.

นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน (รองปลัด อบต.) 1 1 1 1 - - -

สํานักงานปลัด

นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน (หัวหนาสํานักปลัด) 1 1 1 1 - - - วาง ก.อบต.

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 1 1 1 1 - - -

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 1 1 1 1 - - -

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ /ชํานาญการ 1 1 1 1 - - -

เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชํานาญการ 1 1 1 1 - - -

พนักงานจาง

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -

พนักงานขับรถยนต 1 1 1 1 - - -

คนงาน 1 1 1 1 - - -

กองคลัง

นักบริหารงานการคลัง ระดับตน (ผูอํานวยการกองคลัง ) 1 1 1 1 - - -

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 1 1 1 1 - - - วาง/กสถ.

นักวิชาการจัดเก็บรายได ปฏิบัติการ /ชํานาญการ  - 1 1 1  +1  -  - กําหนดเพิ่ม

เจาพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 1 1 1 1 - - - วาง/กสถ.

พนักงานจาง

ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 1 1 1 - - -

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - - วาง

ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 1 1 1 1 -  - -

กองชาง

นักบริหารงานชาง ระดับตน (ผูอํานวยการกองชาง) 1 1 1 1 - - -

นายชางโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 1 1 1 1 - - - วาง/กสถ.

สวนราชการ

กรอบ

อัตรากําลัง

เดิม

กรอบอัตราตําแหนงที่คาดวา

จะตองใชในชวงระยะเวลา 3 

ปขางหนา

อัตรากําลังคน  เพิ่ม/ลด
หมายเหตุ
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

2564 2565 2566 2564 2565 2566

กองชาง

  พนักงานจาง

ผูชวยนายชางโยธา 1 1 1 1 - - -

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -

ผูชวยนายชางไฟฟา  - 1 1 1  +1  -  - กําหนดเพิ่ม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน 1 1 1 1 - - - วาง ก.อบต.

(ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ /ชํานาญการ 1 1 1 1 - - -

พนักงานจาง

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -

คนงาน 1 1 1 1 - - -

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน 1 1 1 1 - - - วาง ก.อบต.

(ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชํานาญการ 1 1 1 1 - - -

พนักงานจางตามภารกิจ

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 -  - -

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

ครู ค.ศ.2 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน

พนักงานจางตามภารกิจ

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

พนักงานจางตามภารกิจ

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 -  - -

หนวยตรวจสอบภายใน (12)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ /ชํานาญการ 1 1 1 1  -  -  - วาง

รวม 31 33 33 33  +2  - -

สวนราชการ

กรอบ

อัตรากําลัง

เดิม

กรอบอัตราตําแหนงที่คาดวา

จะตองใชในชวงระยะเวลา 3 
อัตรากําลังคน  เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน  

ระดับ จํานวน

ตําแหนง ทั้งหมด จํานวน เงินเดือน เงินประจําตําแหนง

คน  (1) (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

1 ปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น) กลาง 1  - 548,040 168,000 1 1 1 - - - 19,680 19,680 19,680 735,720 755,400 775,080 วาง ก.อบต.

2 รองปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น) ตน 1 1 429,240 42,000 1 1 1 - - - 13,080 13,200 13,440 484,320 497,520 510,960 36,310 

สํานักงานปลัด

3 หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ตน 1 1 435,600 42,000 1 1 1 -  - - 13,620 13,620 13,620 491,220 504,840 518,460 วาง ก.อบต.

4 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 1 1 218,400 0 1 1 1 - - - 7,680 7,680 7,680 226,080 233,760 241,440 18,200

5 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชก. 1 1 429,240 0 1 1 1 - - - 13,080 13,200 13,440 442,320 455,520 468,960 35,770

6 นักพัฒนาชุมชน ปก. 1 1 199,200 0 1 1 1 - - - 8,280 7,080 7,680 207,480 214,560 222,240 16,600

7 เจาพนักงานธุรการ ปง. 1 1 152,760 0 1 1 1 - - - 6,000 6,360 6,600 158,760 165,120 171,720 12,730

พนักงานจาง

8 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 1 1 201,240 0 1 1 1 - - - 8,160 8,400 8,760 209,400 217,800 226,560 16,770

9 พนักงานขับรถยนต - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000

10 คนงาน - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000

 กองคลัง

11 ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ตน 1 1 455,520 42,000 1 1 1 - - - 13,440 14,160 15,480 510,960 525,120 540,600 37,960

12 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. 1 - 355,320 0 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 วาง/กสถ.

13 นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก./ชก. 1 - 0 0 1 1 1  +1  -  - 355,320 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320 กําหนดเพิ่ม

14 เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 1  - 297,900 0 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วาง/กสถ.

พนักงานจาง

15 ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได - 1 1 170,280 0 1 1 1 - - - 6,840 7,200 7,440 177,120 184,320 191,760 14,190

16 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 1  - 138,000 0 1 1 1 - - - 0 5,520 5,760 138,000 143,520 149,280 วาง

ในชวงยะเวลา
 3 ปขางหนา เพิ่ม/ลดที่ ชื่อสายงาน
จํานวนทั้งหมด อัตราตําแหนงที่คาดวา
จะตองใช อัตรากําลังคน
 ภาระคาใชจายที่ตองการเพิ่มขึ้น (3) คาใชจายรวม (4)

หมายเหตุ
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

 

    

ระดับ จํานวน

ตําแหนง ทั้งหมด จํานวน เงินเดือน เงินประจําตําแหนง

คน  (1) (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

17 นางสาวพัชรี  วรพงษ  - 1 1 118,080 0 1 1 1 - - - 4,800 4,920 5,160 122,880 127,800 132,960 9,840

กองชาง

18 ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ) ตน 1 1 349,320 42,000 1 1 1 - - - 13,320 13,440 13,320 404,640 418,080 431,400 29,110

19 นายชางโยธา ปง./ชง. 1  - 297,900 0 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วาง/กสถ.

พนักงานจาง

20 ผูชวยนายชางโยธา - 1 1 198,240 0 1 1 1 - - - 8,040 8,280 8,640 206,280 214,560 223,200 16,520

21 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 1 1 138,240 0 1 1 1 - - - 5,640 5,760 6,000 143,880 149,640 155,640 11,520

22 ผูชวยนายชางไฟฟา - 1  - 0 0 1 1 1  +1 - - 138,000 5,520 5,760 138,000 143,520 149,280 กําหนดเพิ่ม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

23 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตน 1  - 393,600 42,000 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 วาง ก.อบต.

(นักบริหารงานสาธารณสุข )

24 นักวิชาการสาธารณสุข ชก. 1 1 402,720 0 1 1 1 - - - 13,440 13,080 13,080 416,160 429,240 442,320 33,560

พนักงานจาง

25 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 1 1 195,120 0 1 1 1 - - - 7,800 8,160 8,520 202,920 211,080 219,600 16,260

26 คนงาน - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

27 ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตน 1  - 393,600 42,000 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 วางเดิม

(นักบริหารงานการศึกษา)

28 นักวิชาการศึกษา  ปก. 1 1 312,960 0 1 1 1 - - - 10,080 10,560 10,680 323,040 333,600 344,280 26,080

พนักงานจาง

29 นางพนิดา  มาโนษยวงศ  - 1 1 144,360 0 1 1 1 - - - 5,880 6,120 6,360 150,240 156,360 162,720 12,030

ที่ ชื่อสายงาน
จํานวนทั้งหมด อัตราตําแหนงที่คาดวา
จะตองใช อัตรากําลังคน
 ภาระคาใชจายที่ตองการเพิ่มขึ้น (3) คาใชจายรวม (4)

หมายเหตุในชวงยะเวลา
 3 ปขางหนา เพิ่ม/ลด
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

ระดับ จํานวน

ตําแหนง ทั้งหมด จํานวน เงินเดือน เงินประจําตําแหนง

คน  (1) (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

30 ครู ค.ศ.2 1 1 0 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน

พนักงานจาง

31 ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) - 2 2 0 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน

หนวยตรวจสอบภายใน 

32 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1  - 355,320 0 1 1 1  -  - 12,000 12,000 1,200 367,320 379,320 391,320 วาง

(5)  รวม 33 22 7,618,680 420,000 33 33 33 +2 - - 742,980 274,740 279,660 8,781,660 9,056,400 9,336,060 

(6) ประมาณการประโยชนตอบแทนอื่น 15% 1,317,249 1,358,460 1,400,409 

(7) รวมเปนคาใชจายบุคคลทั้งสิ้น 10,098,909 10,414,860 10,736,469

(8) คิดรอยละ 40 งบประมาณรายจายประจําป 32.76 32.80 32.83

จํานวนทั้งหมด คาใชจายรวม (4)
หมายเหตุในชวงยะเวลา
 3 ปขางหนา เพิ่ม/ลดที่ ชื่อสายงาน

อัตราตําแหนงที่คาดวา
จะตองใช อัตรากําลังคน
 ภาระคาใชจายที่ตองการเพิ่มขึ้น (3)

 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 จํานวน  30,827,000 บาท 

ประมาณการงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 (เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ของงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564) เปนเงิน 31,751,800 บาท 

ประมาณการงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 (เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ของงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565) เปนเงิน 32,704,400 บาท 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 

 

10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3  ป  
 

 

 

 

 

                           

          

 

  

 

 

 

 

  

             

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน) 
 

1. งานบริหารงารคลัง 
2. งานการเงินและบัญช ี
3. งานพัฒนารายได 
4. งานพัสดุและทรัพยสิน 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดบัตน) 

1. งานแบบแผนกอสราง 
2. งานควบคุมอาคาร 
3. งานผังเมือง 
4. งานสาธารณปูโภค 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน) 

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3. งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน) 

                                                 

1. งานสงเสริมสิ่งแวดลอม 
2. งานบริการสาธารณสุข 
3. งานรักษาความสะอาด 

 

สํานักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานการเจาหนาที ่
3. งานนโยบายและแผน 
4. งานนิติการ 
5. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. งานสงเสริมสวัสดิการสังคม 
7. งานสังคมสงเคราะห 
8. งานสงเสริมและพัฒนาอาชพี 
9. งานสงเสริมการเกษตร 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

งานบริหารท่ัวไป  งานการเจาหนาท่ี  งานวิเคราะหนโยบายและแผน  งานนิติการ  

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

งานสงเสริมสวัสดิการสังคม 

งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ  

งานสังคมสงเคราะห  
งานสงเสริมการเกษตร 

หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
    (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) (วาง) 
 

กรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 

 

  

 

   

- เจาพนักงานธุรการ ปง. (1)                      - นักทรัพยากรบุคคล ปก. (1)            - นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  (1)                    ชก. (1) 
- พนักงานขับรถยนต (1)  

                                                                  

                                                                           - นักพัฒนาชุมชน ปก. (1) 
                                                                        

 

                

ประเภท อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลจ.

ประจาํ 

พนง.จาง 

ตามภารกิจ 

พนง.จาง 

ท่ัวไป สูง กลาง ตน ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

จํานวน - -  -  2 1 - - 1 - - - 1 2 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (1) 
 

งานพัฒนารายได งานบริหารงานคลัง 

งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพยสิน 

กรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
 กองคลัง 

 

                              

          

 

  

     - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (วาง)                 - นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก./ชก.(กําหนดเพ่ิม) 
            - ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (1)           
                              

                                                    - นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. (วาง)                                        - เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (วาง) 
                                        - ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (1) 
 

 

ประเภท อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลจ.

ประจาํ 

พนง.จาง 

ตามภารกิจ 

พนง.จาง 

ท่ัวไป สูง กลาง ตน ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

จํานวน - - 1 - - - - - - - - 2 - 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) (1) 

 

งานผังเมือง งานควบคุมอาคาร 

งานแบบแผนและกอสราง งานสาธารณูปโภค 

             กรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

 กองชาง 
 

 

                   

          

 

                      

       - นายชางโยธา ปง./ชง. (วาง)                 - ผูชวยนายชางไฟฟา (กําหนดเพ่ิม)  
       - ผูชวยนายชางโยธา (1)  
       - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1)          
 

 

ประเภท อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลจ.

ประจาํ 

พนง.จาง 

ตามภารกิจ 

พนง.จาง 

ท่ัวไป สูง กลาง ตน ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

จํานวน - - 1 - - - - - - - - 2 - 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน) (วาง) 

งานสงเสริมสิ่งแวดลอม งานบริการสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด 

กรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 

 

                

          

 

  

       - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1)            - นักวชิาการสาธารณสุข ชก. (1)                 
                 - คนงาน (1)           
 
 
 
 

ประเภท อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลจ.

ประจาํ 

พนง.จาง 

ตามภารกิจ 

พนง.จาง 

ท่ัวไป สูง กลาง ตน ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

จํานวน - - - - 1 - - - - - - 1 1 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารการศึกษา ระดับตน) (วาง) 

 

งานบริหารการศึกษา งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

กรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

                               

          

 

  

 
    

      - นักวชิาการศึกษาชํานาญการ (1)                 
            - ครูผูดูแลเด็ก คศ.2 (1) 
      - ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) (2)           
      - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 
                                

ประเภท อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลจ.

ประจาํ 

พนง.จาง 

ตามภารกิจ 

พนง.จาง 

ท่ัวไป สูง กลาง ตน ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

จํานวน - - - - 1 - - - - - - 1 1 

  

 

 

อันดับ ผูชวย คศ.1 คศ.2 คศ.3 ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป 

จํานวน - - 1 - - 2 - 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) (วาง) 

งานตรวจสอบภายใน 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (วาง) 

 

กรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
หนวยตรวจสอบภายใน 

 

 

                

          

 

  

     
 
 
 
 
 

ประเภท อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลจ.

ประจาํ 

พนง.จาง 

ตามภารกิจ 

พนง.จาง 

ท่ัวไป สูง กลาง ตน ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

จํานวน - - - -  -  - - - - - -  -   -  
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขท่ีตําแหนงในสวนราชการ 

ที่ ชื่อ  -  สกุล คุณวุฒิการศึกษา เงินประจํา เงินเพิ่มอื่นๆ / หมายเหตุ

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ ตําแหนง เงินคาตอบแทน

1  - วาง - - 07-3-00-1101-001 ปลัด อบต. กลาง 07-3-00-1101-001 ปลัด อบต. กลาง 548,040 84,000 84,000 วาง ก.อบต.

(นักบริหารงานทองถิ่น) (นักบริหารงาน

2 นายองอาจ  รอดพิทักษ ศศ.ม 07-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. ตน 07-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. ตน 429,240 42,000  - 471,240

สาขารัฐศาสตร (นักบริหารงานทองถิ่น) (นักบริหารงาน

3  - วาง -  - 07-3-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัด ตน 07-3-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัด ตน 393,600 42,000  - วาง ก.อบต.

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป)

4 นางสาวจันทรสุดา  อรัญแล ร.บ. 07-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 07-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 218,400  -  - 218,400

สาขารัฐศาสตร

5 นางพรทิพย ศรีสวัสดิ์ รป.ม. สาขา 07-3-01-3103-001 นักวิเคราะห ชก. 07-3-01-3103-001 นักวิเคราะห ชก. 429,240  -  - 429,240

รัฐประศาสนศาสตร นโยบายและแผน นโยบายและแผน

6 นางสาวพรรณธิภา วันทะวงษ ร.บ. สาขาการเมือง 07-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 07-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 199,200  -  - 199,200

การปกครอง

7 นายสถาพร ประกอบแสง รป.บ. สาขา 07-3-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ปง. 07-3-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ปง. 152,760  -  - 152,760

การปกครองทองถิ่น

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม
เงินเดือน

เงินเดือน 

สํานักงานปลัด (01)
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

ที่ ชื่อ  -  สกุล คุณวุฒิการศึกษา เงินประจํา เงินเพิ่มอื่นๆ / หมายเหตุ

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ ตําแหนง เงินคาตอบแทน

8 นางสาวธมลวรรณ  วันโมรี ปวส. - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 201,240  -  - 201,240

คอมพิวเตอรธุรกิจ

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

10 นายพิทักษ  บุญธรรมเจริญ ม.3 - พนักงานขับรถยนต - - พนักงานขับรถยนต - 108,000  -  - 108,000

11 นางวิมล  อยูเจริญ บ.ธ.ม. 07-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง ตน 07-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง ตน 455,520 42,000  - 497,520

สาขาการบัญชี (นักบริหารงานการคลัง ) (นักบริหารงานการคลัง )

12  -วาง - - 07-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. 07-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. 355,320  -  - วาง/กสถ.

13  -วาง - - 07-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก./ชก. 07-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก./ชก.  -  -  - กําหนดใหม

14 -วาง- - 07-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 07-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 297,900  -  - วาง/กสถ.

15 นางนันทิยา  ดํารงคแสง ปวช. - ผูชวยเจาพนักงาน - - ผูชวยเจาพนักงาน - 170,280  -  - 170,280

การบัญชี จัดเก็บรายได จัดเก็บรายได

16  วาง - - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 138,000  -  - วาง 

17 นางสาวพัชรี วรพงษ ปวช.พณิชยการ - ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ - - ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ - 118,080  -  - 118,080

18 นายชลิต  มานะกิจ ป.ตรี. 07-3-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง ตน 07-3-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง ตน 349,320 42,000  - 391,320

การจัดการงานชาง (นักบริหารงานชาง ) (นักบริหารงานชาง )

19 - วาง - - 07-3-05-4701-001 นายชางโยธา ปง./ชง. 07-3-05-4701-001 นายชางโยธา ปง./ชง. 297,900  -  - วาง/กสถ.

กองชาง (05)

พนักงานจาง

กองคลัง (04)

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม
เงินเดือน

เงินเดือน 

พนักงานจาง
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

ที่ ชื่อ  -  สกุล คุณวุฒิการศึกษา เงินประจํา เงินเพิ่มอื่นๆ / หมายเหตุ

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ ตําแหนง เงินคาตอบแทน

20 นายจักรพันธ  ใหมอินทร ปวส. - ผูชวยนายชางโยธา - - ผูชวยนายชางโยธา - 198,240  -  - 198,240

ชางกอสราง

21 นายภุชงค  พัสดุ ป.ตรี คอมพิวเตอรฯ - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 138,240  -  - 138,240

22  -วาง-  - ผูชวยนายชางไฟฟา  -  - ผูชวยนายชางไฟฟา  -  -  -  - กําหนดเพิ่ม

23 -วาง- - 07-3-06-2104-001 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ตน 07-3-06-2104-001 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ตน 393,600 42,000  - วาง ก.อบต.

(นักบริหารงานสาธารณสุข) (นักบริหารงานสาธารณสุข)

24 นายปฐมพงศ วงศกลม ส.ม. 07-3-06-3601-001 นักวิชาการสาธารณสุข ชก. 07-3-06-3601-001 นักวิชาการสาธารณสุข ชก. 402,720  -  - 402,720

การจัดการสุขภาพ

25 นางสาวนลินพร ปวส. - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 195,120  -  - 195,120

            บุรเศรษฐโสภณ การตลาด

26 นายสําเนียง  มิตยสิทธิ์ ม.3 - คนงาน - - คนงาน - 108,000 108,000

27  - วางเดิม - - 07-3-08-2107-001 ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ ตน 07-3-08-2107-001 ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ ตน 393,600 42,000  - วาง ก.อบต.

(นักบริหารงานศึกษา) (นักบริหารงานศึกษา)

28 นายวิทยา กองทุงมน ร.บ. 07-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 07-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 312,960  -  - 312,960

รัฐศาสตร

29 นางพนิดา  มาโนษยวงศ ค.บ. - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 144,360  -  - 144,360

วิชาการศึกษา

พนักงานจาง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (06)

พนักงานจาง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (08)

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม
เงินเดือน

เงินเดือน 

พนักงานจาง
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

30 นางสาวมิ่งขวัญ  ใหมเกตุ ค.บ. 07-3-08-6600272 ครู คศ.2 07-3-08-6600272 ครู คศ.2 302,280  -  - เงินอุดหนุน

การศึกษาปฐมวัย

31 นางอิชชกันต  ปนกุล ค.บ. - ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) - - ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) - 177,840  -  - เงินอุดหนุน

การศึกษาปฐมวัย

32 นางสาวเบญจมาศ  รัสมี ค.บ. - ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) - - ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) - 174,720  -  - เงินอุดหนุน

การศึกษาปฐมวัย

33  - วาง -  - 07-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ 07-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ 355,320  -  - วาง

ชก. ชก.

หนวยตรวจสอบภายใน (12)

พนักงานจาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

12. แนวทางพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่น 

  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม กําหนดแนวทางการของพนักงานสวนตําบลในสังกัด     
ทุกระดับ โดยมุงเนนไปท่ีพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามรอบการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนานอกจากการ
พัฒนาความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน เสริมความรูและทักษะในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติ
สวนตัวและดานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนแลว องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ตระหนักเปนอยางยิ่งโดยมุงเนนท่ีจะ
พัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแหงรัฐ คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางไทยแลนด 4.0 เพ่ือประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก กลาวคือ 
  1. เปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปดกวางและเชื่อมโยงกัน มีการบริหารจัดการท่ีเปดเผย
โปรงใสในการทํางาน บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานหรือมีการแบงปนขอมูลซ่ึงกัน
และกัน สามารถเขาตรวจสอบการทํางานไดตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอ่ืน ๆ เชน ภาคเอกชน             
ภาคประชาสังคม ไดเขามามีสวนรวมและโอนถายภารกิจท่ีภาครัฐไมควรดําเนินการเองออกไปใหแกภาคสวนอ่ืน 
ๆ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการทํางาน        
ในแนวระนาบในลักษณะของเครือขสายมากกวาตามสานการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังตอง
เชื่อมโยงการทํางานภายในภาครัฐดวยกันเองใหมีเอกภาพและสอดสอดรับประสานกัน ไมวาจะเปนราชการ
บริหารสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินดวยกันเอง 
  2. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง การทํางานท่ีตองเขาใจประชาชนเปนหลัก ทํางานเชิงรุกและ   
มองไปขางหนา โดยตั้งคําถามเสมอวาประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไข ปญหาความตองการและตอบสนอง    
ความตองการประชาชนเปนสําคัญ โดยไมตองรอใหประชาชนเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอความ
ชวยเหลือจากองคการบริหารสวนตําล รวมท้ังใชประโยชนจากขอมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม
ในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความตองการของประชาชน พรอมท้ังอํานวยความสะดวกโดยมีการ
เชื่อมโยงกันเองของทุกสวนราชการเพ่ือใหบริการตาง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช
บริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตลอดเวลาตามความตองการของตนและผนการติดตอไดหลาย
ชองทางผสมผสานกันไมวาจะมาติดตอดวยตนเอง อินเตอรเน็ต เว็ปไซต โชเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทาง
โทรศัพทมือถือ เปนตน 
  3. เปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ตองทํางานอยางเตรียม
การณไวลวงหนา มีการวิเคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกตองคความรูในแบบ             
สหสาขาวิชาเขามาใชในการตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพ่ือสรางคุณคามีความยืดหยุน
และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา ตลอดจนเปนองคการบริหาร       
สวนตําบลท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสูสภาพความเปนสํานักงานสมัยใหม รวมท้ังทําใหบุคลากรมีความ
ผูกพันตอการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 
  4. แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล 
 



47 
 

 
แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42 ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือ

สํารวจทักษะดานดิจิ ทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตนเอง (Digital Government Skill                  

Self-Assessment) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ

ขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 

26 กันยายน 2560 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ

พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล 

เมืองใหม ดังนี้  

   1. กําหนดใหบุคลากรในสังกัดสวนราชการท่ีมีความรู ความสามารถ และทักษะ     

ในการปฏิบัติงานอ่ืนใดทางเทคโนโลยี อยางนอยสวนละ 1 คน เปนผูปฏิบัติงานดานดิจิทัล  

   2 กําหนดใหสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม คัดเลือก

บุคลากร อยางนอยหสวนราชการละ 1 คน เขารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู ความสามารถ และทักษะ       

ดานดิจิทัล และใหนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติงานดานดิจิทัลในหนวยงาน พัฒนากระบวนการทํางานและ

ระบบงานใหมีความทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจน สนับสนุนการพัฒนาผูอ่ืนโดยการ

ถายทอดความรูตอใหบุคลากรในหนวยงานใหเปนผูมีความรูดานดิจิทัล เพ่ิมข้ึนไดซ่ึงจะสงผลใหหนวยงาน        

มีบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน  

   3 การวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของพนักงานสวนตําบล 

พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ใหนําผลการ

ทดสอบความรูดานดิจิทัลรายบุคคลมาใชประกอบการวางแผนพัฒนา โดยบุคลากรสามารถเขารับการทดสอบ

ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ตามแบบทดสอบออนไลนของสํานักงาน ก.พ.      

ทางเว็บไซต www.ocsc.go.th/ DLProject/dev-skill-dlp ซ่ึงผูทําแบบทดสอบจะตองตอบคําถาม 50 ขอ         

ในแบบประเมินตนเอง เพ่ือประเมินระดับความสามารถ จุดแข็งและจุดออนของตนเองในดานความเขาใจ    

และใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

   4. การปฏิบัติราชการโดยใชระบบงานตาง ๆ ทางเทคโนโลยี ผูรับผิดชอบระบบงาน/

โปรแกรม แตละระบบควรจัดทําสื่อออนไลนเพ่ือประชาสัมพันธวิธีการใชงาน เพ่ือใหผูตองปฏิบัติงานผานระบบ

หรือผูสนใจสามารถเขาไปศึกษาได ซ่ึงจะเปนการสงเสริมการเรียนรู ดานเทคโนโลยี และยังเปนการปองกันและ   

ลดความเสี่ยง  ท่ีจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานผิดพลาด โดยการเผยแพรทางชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซตของ

หนวยงาน หรือแอปพลิเคชั่น ซ่ึงสามารถเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา ไมถูกจํากัดเฉพาะการใชงานผานระบบ

คอมพิวเตอรของสํานักงาน  
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

  ท้ังนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  ตามแนวทางขางตน
นั้น กําหนดใหทุกตําแหนง ไดมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนา ในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ซ่ึงวิธีการ
พัฒนา  อาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพ่ือใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถ่ิน ซ่ึงการพัฒนาแรกจะเนนท่ีการพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
พ้ืนฐานของพนักงานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ เชน   

 การบริหารโครงการ  
 การใหบริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดตอสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน 

 สวนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม เล็งเห็นวา                  

มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากวา บุคลากรท่ีมาดํารงตําแหนงในสังกัดนั้นมีท่ีมาของแตละคนไมเหมือนกัน         

ตางสถานท่ี ตางภาค ตางภาษาถ่ิน ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการจึงมีความสําคัญและ

จําเปนอยางยิ่ง ประกอบกับพฤติการณปฏิบัติราชการเปนคุณลักษณะรวมของพนักงานสวนตําบลทุกคนท่ีพึงมี

เปนการหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมและคานิยมพึงประสงครวมกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคการ

บริหารสวนตําบลเมืองใหม  ประกอบดวย 

 การมุงผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเขาใจในองคกรและระบบงาน 
 การบริการเปนเลิศ 
 การทํางานเปนทีม 
 

  การพัฒนาผูบริหาร  
  การท่ีจะพัฒนาผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม เพ่ือใหสามารถนําพาหรือ
บริหารงานขององคกรใหสําเร็จลุลวงและบรรลุตามวัตถุประสงคหรือนโยบายขององคกรตามท่ีกําหนดไวนั้น 
จะตองมีการกําหนดเปนแนวทางท่ีจะพัฒนาบุคลากรไวอยางชัดเจน ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีเปนระดับผูบริหารขององคกรไวในหลายระดับ ประกอบดวย        
การพัฒนาผูบริหาร ระดับตน และผูบริหารระดับกลาง เพ่ือท่ีจะทําใหการบริหารงานขององคกรสามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยในแตละปจะตองมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีเปนระดับ 
ผูบริหารไวอยางชัดเจน โดยกําหนดไวเปนแผนพัฒนาอีกหนึ่งฉบับซ่ึงมีแนวทางท่ีจะพัฒนา ดังนี้  
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  1. การฝกอบรม องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ตองกําหนดหลักเกณฑการฝกอบรมท่ี
สําคัญ และจําเปนสําหรับผูบริหารท่ีอยูในระดับตาง ๆ เริ่มตั้งแตผูบริหารระดับตน และผูบริหารระดับกลาง เพ่ือ
นําความรูมาพัฒนาองคกร  
  2. การสัมมนา การจัดสัมมนาเปนวิธีการหนึ่งท่ีจําเปนตองใชในการพัฒนาผูบริหาร เนื่องจาก 
ผูบริหารสวนใหญจะตองใชการแลกเปลี่ยนประสบการณในการบริหารงาน การแสดงความคิดเห็น และเปนการ
ระดมสมององคการบริหารสวนตําบล จึงตองจัดสัมมนาข้ึนรวมถึงสงเขารวมการสัมมนากับหนวยงานภายนอก 
และสถาบันหรือองคกรตาง ๆ ท่ีมีการจัดสัมมนาในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานขององคการ  
  3. การทัศนศึกษาดูงาน การจัดใหมีการทัศนศึกษาดูงานเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองใหมไดใหความสําคัญ เพราะจะไดนําเอาความรูหรือประสบการณท่ีไดรับจากการไป
ศึกษาดูงานมาปรับใชใหเกิดประโยชนตอองคกร โดยองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมจะกําหนดเปนหลักสูตร
การทัศนศึกษาดูงาน ภายในประเทศเปนหลัก  
  4. โครงการความรวมมือทางวิชาการ การศึกษาถือวามีความสําคัญในการพัฒนาฉะนั้น 
โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกับมหาวิทยาลัยเปนอีกโครงการหนึ่ง
ท่ีจะสงเสริมพัฒนาและสนับสนุนใหผูบริหารระดับกลางและระดับตน ไดรับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน    
 

           การพัฒนาผูปฏิบัติงาน 
  นอกจากการพัฒนาผูบริหารแลวองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ไดใหความสําคัญกับ 
บุคลากรท่ีอยูในระดับผูปฏิบัติงานหรือสายงานท่ีเปนสายผูปฏิบัติดวย โดยองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม    
มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีอยูในระดับปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม เพ่ือใหมีความ
ชํานาญในงาน ดังนี้  
  1. การฝกอบรม เปนการพัฒนาบุคลากรท่ีอยูในสายผูปฏิบัติใหเกิดความชํานาญและ 
สามารถนําความรู ท่ีไดรับจากการอบรมมาใชกับการปฏิบัติงานจนเกิดผลสําเร็จและพัฒนาหนาท่ีความ 
รับผิดชอบใหเกิดผลและบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
  2. การศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากรท่ีอยูในระดับของผูปฏิบัติใหไดไปดูงานในท่ีตาง ๆ 
เพ่ือเพ่ิมประสบการณถือวามีความจําเปน องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม จึงใหความสําคัญกับการศึกษา    
ดูงาน เพราะการศึกษาดูงานเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะเปนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล  
เมืองใหมได ซ่ึงการศึกษาดูงานทําใหผูท่ีไดเขารวมโครงการสามารถท่ีจะนําความรูหรือประสบการณท่ีไดรับจาก
การศึกษาดูงานนํามาใช ปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการทํางานของตนเองใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
ขององคกรไดดีข้ึนกวาเดิม  
  3. การพัฒนาทักษะความชํานาญ แนวทางนี้เปนแนวทางหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ปฏิบัติงานเพราะถาหากวาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ไดรับการพัฒนาทักษะในดาน การ
ปฏิบัติงานของแตละสายงานใหเกิดความชํานาญแลว ก็สามารถวางแผนและพัฒนาระบบการทํางานใหดี ยิ่งข้ึน
เปนการสรางประสิทธิภาพในการทํางาน 
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  4. การสงเขารับการอบรมรวมกับสถาบันท่ีมีการจัดฝกอบรมเฉพาะดาน ในการพัฒนา 
บุคลากรขององคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม บางครั้งจําเปนตองใหบุคลากรท่ีมีอยูในองคกรไดรับการพัฒนา 
เฉพาะดาน โดยเขารวมกับสถาบันท่ีมีหนาท่ีท่ีเก่ียวของโดยตรง เพราะในบางลักษณะงานเปนงานท่ีใชความรู
เฉพาะ ตองใชผูท่ีมีความรูโดยตรงมาถายทอดเพ่ือสรางความเขาใจและเพ่ิมทักษะความชํานาญใหกับบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  
  5. การนิเทศงาน เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ไดใหความสําคัญ 
เพราะการนิเทศงานจะทําใหบุคลากรไดรับการเพ่ิมพูนในดานความรูและรับการเสนอแนะแนวทางเพ่ือนําไปใช
ในการแกไขปญหาหรือ ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิผลแกองคกรได  
  6. การสับเปล่ียนงาน การสับเปลี่ยนงานในหนาท่ีจะเปนการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานท่ีหลากหลายกอใหเกิดความชํานาญและทักษะงานในหนาท่ีดานอ่ืน ๆเปน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององคกร  
  7. โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับ
มหาวิทยาลัย เชนเดียวกับการพัฒนาผูบริหาร เนื่องจากการศึกษาถือวามีความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม จึงตองสงเสริมพัฒนาและสนับสนุนใหบุคลากรในสายงานผูปฏิบัติไดรับ
การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือนําความรูมาใชในการปฏิบัติงาน  
 

  การพัฒนาขาราชการบรรจุใหม หรือการเปล่ียนสายงาน และพนักงานจางผูไดรับการ
บรรจุแตงตั้งใหม 
  การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ซ่ึงเปนขาราชการท่ีไดรับการบรรจุ
และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ หรือผูท่ีเปลี่ยนสายงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม      
ถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมตองดําเนินการ เพราะบุคลากรใหม เหลานี้จะไดรับการ
สรางความเขาใจในกระบวนการทํางานหรือโครงสรางการบริหารงานขององคกร ดังนั้น องคการบริหารสวน
ตําบลเมืองใหม จึงกําหนดวิธีการท่ีจะพัฒนาบุคลากรท่ีเปนขาราชการท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม ขาราชการท่ี
เปลี่ยนสายงาน และพนักงานจางท่ีบรรจุใหม ดังนี้  
  1. การปฐมนิเทศ  
  2. การแนะนํางาน  
  3. การฝกอบรม  
 

  การพัฒนาพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
  1. สงเสริมและสนับสนุนใหเขารับการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน 
  2. สนับสนุนใหเขารับการฝกทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนํามาปรับใชกับการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและคุมคา เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยรวม  
  3. จัดใหมีการประชุมเพ่ือซักซอมการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และเสริมสรางความรู ความเขาใจ
ในอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
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  การพัฒนาสมาชิกกสภาองคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม  
  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรองคการบริหาร    
สวนตําบลเมืองใหมทุกภาคสวน ซ่ึงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมก็ถือเปนสวนสําคัญในการ 
พัฒนาการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมดวย จึงตองกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร      
ท่ีเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดวย เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการ วิธีการ
บริหารงานขององคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม โดยสวนใหญจะเปนการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือจะได
นําความรูท่ีไดรับจากการอบรมมาใชในการบริหารงานขององคกร เพราะในการบริหารงานจะตองมีการพัฒนา        
ในทุก ๆ ดาน ไปพรอมกัน  
 

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  ไดประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน     
สวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนสตําบลเมืองใหม ลงวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เพ่ือให
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางใชเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหเปนไปตามไปตาม
กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ และไมหวังประโยชนสวนตน อํานวยความสะดวก
ใหบริการประชาชนดวยความเปนธรรม เสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามคานิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

     1. ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  
 3. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ  
 4. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 
 5. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
 6. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
 7. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 8. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ ความโปรงใส และตรวจสอบได 
 9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  
 10. การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชน 

ใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอม 
 

 
 

********************************************************************************* 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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