


แผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

๑.หลักการและเหตุผล 

๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผน
อัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
 ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดังกล่าว ก าหนดเพ่ือเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความเหมาะสมและ
ให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดความคล่องตัว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์
สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยได้ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นน ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมาก าหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง พร้อมทั้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่  ๒๔ กรกฎาคม  
๒๕๕๗ 
  ๑.๓ คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน 
วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  ๑.๔ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง  
๓ ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขึ้น 

๒.วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้าง 
ที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๒.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง
และการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

๒.๔ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนดประเภท
ต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

๒.๕ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

๒.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการ และการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล เกิดประโยชน์        
ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน           
ไดเ้ป็นอย่างด ี

๒.๗ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากร                   
ให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๒.๘ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ 
 
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 

๓.๑  วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖)                   
พ.ศ.๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารและองค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงสภาพ
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่   
   ๓.๒  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดยะลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  

๓.๓  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกั บ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่างๆ 

๓.๔  ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ        
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ ลูกจ้างจ้างประจ าในองค์การ
บริหารส่วนต าบลประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 

๓.๕  ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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๓.๖  จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ            
สี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 

๓.๗  ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

ฯลฯ 

๔. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 

เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย   สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี  โดยแยกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

 ๑.๑  ประชาชนในต าบลล าใหม่  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  จึงมีรายได้น้อย 
 ๑.๒  ประชาชนในวัยแรงงานไม่มีงานท าเกิดปัญหาว่างงาน 
 ๑.๓  ไม่มีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
 ๑.๔  สินค้าเกษตรราคาตกต่ า 
 ๑.๕  ผลผลิตทางการเกษตรปริมาณน้อยขาดคุณภาพ 
 ๑.๖  ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

 ๒.  ปัญหาด้านสังคม 
 ๒.๑  ปัญหายาเสพติด  เยาวชนติดยาเสพติด 
 ๒.๒  ชุมชนขาดความเข็มแข็ง 
 ๒.๓  ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 
 ๒.๔  การให้สวัสดิการแก่คนยากจน คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาสไม่ทั่วถึง 
 ๒.๕  ชุมชนขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ๒.๖  ปัญหาด้านการศึกษา  เด็กเรียนจบภาคบังคับแล้วไม่เรียนต่อ 
 ๒.๗  ปัญหาสุขภาพอนามัย 

 ๓.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๓.๑  สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
 ๓.๒  ระบบประปายังไม่ทั่วถึง 
 ๓.๓  ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่ทั่วถึง 

 ๔.  ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
          ๔.๑  คูคลองตื้นเขินไม่สามารถเก็บน้ าและระบายน้ าได ้

 ๔.๒  ขาดระบบชลประทานส่งน้ าเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
 ๔.๓  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีน้อย  
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 ๕.  ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ๕.๑  ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
 ๕.๒  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕.๓  ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทของตัวเอง จึงไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับ  อบต. 
 ๕.๔  อบต.มีรายได้น้อย   จึงด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ 

 ๖.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 
 ๖.๑  มีการแพร่ระบาดของไข้เลือกออก  ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักวิธีป้องกัน 
 ๖.๒  มีการวางแผนครอบครัวน้อยเนื่องจากขัดกับหลักทางศาสนา 
 ๖.๓  มีปัญหาทุพโภชนาการ  ในเด็กแรกเกิด  ถึง  ๕  ปี   

 ๗.  ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 ๗.๑  มาตรฐานการเรียนในต าบลไม่ทัดเทียมกับเด็กท่ีเรียนในเมือง 
 ๗.๒  ขาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๗.๓  โรงเรียนตาดีกาขาดอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 ๗.๔  มัสยิดขาดงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม 
 ๗.๕  ขาดการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๘.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๘.๑  ปัญหาควันไฟและข้ีเลื่อยจากโรงงาน 
 ๘.๒  กลิ่นและแมลงวันจากที่ท้ิงขยะ 
  ๘.๓  ไม่มีที่ทิ้งขยะ 
 ๘.๔  ล าคลองตื้นเขิน 

ความต้องการของประชาชน 

๑.  ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑  เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
 ๑.๒  มีงานท า 
 ๑.๓  มีอาชีพเสริม 
 ๑.๔  พืชผลทางการเกษตรราคาดี 

๒.  ความต้องการด้านสังคม 
 ๒.๑  ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๒.๒  จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
 ๒.๓  แก้ไขความไม่สงบในพื้นท่ี 
 ๒.๔  ตั้งเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา 
 ๒.๕  สงเคราะห์คนยากจน  คนชรา  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
 ๒.๖  ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข 
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๓.  ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๓.๑  ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ  
 ๓.๒  มีน้ าประปาใช้ 
 ๓.๓  มีไฟฟ้าสาธารณะในเส้นทางท่ีล่อแหลมและมืดในตอนกลางคืน 

๔.  ความต้องการด้านแหล่งน้ า 
 ๔.๑  ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน 
 ๔.๒  สร้างระบบชลประทานเพื่อใช้น้ าในการเกษตร 
 ๔.๓  ขุดอ่างเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง 

๕.  ความต้องการด้านการเมืองและการบริหาร 
 ๕.๑  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและระบบการปกครองท้องถิ่น 
 ๕.๒  ให้ อบต. บริการประชาชนอย่างท่ัวถึงทุกด้าน ตามอ านาจหน้าที่ 
 ๕.๓  เข้าร่วมประชุมสภา  อบต. 

๖.  ความต้องการด้านสาธารณสุข 
 ๖.๑  ฝึกอบรมให้ความรู้การก าจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก 
 ๖.๒  ย้ายที่ทิ้งขยะของเทศบาล 
 ๖.๓  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก 
 ๖.๔  ให้ความรู้ด้านการวางแผนครอบครัวโดยวิธีคุมก าเนิด 

๗.  ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๗.๑  จัดตั้งงบประมาณก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๗.๒  สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนตาดีกา 
 ๗.๓  สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมปรับปรุงมัสยิด 
 ๗.๔  ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

๘.ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ๘.๑  ขุดลอกล าคลองที่ตื้นเขิน 

 
๕.  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด   แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล   นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจ          
ได้ เป็น ๗  ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 
๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๒  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 

๕.๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(๑)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  มาตรา ๖๗ (๑) 
(๒)  ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  มาตรา ๖๘ (๑) 
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(๓)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  มาตรา ๖๘ (๒) 
(๔)  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  มาตรา ๖๘ (๓) 
(๕)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  มาตรา ๑๖ (๔) 
(๖)  การสาธารณูปการ  มาตรา ๑๖ (๕) 

๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(๑)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  มาตรา ๖๗ (๖) 
(๒)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ มาตรา  ๖๗ (๓) 
(๓)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  มาตรา ๖๘ (๔) 
(๔) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส             

มาตรา ๑๖ (๑๐) 
(๕)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย มาตรา ๑๖ (๑๒) 
(๖)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน มาตรา ๑๖ (๑๕) 
(๗)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล มาตรา ๑๖ (๑๙) 

๕.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย มาตรา ๖๗ (๔) 

(๑) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  มาตรา ๖๘ (๘) 
(๒) การผังเมือง มาตรา ๖๘ (๑๓) 
(๓) จัดให้มีที่จอดรถ มาตรา ๑๖ (๓) 
(๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มาตรา ๑๖ (๑๗) 
(๕) การควบคุมอาคาร มาตรา ๑๖ (๒๘) 

 
๕.๔  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง   ดังนี้ 

(๑)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว มาตรา ๖๘ (๖) 
(๒)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ มาตรา ๖๘ (๕) 
(๓)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร มาตรา ๖๘ (๗) 
(๔)  ให้มีตลาด มาตรา  ๖๘ (๑๐) 
(๕)  การท่องเที่ยว มาตรา ๖๘ (๑๒) 
(๖)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ มาตรา ๖๘ (๑๑) 
(๗)  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ มาตรา ๑๖ (๖) 
(๘)  การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน มาตรา ๑๖ (๗) 

๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑)  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา ๖๗ (๗) 
(๒)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล มาตรา ๖๗ (๒) 
(๓)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ มาตรา ๑๗ (๑๒) 
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๕.๖  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(๑)  บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น             
มาตรา ๖๗ (๘) 

(๒)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ (๕) 
(๓)  การจัดการศึกษา มาตรา ๑๖ (๙) 
(๔)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  มาตรา ๑๗ (๑๘) 

๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ  และองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(๑)  การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น มาตรา ๔๓ (๓) 
(๒)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ ตามความ

จ าเป็นและสมควร มาตรา ๖๗ (๙) 
(๓)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น  มาตรา ๑๖ (๖) 
(๔)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน       

มาตรา ๑๗ (๓) 
(๕)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน

มาตรา ๑๗ (๖) 

ภารกิจทั้ง  ๗  ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่   ได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบกับการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

หมายเหตุ : มาตรา ๖๗,๖๘    หมายถึง      พ.ร.บ.   สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๑๖,๑๗  หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
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๖.  ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ  
         ภารกิจหลัก 

 ๑.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๒.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๓.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๔.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 ๖.  ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
 ๗.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

          ภารกิจรอง 
 ๑.  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
 ๒.  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
 ๓.  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 ๔.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

๗.  สรุปปัญหา และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ได้ก าหนดให้โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๔  กอง  

ได้แก่ ส านักงานปลัด  อบต.  กองคลัง   กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลัง  
จ านวนทั้งสิ้น  ๑๗  อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน ๑ อัตรา และพนักงานจ้าง จ านวน ๑๕ อัตรา โดย ก.ท.(เดิม) 
ก าหนดต าแหน่งในสายงานไว้เพียง  ๑๘  สายงาน  และก าหนดว่าต าแหน่งในแต่ละสายงานจะมีจ านวนเท่าไรให้
องค์การ บริหารส่วนต าบลล าใหม่  สามารถก าหนดต าแหน่งต่าง  ๆ  เพ่ิมใหม่ได้ตามความจ าเป็นเพ่ือต้องการใช้คนที่มี
ความรู้ความสามารถด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากต าแหน่งที่ก าหนดไว้  เพ่ือใช้แก้ปัญหาของประชาชนในเขตต าบลล าใหม่ 
ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจ านวนอัตราก าลังในองค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียงกัน ขนาด อบต.เดียวกัน งบประมาณ 
ภารกิจหน้าที่ใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ว่า การก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ยังไม่มีความ
เหมาะสม ดังนี้ 

 

ล าดับ
ที ่

อปท. ก าหนด
ส่วน

ราชการ 

งบประมาณรายจ่าย
ประจ า ๒๕๖๐ 

พนักงาน
ส่วนต าบล 

ลูกจ้าง 

ประจ า 

พนักงาน
จ้าง 

หมายเหตุ 

๑ อบต.ล าใหม่ ๔ ๓๔,๑๑๗,๔๖๐ ๑๗ ๑ ๑๕  

๒ อบต.ล าพะยา ๕ ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘ ๑ ๗  

๓ อบต.ยะลา ๔ ๒๔,๖๙๙,๕๐๐ ๑๖ ๒ ๘  
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ดังนั้น  เพ่ือให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ เหมาะสมกับ
ภารกิจและรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นตาม พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะเฉพาะด้าน 
จึงต้องมีความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่ จ านวน ๔ ต าแหน่ง ๔ อัตรา คือ ต าแหน่ง นิติกร (ปฏิบัติการ/
ช านาญการ) นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
และ เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) เพ่ือที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล           
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๘.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

๘.๑  โครงสร้าง  
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าว  โดย 

องค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการ
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือก าหนด
เป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น   และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า 
ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป ดังนี้ 
    

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๑.  ส านักงานปลัด อบต. 
 ๑.๑ งานบริหารทั่วไป 

- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานกิจการสภา 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

 ๑.๒ งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

 ๑.๓ งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

๑.  ส านักงานปลัด อบต. 
๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
-  งานสารบรรณ 
-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
-  งานตรวจสอบภายใน 
-  งานกิจการสภา 
-  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
๑.๒ งานนโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานวิชาการ 
-  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
-  งานงบประมาณ 
๑.๓ งานกฎหมายและคดี 
-  งานกฎหมายและคดี 
-  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
-  งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานฟื้นฟู 

๑.๕ สวัสดิการสังคม และพัฒนาชุมชน 
-  งานศาสนา วัฒนธรรมและสวัสดิการสังคม และ

พัฒนาชุมชน 
-  งานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

๑.๖ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  -  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  -  งานกิจการโรงเรียน 

๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานฟื้นฟู 

๑.๕ สวัสดิการสังคม และพัฒนาชุมชน 
-  งานศาสนา วัฒนธรรมและสวัสดิการสังคม 

และพัฒนาชุมชน 
-  งานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

๑.๖ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
  -  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
  -  งานกิจการโรงเรียน 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๒.  กองคลัง 
๒.๑ งานการเงิน 

- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

๒.๒ งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

 

๒.  กองคลัง 
๒.๑ งานการเงิน 

- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

๒.๒ งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๓. กองช่าง 
๓.๑ งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เข่ือน ทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 

๓.๔ งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 
 

๓. กองช่าง 
๓.๑ งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เข่ือน ทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 

๓.๔ งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ งานบริหารสาธารณสุข 
-  งานบริหารงานสาธารณสุข 
-  งานแผนงานสาธารณสุข 
-  งานข้อมูลข่าวสาร 
๔.๒ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
-  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
-  งานสุขาภิบาล และสถานประกอบการ 
-  งานอาชีวอนามัย 
๔.๓  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-  งานอนามัยชุมชน 
-  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
-  งานสุขศึกษา 
-  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 
-  งานป้องกันยาเสพติด 
๔.๔  งานรักษาความสะอาด 
-  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
-  งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
-  งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 
๔.๕  งานควบคุมโรค 
-  งานเฝ้าระวังโรคระบาด 
-  งานระบาดวิทยา 
-  งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ และสัตว์น าโรค 
๔.๖ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
-  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
-  งานควบคุมมลพิษ 
-  งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
-  งานติดตามตรวจสอบ 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ งานบริหารสาธารณสุข 
-  งานบริหารงานสาธารณสุข 
-  งานแผนงานสาธารณสุข 
-  งานข้อมลูข่าวสาร 
๔.๒ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
-  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
-  งานสุขาภิบาล และสถานประกอบการ 
-  งานอาชีวอนามัย 
๔.๓  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-  งานอนามัยชุมชน 
-  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
-  งานสุขศึกษา 
-  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 
-  งานป้องกันยาเสพติด 
๔.๔  งานรักษาความสะอาด 
-  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
-  งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
-  งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 
๔.๕  งานควบคุมโรค 
-  งานเฝ้าระวังโรคระบาด 
-  งานระบาดวิทยา 
-  งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ และสัตว์น าโรค 
๔.๖  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
-  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
-  งานควบคุมมลพิษ 
-  งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
-  งานติดตามตรวจสอบ 
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๘.๒  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

“สาธารณูปโภคพ้ืนฐานพร้อม สังคมดี มีการศึกษา น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการเมืองการบริหาร” 

พันธกิจการพัฒนา 
๑.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง 
๒.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๓.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคต่าง ๆ  
๔.  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.  ส่งเสริมอาชีพ และสร้างชุมชนให้แข็งแรง พ่ึงพาตนเองได้ 
๖.  พัฒนาการเมืองและการบริหาร และการให้บริการแก่ประชาชนพึ่งพา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
๑.  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  
ทางระบายน้ า 
๒.  ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
๓.  จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ 
และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
๑.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 
๒.  ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓.  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการเพ่ือความ
สามัคคี 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

 
๑.  ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ 
๒.  ส่งเสริมสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย 
๓.  ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 
๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น 
๒.  ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
๑.  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษในชุมชน 
๓.  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

 
๑.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารองค์กร 
๒.  ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
๓.  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วม
พัฒนาท้องถิ่น 
๔.  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
๕.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ความเชื่อมโยงของวิสยัทศัน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานพร้อม 
สังคมดี มีการศึกษา 

น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาการเมืองการบริหาร 

การส่งเสริมด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ 

และศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  

การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง (Strength) 
๑.  นโยบายผู้บริหารสนับสนุนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
๒.  มีบุคลากรและอัตราก าลังพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายของฝ่ายบริหาร 
๓.  เทคนิคการท างานส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง 

จุดอ่อน (Weakness) 
๑.  บางโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องใช้งบประมาณสูง ไม่สามารถด าเนินการเองได้ 

โอกาส (Opportunity) 
๑.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

อุปสรรค (Threat) 
๑.  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีอยู่อย่างจ ากัด แต่ปัญหาความต้องการของประชาชน

มีจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จุดแข็ง (Strength) 
๑.  นโยบายผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๒.  มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิอยู่ในระดับที่พร้อมจะด าเนินการตามโนบายของฝ่ายบริหาร 
๓.  ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง 

จุดอ่อน (Weakness) 
๑.  ขาดข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๒.  ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ 
๓.  ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โอกาส (Opportunity) 
๑.  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา โอกาสที่จะ

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจึงมีมาก 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
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อุปสรรค (Threat) 
๑.  การแก้ไขปัญหาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วน           

ที่ต้องประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
๒.  ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องค่อนข้างมาก ท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการท างาน 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

จุดแข็ง (Strength) 
๑.  นโยบายผู้บริหารสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง 
๒.  มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิอยู่ในระดับที่พร้อมจะด าเนินการตามโนบายของฝ่ายบริหาร 

จุดอ่อน (Weakness) 
๑.  ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมไม่ถูกต้อง และไม่ชัดเจน 
๒.  ไม่มีสถานที่ท่องเทีย่วและพักผ่อนหย่อนใจ 
๓.  ไม่มีสนามกีฬา 

โอกาส (Opportunity) 
๑.  การพัฒนาด้านสังคม เป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด โอกาสที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก 
๒.  การพัฒนาด้านสังคม เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
๓.  มีหลายหน่วยงานให้ความส าคัญ เช่น ทหาร ต ารวจ ศอ.บต. ฯลฯ 

อุปสรรค (Threat) 
๑.  การแก้ไขปัญหาด้านสังคมเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ภาคส่วน จึงต้องประสานความ

ร่วมมือ จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
๒.  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strength) 
๑.  นโยบายผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.  พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตร 
๓.  พ้ืนที่ล้อมรอบด้วยเทศบาลต าบลล าใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน 

จุดอ่อน (Weakness) 
๑.  การรวมกลุ่มไม่เข้มแข็ง 
๒.  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเท่าท่ีควร 

โอกาส (Opportunity) 
๑.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
๒.  เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
๓.  เป็นพื้นที่ชนบทแถบชานเมือง เหมาะแก่การพัฒนา 
๔.  อยู่ใกล้ตัวเมือง การคมนาคมสะดวก เหมาะแก่การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
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อุปสรรค (Threat) 
๑.  ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี 
๒.  ขาดความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ี 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strength) 
๑.  นโยบายผู้บริหารสนับสนุนการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.  งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงานโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก 

จุดอ่อน (Weakness) 
๑.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
๒.  มีบุคลากรและเครื่องมือในการจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ 
๓.  มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจ านวนมาก เนื่องจากการขยายตัวของจ านวนประชากรอย่างรวดเร็ว 
๔.  ประชาชนไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โอกาส (Opportunity) 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
๒.  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด

ยะลา มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
๓.  รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมากข้ึน  

อุปสรรค (Threat) 
๑.  ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒.  ยังขาดความเชื่อมโยงด้านการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
๓.  ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการเมืองและการบริหาร 

จุดแข็ง (Strength) 
๑.  นโยบายผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
๒.  มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมจะด าเนินการตามนโยบายการ

บริหารงาน 

จุดอ่อน (Weakness) 
๑.  ประชาชนยังไม่เข้าใจในบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒.  ประชาชนยังขาดความในใจการเมืองการปกครอง 
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โอกาส (Opportunity) 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒.  การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่น จะท าให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมี

ศักยภาพขึ้น และผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากข้ึน 
๓.  รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมากข้ึน  

อุปสรรค (Threat) 
๑.  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้การบริหารงานไม่ต่อเนื่อง 
๒.  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วน ท าให้เกิดความ

ล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงจากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถน ามาวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง  

อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ เพ่ือรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ 

ละส่วนราชการ เป็นระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด 
เพ่ือนน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจ ปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ และเพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์
ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 

๑.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  จ านวน ๑ อัตรา 
๒.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  จ านวน ๑ อัตรา 

ส านักงานปลัด อบต. 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ 

ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีบุคลากรในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

พนักงานส่วนต าบล 
๑.  หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)    จ านวน ๑ อัตรา 
๒.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)    จ านวน ๑ อัตรา 
๓.  นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)     จ านวน ๑ อัตรา 
๔.  นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)     จ านวน ๑ อัตรา 
๕.  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)    จ านวน ๑ อัตรา 
๖.  เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)     จ านวน ๑ อัตรา 
๗.  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)   จ านวน ๑ อัตรา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑.  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน      จ านวน ๑ อัตรา 
๒.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน       จ านวน ๑ อัตรา 
๓.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์       จ านวน ๑ อัตรา 
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พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑.  พนักงานขับรถยนต์        จ านวน ๒ อัตรา 
๒.  นักการภารโรง        จ านวน ๑ อัตรา 
๓.  คนสวน         จ านวน ๑ อัตรา 
๔.  คนงาน         จ านวน ๑ อัตรา 
๕.  ยาม          จ านวน ๑ อัตรา 

กองคลัง  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร 

ทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ เงินอ่ืน ๆ งาน
เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุม
เงิน รายได้และรายจ่ายอ่ืน ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีบุคลากรในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

พนักงานส่วนต าบล 
๑.  ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)    จ านวน ๑ อัตรา 
๒.  เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)     จ านวน ๑ อัตรา 
๓.  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)    จ านวน ๑ อัตรา 

  ลูกจ้างประจ า 
๑.  นักวิชาการเงินและบัญชี       จ านวน ๑ อัตรา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ       จ านวน ๑ อัตรา 
๒.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้      จ านวน ๑ อัตรา 

กองช่าง 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ 

และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ 
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งาน แผนงานด้าน
วิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์  อะไหล่ น้ ามัน
เชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

พนักงานส่วนต าบล 
๑.  ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)    จ านวน ๑ อัตรา 
๒.  นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน/อาวุโส)     จ านวน ๑ อัตรา 
๓.  เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)     จ านวน ๑ อัตรา 
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พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑.  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ       จ านวน ๑ อัตรา 
๒.  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า        จ านวน ๑ อัตรา 
๓.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา       จ านวน ๑ อัตรา 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
มีหน้าที่ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและการป้องกันโรคติดต่อ การรักษาพยาบาล และการ 

ฟ้ืนฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน งานรักษาความสะอาด รวมทั้งการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการ
ให้บริการด้านสาธารณสุข 

พนักงานส่วนต าบล 
๑.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) จ านวน ๑ อัตรา 
๒.  เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)    จ านวน ๑ อัตรา 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑.  พนักงานขับรถยนต์        จ านวน ๑ อัตรา 

 
ต าแหน่งที่ต้องการขออนุมัติก าหนดเพิ่ม 
ส านักงานปลัด อบต. 

๑. นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)     จ านวน ๑ อัตรา 
๒.  นิติกร (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)      จ านวน ๑ อัตรา 

กองคลัง 
๑.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)     จ านวน ๑ อัตรา 

กองช่าง 
๑.  เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)     จ านวน ๑ อัตรา 

วิเคราะห์ปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือจัดท าโครงการ 

พัฒนาพื้นที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
๒๕๖๐ 

จ านวนโครงการ งบประมาณ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๕ ๑๓,๘๑๓,๕๐๐ 
การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ  
และศิลปวัฒนธรรม 

๑๘ ๓,๗๒๕,๐๐๐ 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๒๓ ๘,๖๘๓,๔๐๐ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๕ ๘๑๐,๐๐๐ 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕ ๑,๙๘๐,๐๐๐ 
การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ๒๐ ๗,๑๙๓,๕๐๐ 
รวม ๘๖ ๓๖,๒๐๕,๔๐๐ 
 



-23- 

มีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน  ๓๙  โครงการ  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
๒๕๖๐ 

จ านวนโครงการ งบประมาณ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๒ ๕,๓๐๔,๕๐๐ 
การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ  
และศิลปวัฒนธรรม 

๙ ๒,๔๔๒,๗๑๐ 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๑ ๑๕๘,๐๐๐ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๖ ๑๙๕,๐๐๐ 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑ ๓๐๐,๐๐๐ 
การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ๑๐ ๓๑๒,๒๐๐ 
รวม ๓๙ ๘,๗๑๒,๔๑๐ 

สรุปปริมาณและวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณงาน 
 

ยุทธศาสตร์ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๐ 

จ านวน งบประมาณ 
จ านวนตาม
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑๕ ๑๓,๘๑๓,๕๐๐ ๑๒ ๕,๓๐๔,๕๐๐ 
การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรม 

๑๘ ๓,๗๒๕,๐๐๐ ๙ ๒,๔๔๒,๗๑๐ 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๒๓ ๘,๖๘๓,๔๐๐ ๑ ๑๕๘,๐๐๐ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๕ ๘๑๐,๐๐๐ ๖ ๑๙๕,๐๐๐ 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๕ ๑,๙๘๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ 

การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ๒๐ ๗,๑๙๓,๕๐๐ ๑๐ ๓๑๒,๒๐๐ 
รวม ๘๖ ๓๖,๒๐๕,๔๐๐ ๓๙ ๘,๗๑๒,๔๑๐ 
 
 
 
คิดเป็นร้อยละของปริมาณงานทั้งหมด     =    จ านวนโครงการที่จัดท า x ๑๐๐ 
               จ านวนโครงการทั้งหมด 
 

      =    ๓๙ x ๑๐๐ 
               ๘๖ 
 
     =   ๔๕.๓๕% 
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กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

ส่วนราชการ 
 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ี
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา ๓ ปขี้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม / ลด หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)   

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
 

ส านักงานปลัด  อบต.         
หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)   

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
 

งานบริหารทั่วไป         
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) - ๑ ๑ ๑ +๑ - - ก าหนดเพ่ิม 
นักจัดการงานท่ัวไป (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) - ๑ ๑ ๑ +๑ - - ก าหนดเพ่ิม 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
พนักงานขับรถยนต์ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักการภารโรง ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
คนสวน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
คนงาน  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ยาม ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานนโยบายและแผน         
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/
ช านาญการ) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ         
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานกฎหมายและคด ี         
นิติกร  (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) - ๑ ๑ ๑ +๑ - - ก าหนดเพ่ิม 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน         

นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  (ปฏิบัติงาน/ช านาญ
งาน) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
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ส่วนราชการ 
 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ี
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา ๓ ปขี้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม / ลด หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม         
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         
พนักงานขับรถยนต์ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
กองคลัง         
นักบริหารงานการคลั ง   ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานการบัญชี         
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน) 

- ๑ ๑ ๑ +๑ - - ก าหนดเพ่ิม 

ลูกจ้างประจ า  
นักวิชาการเงินและบัญช ี

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้         
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    (ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ         

เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

กองช่าง         

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อ านวยการกอง
ช่าง) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานก่อสร้าง         

นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน/อาวุโส) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานประสานสาธารณูปโภค         

เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) - ๑ ๑ ๑ +๑ - - ก าหนดเพ่ิม 
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ส่วนราชการ 
 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ี
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา ๓ ปขี้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม / ลด หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ         
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานออกแบบและควบคุมอาคาร         

เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ         
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานผังเมือง         
 -         
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 

งานบริหารสาธารณสุข         

 -         

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม         

 -         

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข         

เจ้าพนักงานสาธารณสุข  (ปฏิบัติงาน/ช านาญ
งาน) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานรักษาความสะอาด         

พนักงานจ้างทั่วไป         

พนักงานขับรถยนต์ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานควบคุมโรค         

 -         

งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม         

-         

รวม ๓๓ ๓๘ ๓๘ ๓๘ +๕ - -  
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๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  (แยกตามส่วนราชการ) 
๑.  ส านักงานปลัด อบต. มีอัตราก าลัง ปัจจุบันจ านวน ๑๗ ต าแหน่ง ๑๘ อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละป ี

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ 
ปลัด อบต. ( นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง) 

๑ ๖๕,๑๙๐ ๗๘๒,๒๘๐ 19,560 19,920 20,400 

๒ 
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับต้น) 

๑ 31,970 383,640 12,960 13,320 13,440 

 ส านักงานปลัด อบต.       

๓ 
หัวหน้าส านักปลัด  (นักบริหารงานท่ัวไป 
ระดับต้น) 

๑ 30,480 365,760 12,600 12,960 13,320 

๔ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) ๑ 25,340 304,080 12,000 12,120 12,600 
๕ นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) ๑ 24,970 299,640 12,000 12,120 12,600 
๖ นักวิชาการศึกษา  (ปก./ชก.) ๑ 24,970 299,640 12,000 12,120 12,600 
๗ เจ้าพนักงานพฒันาชุมชน  (ปง./ชง.) ๑ 22,350 268,200 10,560 10,800 10,920 
๘ เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.) ๑ 14,070 168,840 7,320 9,000 9,120 

๙ 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (ปง./ชง) 

๑ 22,480 269,760 10,080 10,440 10,560 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มี
คุณวุฒิ 

      

๑๐ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ 19,340 232,080 9,360 9,720 10,080 
๑๑ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๑ 12,180 146,160 5,880 6,120 6,360 
๑๒ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ ๑ 12,160 145,920 5,880 6,120 6,360 

 พนักงานจ้างทั่วไป       
๑๓ พนักงานขับรถยนต ์ ๒ 18,000 216,000  -  - - 
๑๔ นักการภารโรง ๑ 9,000 108,000  -  - - 
๑๕ คนสวน ๑ 9,000 108,000  -  - - 
๑๖ คนงาน ๑ 9,000 108,000  -  - - 
๑๗ ยาม ๑ 9,000 108,000  -  - - 

 รวม ๑๘ ๓๕๙,๕๐๐ ๔,๓๑๔,๐๐๐ 130,200 134,760 138,360 

 
 
๑.๑ ปี ๒๕๖๑ มีความต้องการก าหนดเพิ่ม ๓ ต าแหน่ง  ๓ อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละป ี

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) ๑ 29,610 355,320 355,320 12,000 12,000 
๒ นิติกร (ปก./ชก.) ๑ 29,610 355,320 355,320 12,000 12,000 
๓ นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) ๑ 29,610 355,320 355,320 12,000 12,000 
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๒.  กองคลัง มีอัตราก าลัง ปัจจุบันจ านวน ๙ ต าแหน่ง ๙ อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละป ี

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ 
ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
การคลัง  ระดับต้น) 

๑  35,700 428,400 13,080 13,440 13,320 

๒ เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง./ชง.) ๑ 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 
๓ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   (ปง./ชง.) ๑ 21,500 258,000 10,200 10,560 10,800 

๔ 
ลูกจ้างประจ า  
นักวิชาการเงินและบัญชี 

๑ 19,300 231,600 8,880 8,760 8,760 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มี
คุณวุฒิ 

      

๕ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ๑ 12,440 149,280 6,000 6,240 6,480 
๖ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๑ 12,470 149,640 6,000 6,240 6,480 
 รวม ๖ 126,235 1,514,820 53,880 54,960 55,560 

 

๒.๑ ปี ๒๕๖๑ มีความต้องการก าหนดเพิ่ม ๑ ต าแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละป ี

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) ๑ 24,825 297,900 297,900 9,720 9,720 

 
๓.  กองช่าง มีอัตราก าลัง ปัจจุบันจ านวน ๖ ต าแหน่ง ๖ อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละป ี

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ 
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง  
ระดับต้น) 

๑ 32,660 391,920 12,960 13,320 13,440 

๒  นายช่างโยธา (ปง./ชง./อาวุโส) ๑ 24,800 297,600 11,760 11,880 12,240 
๓ เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) ๑ 17,690 212,280 9,000 9,120 9,240 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มี
คุณวุฒิ 

      

๔ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ๑ 12,020 144,240 5,760 6,000 6,240 
๕ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ๑ 10,630 127,560 5,160 5,400 5,520 
๖ ผู้ชว่ยเจ้าหน้าท่ีประปา ๑ 11,240 134,880 5,400 5,640 5,880 
 รวม ๖ 109,040 1,308,480 50,040 51,360 52,560 

๓.๑ ปี ๒๕๖๑ มีความต้องการก าหนดเพิ่ม ๑ ต าแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละป ี

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ เจ้าพนักงานประปา (ปง./ชง.) ๑ 24,825 297,900 297,900 9,720 9,720 
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๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีอัตราก าลัง ปัจจุบันจ านวน ๓ ต าแหน่ง ๓ อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละป ี

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ 
ผู้ อ านวยก า รกอ งสาธ า รณสุ ขและ
สิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข 
ระดับต้น) 

๑ 
32,800 393,600 13,620 13,620 13,620 

๒ เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) ๑ 19,580 234,960 9,360 9,960 10,200 
 พนักงานจ้างทั่วไป       

๓ พนักงานขับรถยนต์ ๑ 9,000 108,000  -  -  - 
 รวม ๓ 52,380 736,560 22,980 23,580 23,820 

 
๕. ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 
 

ที ่ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
๑ 35,823,300 37,614,400 39,495,120 
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๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี

โครงสร้างส่วนราชการ อบต. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

  -  งานบริหารสาธารณสุข 
  -  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  -  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
  -  งานรักษาความสะอาด 
  -  งานควบคุมโรค 
  -  งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

  -  งานก่อสร้าง 
  -  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  -  งานประสานสาธารณูปโภค 
  -  งานผังเมือง 

  -  งานการเงนิ 
  -  งานบัญช ี
  -  งานทะเบียนทรัพย์สนิและพัสด ุ
  -  งานพฒันาและจัดเก็บรายได้ 

    -  งานบริหารทั่วไป 
  -  งานนโยบายและแผน 
  -  งานกฎหมายและคด ี
  -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  -  งานสวัสดิการและพัฒนาชมุชน 
  -  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

รองปลัด อบต. 

กองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองคลัง ส านักงานปลัด อบต. 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

ปลัด อบต. 
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โครงสร้างของส านักงานปลัด อบต. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ระดับ บริหาร 
(สูง) 

บริหาร 
(กลาง) 

บริหาร 
(ต้น) 

อ านวยการ 
(สูง) 

อ านวยการ 
(กลาง) 

อ านวยการ 
(ต้น) 

วิชาการ 
(ชช.) 

วิชาการ 
(ชก.พิเศษ) 

วิชาการ 
(ชก.) 

วิชาการ 
(ปก.) 

ทั่วไป 
(อาวุโส) 

ทั่วไป 
(ชง.) 

ทั่วไป 
(ปง.) 

พนง.จ้าง 
ตามภารกิจ 

พนง.จ้าง 
ทั่วไป 

จ านวน - - - - - ๑ - - ๓ - - ๓ - ๓ ๖ 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

งานบริหารทั่วไป 
……………………..(๑) 

งานนโยบายและแผน 
............................(๑) 

งานกฎหมายและคด ี
........................(๑) 

  -  นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)  (ก าหนดเพิ่ม) 
-   นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.)  (ก าหนดเพิ่ม) 
 -  เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 
 -  นักการภารโรง 
 -  พนักงานขับรถยนต์ 
 -  คนงานท่ัวไป 
 -  คนสวน 
 -  ยาม   

   -  นิติกร (ปก./ชก.)  (ก าหนดเพิ่ม)    -  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 
  -  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
..................................(๑) 

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
..........................................(๑) 

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชมุชน 
......................................(๑) 

  -  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
  -  พนักงานขับรถยนต ์

  -  นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)  - นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
 - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.) 
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
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โครงสร้างกองคลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ระดับ บริหาร 

(สูง) 
บริหาร 
(กลาง) 

บริหาร 
(ต้น) 

อ านวยการ 
(สูง) 

อ านวยการ 
(กลาง) 

อ านวยการ 
(ต้น) 

วิชาการ 
(ชช.) 

วิชาการ 
(ชก.พิเศษ) 

วิชาการ 
(ชก.) 

วิชาการ 
(ปก.) 

ทั่วไป 
(อาวุโส) 

ทั่วไป 
(ชง.) 

ทั่วไป 
(ปง.) 

ลูกจ้างประจ า พนง.จ้าง 
ตามภารกิจ 

พนง.จ้าง 
ทั่วไป 

จ านวน - - - - - ๑ - - - - - ๑ - ๑ ๒ - 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

งานบัญช ี
.....................(๑) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
........................................(๑) 

งานการเงิน 
----------------(๑) 

 -  ลูกจ้างประจ า นักวิชาการเงินและบัญชี   -  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ปง./ชง.)  
  -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

  -  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ปง./ชง.) (ก าหนดเพิ่ม) 
    

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
...........................................(๑) 

  -  เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง./ชง.) (ว่าง) 
  -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ
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โครงสร้างกองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ บริหาร 
(สูง) 

บริหาร 
(กลาง) 

บริหาร 
(ต้น) 

อ านวยการ 
(สูง) 

อ านวยการ 
(กลาง) 

อ านวยการ 
(ต้น) 

วิชาการ 
(ชช.) 

วิชาการ 
(ชก.พิเศษ) 

วิชาการ 
(ชก.) 

วิชาการ 
(ปก.) 

ทั่วไป 
(อาวุโส) 

ทั่วไป 
(ชง.) 

ทั่วไป 
(ปง.) 

พนง.จ้าง 
ตามภารกิจ 

พนง.จ้าง 
ทั่วไป 

จ านวน - - - - - ๑ - - - - ๑ ๑ - ๓ - 

 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

งานก่อสร้าง 
----------------(๑) 

งานประสานสาธารณูปโภค 
.....................(๑) 

งานออกแบบและควบคมุอาคาร 
........................................(๑) 

   -  เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.) 
  -  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 

 - เจ้าพนักงานประปา (ปง./ชง.) (ก าหนดเพิ่ม) 
 -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา 
  -  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  

งานผังเมือง 
...........................................(๑) 

 -  นายช่างโยธา  (ปง./ชง./อาวุโส) 
 



-๓4- 

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ระดับ บริหาร 
(สูง) 

บริหาร 
(กลาง) 

บริหาร 
(ต้น) 

อ านวยการ 
(สูง) 

อ านวยการ 
(กลาง) 

อ านวยการ 
(ต้น) 

วิชาการ 
(ชช.) 

วิชาการ 
(ชก.พิเศษ) 

วิชาการ 
(ชก.) 

วิชาการ 
(ปก.) 

ทั่วไป 
(อาวุโส) 

ทั่วไป 
(ชง.) 

ทั่วไป 
(ปง.) 

พนง.จ้าง 
ตามภารกิจ 

พนง.จ้าง 
ทั่วไป 

จ านวน  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  ๑  -  -  ๑ 
 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) (ว่าง) 

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
............................(๑) 

งานรักษาความสะอาด 
........................(๑) 

   -  พนักงานขับรถยนต์  

งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
..................................(๑) 

งานบริหารสาธารณสุข 
……………………..(๑) 

งานส่งเสริมสขุภาพและสาธารณสุข 
......................................(๑) 

 - เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) 

งานควบคุมโรค 
..........................................(๑) งานส่งเสริมสขุภาพและสาธารณสุข 

......................................(๑) 

 - เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) 
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๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริตอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ  ด้วยความรอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร  โดยค านึงถึงประโยชน์ของราชการและให้บริการ
ประชาชนอย่างเสมอภาค   

องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  จะก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโดยการจัดท าแผนแม่บท
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ  มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้พนักงานส่วนต าบลทุกคน  ทุกต าแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการ
พัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี     

ทั้งนี้ วิธีการพัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง   หรือหลายวิธีก็ได้  เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  
การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงาน                 ส่วนต าบล  เพ่ือให้งาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๓ เพ่ือเป็นการพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ตลอดจน
ข้าราชการการเมือง ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแผนอัตราก าลังในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๓ ดังนี้  
 

แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

 

วัตถุประสงค์ 
แบบส ารวจชุดนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม  เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์การ

บริหารส่วนต าบลล าใหม่  ทั้งนี้งานการเจ้าหน้าที่  จะได้น าผลการส ารวจไปจัดท าแผนการฝึกอบรมประจ าปี  ให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากยิ่งข้ึน 
 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  √  และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  เพศ    1. ชาย    2. หญิง 
 

2.  อายุ    ..........ป ี  อายุราชการ.........ปี 
 

3.  ต าแหน่ง  1. พนักงานส่วนต าบล   2. ลูกจ้างประจ า 
 

   3. พนักงานจ้างตามภารกิจ  4. พนักงานจ้างทั่วไป 
 

4. การศึกษา    1. ต่ ากว่าปริญญาตรี     2. ปริญญาตรี   
 

3. ปริญญาโท    4. ปริญญาเอก 
 

5. อื่นๆ(ระบุ)......................................................................  
 

5.  สังกัด  1. ส านักงานปลัด อบต.   2. กองคลัง 
 

   3. กองช่าง    4. กองสาธารณสุข ฯ 
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ตอนที่  2  ความต้องการในการฝึกอบรม 
 2.1  หลักสูตรที่ท่านต้องการเข้ารับการฝึกอบรม  (เลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร) 
   ระเบียบ/กฎหมาย ตามสายงานที่ปฏิบัติ  ระบุ......................................  
   พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
   การบริหารงานในระดับองค์กร และระดับส่วนราชการภายใจ 
   การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม ระบุ.....................................................  
   อ่ืน ๆ ระบุ..............................................................................................  

๒.๒  ระยะเวลาที่ต้องการอบรม (เลือกได้มากกว่า ๑ หัวข้อ) 
ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ  ระบุ  ตุลาคม 
      พฤศจิกายน 
      ธันวาคม 
ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ  ระบุ  มกราคม 
      กุมภาพันธ์ 
      มีนาคม  
ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ  ระบุ  เมษายน 
      พฤษภาคม 
      มิถุนายน 
ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ  ระบุ  กรกฎาคม 
      สิงหาคม 
      กันยายน 

 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  หลักสูตรอื่นๆ ที่ท่านต้องการในการฝึกอบรม  นอกเหนือจากที่ระบุเอาไว้ข้างต้น   
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
 

************************** 
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แผนพัฒนาบุคลากรต าบลล าใหม่ 

หลักการและเหตุผล 
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่  

ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัด
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหารู ปแบบใหม่ ๆ  และน าระบบ
มาตรฐานในระดับต่าง ๆ  มาพัฒนาองค์การ  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ  เพ่ือให้
องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มา
ใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ.  ๒๕๔๖  มาตรา ๑๑   
ระบุดังนี้  “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดย
ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน 
ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
โดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่า
ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิ ชาการ
สมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการ
ต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 

รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี ่ยนทัศนคติของ

ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือการ
น ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ จึงเห็นสมควรที่จะจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ในรอบปี                     
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ซึ่งสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ เพ่ือให้บุคลากรทุกภาคส่วนขององค์กรได้รับ
การพัฒนาตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
ส าคัญเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีบุคลากรอันมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อันน าไปสู่ประโยชน์ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
๒.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน  เน้นสร้างกระบวนการคิด  และการพัฒนาตนเอง         

ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
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๓.  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากที่สุด 
๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

                           (๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                            (๒) ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
                            (๓) ด้านการบริหาร 
                            (๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
                            (๕) ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

การวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง-โอกาส-อุปสรรค (SWOT) 
ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  เพ่ือให้เข้าถึงการพัฒนาอย่างชัดเจน          

จึงด าเนินการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค (SWOT)  ดังนี้ 
จุดอ่อน 

-บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้นที่จะเข้าอบรม/ประชุมภายนอกหน่วยงาน 
จุดแข็ง 

-บุคลากรส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะเข้าอบรม/ประชุมภายนอกหน่วยงาน 
โอกาส 

-องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ 
อุปสรรค 

-หลักสูตรการอบรมบางหลักสูตร มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลาในการอบรมจ านวนหลายวัน ท า 
ให้ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมได้ 

ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร 
เพ่ือความชัดเจน สามารถมองเห็นภาพการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลล าใหม่ จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรออกเป็น ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
๑.  แนวทางส่งเสริมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารให้ได้รับการอบรม/สัมมนาเสริมสร้างความรู้ความสามารถ 
๒.  แนวทางส่งเสริมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารให้ได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
๑.  แนวทางส่งเสริมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น ให้ได้รับการอบรม/สัมมนาเสริมสร้างความรู้ความสามารถ 
๒.  แนวทางส่งเสริมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๓.  แนวทางการสอนงานให้กับข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่โดยการถ่ายทอดจาก

ข้าราชการการเมืองที่มีประสบการณ์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
๑.  แนวทางส่งเสริมข้าราชการ ลุกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ให้ได้รับการอบรม/สัมมนา เสริมสร้างความรู้

ความสามารถ 
๒.  แนวทางส่งเสริมข้าราชการ ลุกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ให้ได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๓.  แนวทางการสอนงานให้กับข้าราชการ พนักงานจ้างที่บรรจุใหม่ 
๔.  แนวทางให้ค าปรึกษา/แนะน าจากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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พันธกิจการพัฒนาบุคลากร 
๑.  พัฒนาให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ 
๒.  พัฒนาให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

แนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า            

และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ จะเป็นผู้ด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร 
หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

๑.  การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อสนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

๒.  การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดยะลา ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

๓.  การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและทัศนศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและเกี่ยวข้อง
กับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๔.  การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ยะลา หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

๕.  การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
๖.  การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
๗.  การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

 
 

************************** 
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รายละเอียดแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 

ที ่ โครงการ/หลกัสูตการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค ์ วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา การตดิตาม 

การด าเนนิงาน การประเมินผล 

๑ อบรมสัมมนาผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อบรม/ ๔๐๐,๐๐๐ ต.ค.๖๐- ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบ 

  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยน ฟังบรรยาย/     ท่ีก าหนด 

  พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างได้รับความรู้ ความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อน า ทัศนศึกษาดูงาน       

    และประสบการณ์ตรงจาก มาปรับปรุงการด าเนินงานของอบต.         

    หน่วยงาน องค์กรท่ีเป็นตัวอย่าง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น         

๒ ประชุมประจ าเดือนพนักงานส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลยังเข้าใจระเบียบ ซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบเดือนท่ี ประชุม  - ต.ค.๖๐- ก.ย.๖๓ ติดตามการท างาน 

    และการปฏิบัติไม่ชัดเจน ผ่านมาและแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต้อง       ท่ีผ่านมา 

๓ อบรมบุคลากรของกรมส่งเสริมการ             

  ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดย             

  สถาบันบุคลากรท้องถิ่น             

    - อบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น   เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหน้าท่ี การฝึกอบรม ๑๐๐,๐๐๐ ต.ค.๖๐- ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบ 

    หน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล ระเบียบกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลง       ท่ีก าหนด 

    - อบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหน้าท่ี การฝึกอบรม ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๖๐- ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบ 

    หน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล ระเบียบกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลง       ท่ีก าหนด 

    - อบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหน้าท่ี การฝึกอบรม ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๖๐- ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบ 

    หน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล ระเบียบกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลง       ท่ีก าหนด 

   - อบรมหลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหน้าท่ี การฝึกอบรม ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๖๐- ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบ 

    หน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล ระเบียบกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลง       ท่ีก าหนด 
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ที ่ โครงการ/หลกัสูตการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค ์ วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา การตดิตาม 

การด าเนนิงาน การประเมินผล 

   - อบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหน้าท่ี การฝึกอบรม ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๖๐- ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบ 

    หน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล ระเบียบกฏหมายที่เปลี่ยนแปลง       ท่ีก าหนด 

   - อบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา พนักงานส่วนต าบลยังขาดความรู้ใน เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการศึกษา การฝึกอบรม ๔๐,๐๐๐ ต.ค.๖๐- ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบ 

    การปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ ของพนักงานส่วนต าบล       ท่ีก าหนด 

   -อบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหน้าท่ี การฝึกอบรม ๔๐,๐๐๐ ต.ค.๖๐- ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบ 

    หน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล ระเบียบกฏหมายที่เปลี่ยนแปลง       ท่ีก าหนด 

   - อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบาย เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหน้าท่ี การฝึกอบรม ๔๐,๐๐๐ ต.ค.๖๐- ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบ 

  และแผน หน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล ระเบียบกฏหมายที่เปลี่ยนแปลง       ท่ีก าหนด 

   - การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหน้าท่ี การฝึกอบรม 62,500 ต.ค.๖๐- ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบ 

    หน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล ระเบียบกฏหมายที่เปลี่ยนแปลง       ท่ีก าหนด 

   - อบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านพัฒนาชุมชน การฝึกอบรม ๔๐,๐๐๐ ต.ค.๖๐- ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบ 

    หน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล ของพนักงานส่วนต าบล       ท่ีก าหนด 

   - อบรมหลักสูตร จพง. ธุรการ พนักงานส่วนต าบลยังขาดความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานธุรการ การฝึกอบรม ๔๐,๐๐๐ ต.ค.๖๐- ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบ 

    ปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ ของพนักงานส่วนต าบล       ท่ีก าหนด 
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ที ่ โครงการ/หลกัสูตการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค ์ วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา การตดิตาม 

การด าเนนิงาน การประเมินผล 

   - อบรมหลักสูตร จพง.พัสดุ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานพัสดุ การฝึกอบรม ๔๐,๐๐๐ ต.ค.๖๐- ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบ 

    หน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล ของพนักงานส่วนต าบล       ท่ีก าหนด 

   - อบรมหลักสูตร จพง. การเงินและบัญชี เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการเงิน การฝึกอบรม ๔๐,๐๐๐ ต.ค.๖๐- ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบ 

     หน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล และบัญชีของพนักงานส่วนต าบล       ท่ีก าหนด 

   - อบรมหลักสูตร จพง.จัดเก็บรายได้ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานจัดเก็บ การฝึกอบรม ๔๐,๐๐๐ ต.ค.๖๐- ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบ 

    หน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล รายได้ของพนักงานส่วนต าบล       ท่ีก าหนด 

   - อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพช่าง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านก่อสร้าง การฝึกอบรม ๔๐,๐๐๐ ต.ค.๖๐- ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบ 

    หน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล ของพนักงานส่วนต าบล       ท่ีก าหนด 

   -อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกัน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกัน การฝึกอบรม ๔๐,๐๐๐ ต.ค.๖๐- ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบ 

  และบรรเทาสาธารณภัย หน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล และบรรเทาสาธารณภัยในเขตต าบล       ท่ีก าหนด 

๔ อบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้น าหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ การฝึกอบรม  - ต.ค.๖๐- ก.ย.๖๓   

  ปฏิบัติหน้าท่ี ล าใหม่  ได้รับการอบรมด้านคุณธรรม ในการปฎิบัติหน้าท่ี ให้มีความโปร่งใส         

    และจริยธรรม มีอัธยาศัยท่ีดีต่อการท างาน         
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๑๓. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้ จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐   มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
๑.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ   ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน 

การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็น

เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม  ตามล าดับ 

๕.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ    และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่
ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ  ๑   ในประมวลจริยธรรมนี้ 
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
  “ข้าราชการ”   หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                  
  “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่               

  ข้อ ๒   ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักส าหรับข้าราชการ  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

 

                 ข้อ ๓   ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 
   (๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๓) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
   (๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผล ประโยชน์      
ทับซ้อน 
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   (๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   (๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   (๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   (๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้   
   (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
   (๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

ส่วนที่  ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ข้อ ๔  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
                 ข้อ ๕  ข้าราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
                ข้อ ๖  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   ข้อ ๗  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด 
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 

ข้อ ๘  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง 
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
  ข้อ ๙  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
    ข้อ ๑๐  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย            
มีอัธยาศัย 
                 ข้อ ๑๑  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่การ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 
หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
                 ข้อ ๑๒  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

ข้อ ๑๓  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของ
ก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
    ข้อ ๑๔  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่ จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงานและไม่น า
ผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
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หมวด ๓ 
กลไกและระบบบงัคับใชป้ระมวลจริยธรรม 

ส่วนที่  ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

                 ข้อ ๑๕  ให้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   (๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่อง
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าใหม่ หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าใหม่หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 
   (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา            
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีที่เห็นว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าใหม่  หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
   (๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้ง
หรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่
ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
   (๕) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๖) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือ
ปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด    

  ข้อ ๑๖  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือควบคุม ก ากับ ให้
มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
  คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 
   (๑)  ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
   (๒)  กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
   (๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารใน องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าใหม่ ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  นั้นจ านวนสอง
คน 
                      (๔)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้
เหลือสองคนให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมและอาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
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  ข้อ ๑๗   คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่     ดังนี้ 
   (๑)   ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มี
ข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวล
จริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
   (๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้าง หุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 
โดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค า วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
   (๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือ           
มีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๗)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชา        
ใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
   (๘) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับส่วนที่ ๒ ระบบบังคับใช้ประมวล
จริยธรรม 

  ข้อ ๑๘  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ               

ข้อ ๑๙  การด าเนินการตาม ข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

  ข้อ ๒๐   การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่ง ตลอดจนหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน 
และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

                ข้อ ๒๑   หากการด าเนินการสอบสวนตาม ข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตาม ข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตาม ข้อ ๑๙ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตาม ข้อ ๒๕ 
แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 
                ข้อ ๒๒   การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตาม ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ 
ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัย ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
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                 ข้อ ๒๓   การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตาม ข้อ ๒๒ ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

หมวด   ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

  ข้อ ๒๔   การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิด
ทางอาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน หรือน าไปประกอบการ
พิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือ
การสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี  

ข้อ ๒๕   เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตาม ข้อ ๒๒แล้วให้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าใหม่ ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

                ข้อ ๒๖   ผู้ถูกลงโทษตาม ข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าใหม่  ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรือ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

                 ข้อ ๒๗   เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว  

บทเฉพาะกาล 

                 ข้อ ๒๘  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
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