แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

๒

คานา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ได้มีการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยมีโครงสร้างการ
แบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซาซ้อนกัน
มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดกาญจนบุรี (ก.อบต.
จังหวัดกาญจนบุรี) ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลให้เหมาะสม ทังยัง
ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหม่ ให้เหมาะสมอีกด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ จึงได้มีการวางแผนอัตรากาลัง ใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแต่งตังพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลด
ขันตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
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๔

๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง และมาตรฐานของตาแหน่ง ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ข้อ
๒๕ กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) กาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่
ความรั บผิ ดชอบ ลักษณะงานที่ ต้อ งปฏิ บั ติ ความยาก และคุณ ภาพ ของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั งภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผน
อั ต ราก าลั งของข้ าราชการหรื อพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ น เพื่ อใช้ ในการก าหนดต าแหน่ งโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ทังนี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กาหนด
๑.๒ คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศกาหนดการก าหนดตาแหน่ งข้ าราชการหรือ พนั กงานส่ วนท้ องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น
กรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) แต่งตังคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่
และภารกิ จขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) วิเคราะห์ค วามต้อ งการก าลั ง คน
วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๑.๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๑๘ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอแผนอัตรากาลังที่ได้จัดทาขึน ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศใช้แผนอัตรากาลังดังกล่าว เพื่อเป็นกรอบการกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบลตามระยะเวลาที่กาหนด
1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ จึงได้จัดทาแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขึน

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ มีโครงการสร้างการแบ่งงานและระบบงาน
ที่เหมาะสมไม่ซาซ้อน
๒.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบั ญ ญั ติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๕
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดกาญจนบุรี (ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี)
สามารถตรวจสอบการกาหนดต าแหน่ งและการใช้ ตาแหน่ ง ข้าราชการหรือ พนัก งานส่วนท้ องถิ่น ว่าถู กต้อ ง
เหมาะสมหรือไม่
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง
การพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ให้เหมาะสม
๒.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุ
แต่ง ตังข้าราชการเพื่อให้ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขันตอนการ
ปฏิบัติงาน
และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ซึ่งประกอบด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ เป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ หัวหน้าส่วน
ราชการเป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คน เป็นเลขานุการ เห็นควรให้จัดทาแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี โดยให้มีขอบเขตเนือหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี
๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผน และขันตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนา
ตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
๓.๒ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน และการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของตาบลบ้านใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ กาหนดตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่าง ๆ
๓.๔ จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่าย
๓.๕ ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครัง
๓.๖ ให้ใช้หลักการ “PUT THE RIGHT MAN ON THE RIGHT JOB” ในการจัดคนให้เข้า
กับงาน เพื่อประสิทธิภาพในการทางานที่ดีขึ้น

๖

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
ตาบลบ้านใหม่ เป็น 1 ใน 13 ตาบล ในเขตอาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มี อาณา
เขตพืนที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 6 ส่วน คือ ตาบลบ้านใหม่, ตาบลหนองตากยา, ตาบลพังตรุ, ตาบลเขา
น้อย, ตาบลรางสาลี่ และตาบลวังขนาย ดังนี
ทิศเหนือ
อาณาเขตติดต่อกับตาบลวังขนาย อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้
อาณาเขตติดต่อกับตาบลพังตรุ ตาบลหนองตากยา อาเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี
ทิศตะวันออก อาณาเขตติดต่อกับตาบลพังตรุ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก อาณาเขตติดต่อกับตาบลรางสาลี่ ตาบลเขาน้อย และตาบลม่วงชุม
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

๗
เนื้ อ ที่ องค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลบ้ านใหม่ มี พื นที่ ในเขตการปกครองท้ อ งถิ่ น ทั งหมด
ประมาณ 75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 46,875 ไร่
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป พืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นที่ดอนในบางส่วน สาเหตุที่
พืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เพราะพืนที่ตาบลบ้านใหม่ตังอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่นา แม่กลอง และพืนที่ทาง
ทิศเหนือของตาบลติดกับเขื่อนแม่กลอง ระดับพืนที่จึงต่ากว่าระดับนาเหนือเขื่อน สภาพพืนที่โดยทั่วไปจึงเหมาะ
กับการทานา และการเพาะปลูก เนื่องจากมีนาอย่างเพียงพอ
1.3 ทรัพยากรธรรมชาติในพืนที่
- หนองนาหนองสารอง อยู่บริเวณพืนที่ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอท่าม่วง
- แม่นาแม่กลอง ไหลผ่านพืนที่ หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 11
- พืนที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นป่าสงวนที่หมดสภาพแล้ว ครอบคลุมพืนที่ หมู่ที่ 5, 7, 8, และหมู่ที่ 10
ในบางส่วน และบางส่วนเกษตรกรในพืนที่ได้ใช้ประโยชน์ในการทาไร่และปลูกไม้ยืนต้น
2. ด้านการเมืองการปกครอง
ตาบลบ้านใหม่ ประกอบด้วยหมู่บ้านทังหมด 11 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านต้นมะม่วง
นางลาไย
สุวรรณ
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่
นายนันทวุฒิ
จีนาภักดิ์
หมู่ที่ 3 บ้านต้นลาไย
นายวิเชียร
เทียนทอง
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสารอง
นายเสวย
ศิริหลวง
หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี
นายสมชาติ
จีนาภักดิ์
หมู่ที่ 6 บ้านหนองประดู่
นายเอกรินทร์ ศิลลา
หมู่ที่ 7 บ้านหนองนาขุ่น
นางสมจิต
หกม้า
หมู่ที่ 8 บ้านวังดุม
นายไพรัช
แก้วหนองโพธิ์
หมู่ที่ 9 บ้านหนองกลางเนิน
นายสมยศ
เซ็นเครือ
หมู่ที่ 10 บ้านเขานางพิม
นายวาทิน
คงจร
หมู่ที่ 11 บ้านหมู่เพชรพัฒนา
นายเสรี
จันทร์แจ่ม

เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

ผู้ใหญ่บ้าน
กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

มีจานวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ เต็มทั้ง 11 หมู่
3. ประชากร
ตาบลบ้านใหม่ มีประชากรทังหมด 7,416 คน เพศชาย 3,608 คน เพศหญิง 3,807 คน
มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 99 คน / ตารางกิโลเมตร มีจานวนครัวเรือน 2,347 ครัวเรือน

๘
จานวนประชากรและครัวเรือนในตาบลบ้านใหม่ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านต้นมะม่วง
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่
หมู่ที่ 3 บ้านต้นลาไย
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสารอง
หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี
หมู่ที่ 6 บ้านหนองประดู่
หมู่ที่ 7 บ้านหนองนาขุ่น
หมู่ที่ 8 บ้านวังดุม
หมู่ที่ 9 บ้านหนองกลางเนิน
หมู่ที่ 10 บ้านเขานางพิม
หมู่ที่ 11 บ้านเพชรพัฒนา
รวม

ชาย
441
324
620
387
445
295
221
298
139
164
274
3,608

หญิง
452
346
706
404
482
292
213
310
135
178
289
3,807

รวม
893
670
1,326
791
927
587
434
608
274
342
563
7,415

ครัวเรือน
324
187
428
242
316
179
143
190
80
112
146
2,347

4. สภาพทางสังคม
การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 5 แห่ง คือ
1. โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์) ตังอยู่ หมู่ที่ 2 จานวนนักเรียนทังหมด 138 คน
2. โรงเรียนวัดลาสารอง
ตังอยู่ หมู่ที่ 4 จานวนนักเรียนทังหมด 97 คน
3. โรงเรียนสระเศรษฐี
ตังอยู่ หมู่ที่ 5 จานวนนักเรียนทังหมด 117 คน
4. โรงเรียนบ้านหนองนาขุ่น
ตังอยู่ หมู่ที่ 7 จานวนนักเรียนทังหมด 67 คน
5. โรงเรียนบ้านหนองมงคล
ตังอยู่ หมู่ที่ 8 จานวนนักเรียนทังหมด 65 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีทัง 5 ศูนย์ ในตาบล จานวนนักเรียนทังหมด 118 คน
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน จานวน 9 แห่ง
สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 1 แห่ง ตังอยู่หมู่ที่ 5 มีจานวนเจ้าหน้าที่ ดังนี
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จานวน 4 คน
2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จานวน 102 คน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้อมตารวจชุมชน จานวน 2 แห่ง

๙
5. ระบบบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
ในเขตพืนที่ตาบลบ้านใหม่ อาศัยการคมนาคมโดยรถยนต์เป็นหลัก มีเส้นทางการคมนาคมที่
สาคัญได้แก่
- ถนน รพช. กจ 11022 (บ้านใหม่ – หนองตากยา) ผ่านหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,
2, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10
- ถนนเลียบคันคลองส่งนาชลประทานขวา 1 ผ่านหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 และ 6
- ถนนเลียบคันคลองส่งนาชลประทานขวา 2 ผ่านหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3
และ 4 นอกจากนียังมีแม่นาลาคลองไหลผ่านในตาบล ซึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมทางนาได้ทาง
หนึ่ง
- ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3492 เริ่มต้นสะพานบ้านใหม่ ผ่านหน้า ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ถึง หมู่9 บ้านหนองกลางเนิน ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 6
- ถนน รพช. สายหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 5
การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ
จานวน
18 แห่ง
- โทรศัพท์พืนฐานภายในหมู่บ้าน
จานวน
6 หมู่บ้าน
- หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน
จานวน
11 หมู่บ้าน
การไฟฟ้า
ไฟฟ้าในเขตตาบลบ้านใหม่ มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99 อีกร้อยละ 1 ยังไม่มี
ไฟฟ้าใช้เนื่องจากชาวบ้านได้มีการแยกครัวเรือนใหม่และมีบ้านระยะไกล
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
ฝาย
จานวน
4 แห่ง
บ่อนาตืน
จานวน
30 แห่ง
บ่อโยก
จานวน
12 แห่ง
ทานบ
จานวน
1 แห่ง
นอกจากนียังมีประปาหมู่บ้าน สาหรับใช้บริการชาวบ้าน จานวน 11 หมู่บ้าน
6. ระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มอาชีพ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ถั่วทอด และท๊อฟฟี่กะทิ
หมู่ที่ 1 บ้านต้นมะม่วง
- กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนแปรรูปผลผลิตข้าว
หมู่ที่ 1 บ้านต้นมะม่วง
- กลุ่มส่งเสริมการทอผ้า
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่
- กลุ่มอาชีพข้าวโพดฝักอ่อน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสารอง
- กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์บ้านหนองประดู่
หมู่ที่ 6 บ้านหนองประดู่
- กลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
- กลุ่มปลูกถั่วเขียว

๑๐
อาชีพ
ประชากรในเขตพืนที่ตาบลบ้านใหม่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
คิด
เป็นร้อยละ 94 รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป ค้าขาย และอาชีพอื่นๆ
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
- โรงสีข้าว
2
แห่ง
- สโมสรกีฬา
1
แห่ง
- เหมืองแร่
2
แห่ง
การท่องเที่ยว
วังมัจฉาวัดบ้านใหม่ ตาบลบ้านใหม่ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
- วัด จานวน
7 แห่ง คือ
1. วัดบ้านใหม่
ตังอยู่ หมู่ที่ 2
2. วัดต้นลาไย
ตังอยู่ หมู่ที่ 3
3. วัดหนองสารอง
ตังอยู่ หมู่ที่ 4
4. วัดสระเศรษฐี
ตังอยู่ หมู่ที่ 5
5. วัดหนองนาขุ่น
ตังอยู่ หมู่ที่ 7
6. วัดถากูปนฬวัน
ตังอยู่ หมู่ที่ 8
7. วัดเขานางพิม
ตังอยู่ หมู่ที่ 10
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
- หนองนาสาธารณะหนองสารองอยู่บริเวณพืนที่ หมู่ที่ 3 และ 4 ตาบลบ้านใหม่ อ.ท่าม่วง
- แม่นาแม่กลอง ไหลผ่านพืนที่ หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 11
- พืนที่ป่าไม้ ครอบคลุมพืนที่ หมู่ที่ 5, 7, 8 และ 10 ในบางส่วน และบางส่วนเกษตรกรใน
พืนที่ได้ใช้ประโยชน์ในการทาไร่และปลูกพืชยืนต้น
เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ มีความครบถ้วน
สามารถดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพืนที่ว่ามีปัญหาอะไร
และความจาเป็นพืนฐานความต้องการของประชาชนในเขตพืนที่ที่สาคัญๆ มีดังนี
สภาพปัญหาของเขตพืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ
ดังนี
๑. ปัญหาโครงสร้างพืนฐาน
๑.๑ ปัญหาการคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก
๑.๒ ปัญหาสภาพผิวถนนการจราจรภายในหมู่บ้านเริ่มชารุด
1.3 ปัญหานาท่วมขังบริเวณริมถนนภายในหมู่บ้าน
1.4 ปัญหาแสงสว่างในทางสาธารณะไม่เพียงพอ
๒. ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทา
๒.๑ ขาดความรู้และโอกาสในการประกอบอาชีพ
๒.๒ ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ
๒.๓ ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการพัฒนาการเกษตร
2.4 ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับการดารงชีพ

๑๑
๓. ปัญหาสาธารณะสุข และการอนามัย
๓.๑ ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการสาธารณสุข และอนามัย
๓.๒ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
๓.๓ ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ,เด็ก,สตรีและคนพิการ ยังไม่ทั่วถึง
๓.๔ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
๔. ปัญหานาในการอุปโภค-บริโภค นาเพื่อการเกษตร
๔.๑ การขาดแคลนนาสาหรับอุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง
๔.๒ ระบบประปาหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ
4.3 ปัญหานาในการทาการเกษตรไม่เพียงพอในบ้างหมู่บ้านในช่วงฤดูแล้ง
๕. ปัญหาขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
๕.๑ ปัญหาการขาดแคลนข้อมูลข่าวสาร
๕.๒ การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ
๖. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
๖.๑ คลองระบายนาตืนเขินมีวัชพืชขึนปกคลุมทาให้การระบายนาไม่สะดวก
6.2 ต้นไม้ในเขตป่าชุมชนลดจานวนลงเนื่องจากมีผู้ขโมยตัดไม้
๗. ปัญหาการบริหาร และการจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
๗.๑ ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน
๗.๒ บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ
ความต้องการของประชาชน
๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพืนฐาน
๑.๑ ขุดลอกคลอง ,สร้างสะพาน คสล.,วางท่อระบายนา
1.2 ติดตังไฟฟ้าสาธารณะทุกเส้นทางสาธารณะ
1.3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุก
1.4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชารุด
๒. ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทา
๒.๑ จัดตังศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร
๒.๒ ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน
๒.๓ สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ พร้อมอุปกรณ์
๒.๔ ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.5 ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้น
๓. ความต้องการด้านสาธารณะสุข และอนามัย
๓.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก
๓.๒ ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา
๓.๓ ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๔ รณรงค์ป้องกันกาจัดยุงลาย และโรคพิษสุนัขบ้า
๓.๕ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ,เด็ก,สตรี และคนพิการ

๑๒
๔. ความต้องการด้านนาอุปโภค-บริโภค และนาเพื่อการเกษตร
๔.๑ ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
๔.๒ ให้มีการขุดลอกคลองส่งนา และกาจัดวัชพืช
4.3 มีการพัฒนาแหล่งน้า คูคลอง อย่างเป็นระบบ
4.4 มีแหล่งน้า เพื่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ
๕. ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
๕.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดชุมชน
๕.๒ ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษา การศึกษานอกระบบ
๕.๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ
๕.๔ ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
๖.๑ ฝึกอบรมจัดตังเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๒ ขุดลอกคลองที่ตืนเขิน พร้อมกาจัดวัชพืชต่างๆ
6.3 จัดทาฝ่ายชะลอนา และกักเก็บนา
6.4 ปลูกป่าในเขตป่าชุมชน
๗. ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
๗.๑ จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชนในกลุ่มต่างๆ
๗.๒ จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน

๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดทาแผนอัตรากาลัง และการพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่นัน
ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและกาหนดแนวทางการจัดทาแผนอัตรากาลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจาปี
2561 – 2564 ซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของตาบลบ้านใหม่ คือ
“พัฒนาผลผลิตสู่สากล พัฒนาชุมชนเพื่อชีวิต ระดมความคิดร่วมกัน ช่วยสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ดีพร้อมด้าน
การศึกษา” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล

บ้านใหม่ เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการคิดร่วมแก้ปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน ในเขตพืนที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่จะสมบูรณ์ได้จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพืนที่
เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านใหม่ยังเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนันยังได้
เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษาส่วนด้านพัฒนาอาชีพนัน
จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิ จ
ชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตังเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม เพื่อให้ตาบลบ้านใหม่เป็นเมืองที่
น่าอยู่ ตลอดไป สาหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของตาบลบ้านใหม่ ได้กาหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6) ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. ตามแนวนโยบายของรัฐ

๑๓
การวิเคราะห์ภารกิจ
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค
SWOT เข้ามาช่วย ทังนีเพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัย
คุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ กาหนดวิธีการ
ดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทังนีสามารถวิเคราะห์
ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนด
อยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขันตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี
๕.๑ ด้านโครงสร้างพืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี
๑) จัดให้มีการสร้างและบารุงรักษาทางนาและทางบก (มาตร ๖๗ (๑))
๒) ให้มีนาเพื่อการอุปโภค- บริโภค และการเกษตร (มาตร ๖๘ (๑))
๓) ให้มีการบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตร ๖๘ (๒))
๔) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายนา (มาตร ๖๘ (๓))
๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตร ๑๖ (๔))
๖) การสาธารณูปการ (มาตร ๑๖ (๕))
๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี
๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตร ๖๗ (๖))
๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตร ๖๗ (๓))
๓) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตร ๖๘ (๔))
๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑๐))
๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา ๑๖ (๕))
๖) การสาธารณะ การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙))
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี
๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (มาตรา ๖๗ (๔))
๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา
๖๘ (๘))
๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓))
๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖
(๑๗))

๑๔
๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี
๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖))
๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕))
๓) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (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) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗))
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี
๑) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗
(๗))
๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางนา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทังกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗ (๒))
๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒))
๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี
๑) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มาตรา ๖๗ (๘))
๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕))
๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙))
๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น
(มาตรา ๑๗ (๑๘))
๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี
๑) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา
๔๕ (๓))
๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจาเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙))
๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖))
๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา ๑๗ (๓))
๕) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางนาที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗ (๑๖))

๑๕
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT)
1.จุดแข็ง (Strengths)
1. ระบบการบริหาร
1) มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
2) มีการแบ่งแยก / มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
3) บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม
2. อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
1) บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี
2) มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
3) มีแผนอัตรากาลังที่เหมาะสมกับโครงสร้างอานาจหน้าที่
3. การเงิน / งบประมาณ
1) พัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้และระบบจัดเก็บภาษี
2) การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
4. ศักยภาพของชุมชนและพืนที่
1) มีกลุ่มอาชีพ 6 กลุ่ม
2) มีกลุ่มออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบ้านใหม่
3) มีหน่วยงานองค์กรเอกชนที่อยู่ในพืนที่ ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ
4) มีเส้นทางติดต่อกับอาเภอท่าม่วง จังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี
2.จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ระบบการบริหาร
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทาให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสน / ขาดความชัดเจน
2. การเงิน / งบประมาณ
- งบประมาณมีจานวนจากัด มีรายได้ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
3. ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ประชาชนขาดความตระหนั ก ในการดู แ ล และบ ารุ ง รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3.โอกาส (Opportunity)
1. การแก้ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล
2. รัฐบาลสนับสนุนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
4. นโยบายของรัฐบาล / จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การท่องเที่ยว
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตาบล
5. การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง

๑๖
4. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat)
1. ค่าครองชีพสูง
2. ภาวะวิกฤตการณ์นามันแพง
3. ภาระหน้าที่เพิ่มมากขึน ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
4. ตลาดสินค้าการเกษตรมีความต้องการไม่แน่นอน
5. สถานการณ์ทางการเมืองมีความไม่แน่นอน
6. ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
ภารกิจทัง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์กรบริหารส่วนตาบลสามารถแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพืนที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
หมายเหตุ มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.กาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
๖.๑ ภารกิจหลัก
๑) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพืนฐาน
๒) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน และสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔) ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕) ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖) ด้านการส่งเสริมการศึกษา
๗) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖.๒ ภารกิจรอง
๑) การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
๒) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
๓) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
๔) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

๑๗

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ เป็นองค์กรขนาดกลาง ตามมติคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดกาญจนบุรี (ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี) จึงได้กาหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓
ส่วน ได้แก่ ส านั กปลัด กองคลัง กองช่ าง และกาหนดกรอบอัตรากาลัง จานวนทังสิน 36 อัต รา แต่
เนื่องจากขณะนีองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่มีภารกิจและปริมาณงานที่เหมาะสมกับกาลังคนแล้ว ดังนัน
จึงยังไม่ขอกาหนดตาแหน่งขึนใหม่หากมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึน และไม่สามารถแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
ภายในองค์กรได้ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่จะขอปรับปรุงแผนอัตรากาลังในครังต่อไป
๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
๘.๑ โครงสร้าง
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ได้กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลให้ตรงกับภารกิจ
ดังกล่าว และกาหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดาเนินการตามภารกิจนันๆ ดังนี
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังเดิม
๑. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
- การปฏิบัติตามนโยบายของแผน
- ปกครองบังคับบัญชาพนักงานตาบล
- ดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ
- งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธีและงาน
ประชาสัมพันธ์
- งานกิจการสภา
- งานเลือกตัง
- งานตรวจสอบภายใน
- งานที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ ให้เป็น
หน้าที่ของสานักปลัดองค์การบริหารส่วน
๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่
- งานเกี่ยวกับการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ปี
แผนอัตรากาลัง ๔ ปี และแผนพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล
- งานเกี่ยวกับการดาเนินการสรรหา บรรจุ
แต่งตัง การเลื่อนระดับ การโอนย้าย การ
ลาออกจากราชการ
- งานเกี่ยวกับการขอรับบาเหน็จบานาญและ
เงินทดแทน
- งานเกี่ยวกับการจัดทาทะเบียนประวัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
- งานการพัฒนาให้บุคคลได้รับการฝึกอบรม
- งานเกี่ยวกับพระราชทานครื่องราช
อิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่าง ๆ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
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หมายเหตุ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังเดิม
๑.๓ งานการศึกษา
- งานโรงเรียน
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานกีฬาและนันทนาการ
๑.๔ งานพัฒนาชุมชน
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ
-งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานข้อมูล
๑.๕ งานนโยบายและแผน
- งานจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปี แผนการดาเนินงาน
- งานโครงการติดตามประเมินผล
1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย
- งานอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
- งานฟื้นฟูบูรณะสิ่งชารุดเสียหายให้คืน
สภาพเดิม
- งานรักษาและบารุงขวัญ
1.7 งานนิติการ
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานการบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเข่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
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สภาพเดิม
- งานรักษาและบารุงขวัญ
1.7 งานนิติการ
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานการบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเข่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

๑๘
หมายเหตุ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังเดิม
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทาง
คมนาคม
- งานบารุงรักษาเครื่องจักร และ
ยานพาหนะ
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานสารวจออกแบบและประเมินราคา
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ
ประปา
- งานระบายนา
- งานจัดตกแต่งสถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ
3.4 งานผังเมือง
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทาง
คมนาคม
- งานบารุงรักษาเครื่องจักร และ
ยานพาหนะ
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานสารวจออกแบบและประเมินราคา3.3
งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ
ประปา
- งานระบายนา
- งานจัดตกแต่งสถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ
3.4 งานผังเมือง
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง

๑๙
หมายเหตุ

๒๐
๘.๒ การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ได้วิเคราะห์กาหนดตาแหน่งของภารกิจที่ดาเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสามารถนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่ง ของภารกิจที่ดาเนินการกรอกข้อมูลในกรอบ
อัตรากาลัง ๓ ปี ได้ดังนี
กรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ระหว่างปี 2561 – 2563
ส่วนราชการ
ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม
1

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีขา้ งหน้า

อัตรากาลังคน
เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

2561

2562

2563

2561

2562

2563

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1
1
1
1
4

-

-

-

1
2

1
2

1
2

1
2

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

2
2
1
2

2
2
1
2

2
2
1
2

2
2
1
2

-

-

-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

สานักปลัด อบต. (01)
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกรชานาญการ
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ครูผู้ดูแลเด็ก (งบอุดหนุน)
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทคุณวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (งบอุดหนุน)
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภททักษะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์
คนงานประจารถขยะ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานดับเพลิง
คนงานทั่วไป (คนสวน)
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
คนงานทั่วไป

กองคลัง (04)
ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ลูกจ้างประจา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทคุณวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๒๑

ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีขา้ งหน้า
2561

2562

2563

2561

2562

2563

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1
1
รวม

1
1
37

1
1
37

1
1
37

-

-

-

อัตรากาลังคน
เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

กองช่าง (05)
ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายช่างโยธาชานาญงาน
นายช่างโยธาชานาญงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทคุณวุฒิ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 (รวมเงินอุดหนุน) 41,000,000 บาท (ไม่ร่วมเงินอุดหนุน) 18,750,000 บาท
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
8,462,304 บาท
8,462,304 บาท
คิดเป็นร้อยละ
20.64 %
45.13%

๒๒
9.ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
1) สานักปลัด อบต. มีอัตรากาลังปัจจุบัน จานวน 10 ตาแหน่ง 13 อัตรา ดังนี
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
จานวน เงินเดือน
ที่
ตาแหน่ง
รวม
(คน)
คนละ
2561
2562
2563
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1
51,830 621,960 16,320 16,440 16,440
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นิติกรชานาญการ
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ครูผู้ดูแลเด็ก (งบอุดหนุน)

1

32,060

384,720

13,440

13,320

13,080

1
1
1
1
1
1
1
4

24,970
19,480
24,490
25,470
27,480
19,200
17,270
-

299,640
233,760
293,880
305,640
329,760
230,400
207,240
-

12,000
7,680
11,760
11,880
12,960
9,240
7,320
-

12,120
7,800
11,880
12,240
13,440
9,720
7,200
-

12,600
8,760
12,240
12,960
13,320
10,080
7,440
-

2) สานักปลัด อบต. มีอัตรากาลังพนักงานจ้างปัจจุบัน จานวน 9 ตาแหน่ง 13 อัตรา ดังนี
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
จานวน เงินเดือน
ที่
ตาแหน่ง
รวม
(คน)
คนละ
2561
2562
2563
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)
1
11,500 138,000 5,520
5,760
6,000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ภารกิจ)
พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ)
คนงานประจารถขยะ (ภารกิจ)
พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป)
คนงานทั่วไป (คนสวน) (ทั่วไป)
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน) (ทั่วไป)
คนงานทั่วไป (ทั่วไป)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (งบอุดหนุน)

1

12,400

148,800

6,000

6,240

6,480

1
1
2
2
1
2
2

11,800
10,870
9,000
9,000
9,000
9,000
-

140,600
130,440
216,000
216,000
108,000
216,000
-

5,760
5,280
-

6,000
5,520
-

6,240
5,760
-

3) กองคลัง มีอัตรากาลังปัจจุบัน จานวน 5 ตาแหน่ง 5 อัตรา ดังนี
จานวน เงินเดือน
ที่
ตาแหน่ง
รวม
(คน)
คนละ
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จพง.จัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจา)

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2561
2562
2563

1

33,720

404,640

13,440

13,320

13,320

1
1

18,840
24,010
18,190
15,440

226,080
288,120
218,280
185,280

7,680
11,520
7,200
7,080

7,680
12,000
7,440
7,440

7,800
12,120
7,560
7,440

1

๒๓
4) กองคลัง มีอัตรากาลังพนักงานจ้างปัจจุบัน จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา ดังนี
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
จานวน เงินเดือน
ที่
ตาแหน่ง
รวม
(คน)
คนละ
2561
2562
2563
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภารกิจ)
1
10,400 124,800 5,040
5,280
5,520
5) กองช่าง มีอัตรากาลังปัจจุบัน จานวน 3 ตาแหน่ง 4 อัตรา ดังนี
จานวน เงินเดือน
ที่
ตาแหน่ง
รวม
(คน)
คนละ
1. ผู้อานวยการกองช่าง
1
31,530 378,360
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

12,960

13,320

13,440

2.
3.

10,080
10,560

10,440
10,800

10,560
10,920

นายช่างโยธาชานาญงาน
นายช่างโยธาชานาญงาน

1
1

6) กองช่าง มีอัตรากาลังพนักงานจ้างปัจจุบัน
จานวน
ที่
ตาแหน่ง
(คน)
1. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ภารกิจ)
1
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)
1
6) ตังงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนี
ที่
ปี 2561
1.
41,000,000

20,780
22,040

249,360
264,480

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2561
2562
2563

จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา ดังนี
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
เงินเดือน
รวม
คนละ
2561
2562
2563
12,030 144,360 5,880
6,120
6,360
10,390 124,680 5,040
5,280
5,400
ปี 2562
43,050,000

ปี 2563
45,202,500

หมายเหตุ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือปีถัดไปเพิ่ม 5%
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หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เป็นเงิน =
41,000,000 บาท ประมาณการเพิ่มขึนร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
: งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 เป็นเงิน =
43,050,000 บาท ประมาณการเพิ่มขึนร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
: งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 เป็นเงิน =
45,202,500 บาท ประมาณการเพิ่มขึนร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562
: ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างประจาถ่ายโอน รวมถึงครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับงบเงินอุดหนุนที่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ให้ระบุข้อมูลไว้ในแผน
อัตรากาลังแต่ไม่ต้องนามาคิดรวมเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา 35

26
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๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
ส่วนการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
1.งานการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
2.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจา)

สานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
1.งานนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2.งานพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
3.งานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1)
4.งานการเจ้าหน้าที่
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
5.งานนิติการ
นิติกรชานาญการ
6.งานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
7.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ส่วนโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
1.งานด้านการก่อสร้าง
นายช่างโยธาชานาญการ
2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร
นายช่างโยธาชานาญการ
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โครงสร้างสานักปลัด
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารทัว่ ไป

งานนโยบายและแผน

งานนิติการ

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
- พนักงานขับรถยนต์
- คนงานประจารถขยะ
- พนักงานดับเพลิง
- คนงานทั่วไป (คนสวน)
- คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
- คนงานทั่วไป

ประเภท
จานวน

พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
-

งานการศึกษา

งานการเจ้าหน้าที่

งานป้องกันฯ

- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (งบอุดหนุน)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)
3

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
3

พนักงานจ้างทั่วไป
7
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โครงสร้างกองคลัง
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )

งานการเงินและบัญชี

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ประเภท
จานวน

พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)
1

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
-

พนักงานจ้างทั่วไป
29

28

โครงสร้างกองช่าง

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท
จานวน

พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)
2

งานสาธารณูปโภค

งานผังเมือง

- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
-

พนักงานจ้างทั่วไป
-
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน
เงิน
เงินเพิ่มอื่นๆ
เงินเดือน ประจา
เงิน
ตาแหน่ง ค่าตอบแทน

หมายเหตุ

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

๑.

ข้าราชการ/พนง.ส่วนท้องถิ่น
จ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน

ปริญญาโท

02-3-00-0101-001

กลาง

02-3-00-0101-001

453,960

84,000

84,000

621,960

นางสาวจิรัฐยา เกิดสนอง

ปริญญาโท

02-3-01-2101-001

ต้น

02-3-01-2101-001

ต้น

342,720

42,000

-

384,720

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
11.
12.
13.

นายอิทธิชัย
เกียรติโอภาส
นายชัชวาลย์
นิยมชื่น
นางสาวอรทัย พวงวลัยสิน
นางสาวกาญจน์พิสชา มณีวงศ์
นางนิจวดี
แจ่มจันทร์
นางสาวอัญชลี หว่านพืช
นายนพล
ผดุงผล
นางสาวรัตน์ติยา จีนาภักดิ์
นางศิริพร
เปล่งไปล่
นางสุดารัตน์ เนียมกลิ่น
นางสมใจ
จีนาภักดิ์

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

02-3-01-3102-001
02-3-01-3103-001
02-3-01-3105-001
02-3-01-3801-001
02-3-01-3803-001
02-3-01-4101-001
02-3-01-4805-001
71-2-0018
71-2-0019
71-2-0236
71-2-0237

ชก.
ปก.
ชก.
ชก.
ชก.
ชง.
ปง.
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1

02-3-01-3102-001
02-3-01-3103-001
02-3-01-3105-001
02-3-01-3801-001
02-3-01-3803-001
02-3-01-4101-001
02-3-01-4805-001
71-2-0018
71-2-0019
71-2-0236
71-2-0237

ชก.
ปก.
ชก.
ชก.
ชก.
ชง.
ปง.
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1

299,640
233,760
293,880
305,640
329,760
230,400
207,240
264,000
253,800
219,240
219,240

-

-

299,640
233,760
293,880
305,640
329,760
230,400
207,240
264,000
253,800
219,240
219,240

14.

นางสาวจารีย์ เทียมสุ่น

ปริญญาตรี

02-3-04-2102-001

ต้น

02-3-04-2102-001

ต้น

362,640

42,000

-

404,640

15.
16.
17.
18.

นางพัชรี
นางสาววรรณา
นางกนกอร
นายพนม

จันทรไพจิตร
ทองแท้
ตาลสกุล
พัดเทวี

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

02-3-04-3201-001
02-3-04-3203-001
02-3-04-4203-001
-

ชก.
ชก.
ปง.
-

02-3-04-3201-001
02-3-04-3203-001
02-3-04-4203-001
-

ชก.
ชก.
ปง.
-

226,080
288,120
218,280
185,280

-

-

226,080
288,120
218,280
185,280

19.

นายภิญโญ

จันทร์สาคร

ปริญญาตรี

02-3-05-2103-001

ต้น

02-3-05-2103-001

ต้น

336,360

42,000

-

378,360

20.
21.

นายชาญณรงค์ คนสง่า
จ.ส.อ.ทรงพล มีศิลป์

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

02-3-05-4701-001
02-3-05-4701-002

ชง.
ชง.

02-3-05-4701-001
02-3-05-4701-002

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
สานักงานปลัด
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
จพง.ป้องกันฯ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจา)
กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา

กลาง

๒.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
สานักงานปลัด
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
จพง.ป้องกันฯ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจา)
กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา

ชง.
ชง.

249,360
264,480

-

-

249,360
264,480

ที่

ชื่อ - สกุล
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กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

ชื่อ - สกุล
สานักปลัด
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายดารงค์
คุรุวิจักษณ์
นางสาววรณวิมล จีนาภักดิ์
นายประเสริฐ
แสงใส
นายพนมไพร
เกตุแดง
นายชาตรี
ห้วยกรุด
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเฉลิมชัย
มโนรมย์
นายสุขสาราญ ปรางทอง
นายปัญญา
ห้วยกรุด
นายศุภฤกษ์
เสือผู้
นางอารมณ์
ภักดี
นางสาวประพิน ศรีอ่อน
นายชิษณุพงศ์ ทาดี
กองคลัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวสุวารีรัตน์ ชื่นทวี
กองช่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายคมศร
ดาเกลียง
นางสาวจีรภา
พูลเจริญผล

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

เลขที่
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน
เงิน
เงินเพิ่มอื่นๆ
เงินเดือน ประจา
เงิน
ตาแหน่ง ค่าตอบแทน

หมายเหตุ

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
มศ.5
ม.6
ป.6
-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผูช้ ่วยครูผู้ดแู ลเด็กเล็ก
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์
คนงานประจารถขยะ
ผู้ช่วยครูผู้ดแู ลเด็กเล็ก

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยครูผู้ดแู ลเด็กเล็ก
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์
คนงานประจารถขยะ
ผู้ช่วยครูผู้ดแู ลเด็กเล็ก

-

138,000
216,360
148,800
141,600
130,440
108,000

-

-

138,000
216,360
148,800
141,600
130,440
ว่างเดิม

ม.6
ม.3
ป.6
ม.3
ม.6
ม.6
ม.3

-

พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
คนงานทั่วไป (คนสวน)
คนงานทั่วไป (คนสวน)
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

-

-

พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
คนงานทั่วไป (คนสวน)
คนงานทั่วไป (คนสวน)
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

-

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000

-

-

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000

ปวช.

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

-

128,800

-

-

128,800

ปวส.
ปริญญาตรี

-

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

-

-

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

-

144,360
124,680

-

-

144,360
124,680
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๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ จะพึงปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร
โดยคานึงถึงประโยชน์ของราชการและให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
จะกาหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส่วนตาบลโดยการ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรม และจริยธรรม อันจะทาให้
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยให้
พนักงานส่วนตาบลทุกคน ทุกตาแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand
4.0 ดังนัน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่จึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0
เช่นกัน โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาบุคคลกรเพื่อส่งเสริมการทางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ
1.เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการทางานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการทางานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน
สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดาเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ
เป็น
ผู้รับผิดชอบดาเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทางานในแนว
ระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการ
ทางานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง
2.ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทางานในเชิงรุกและมองไปขางหน้า โดยตังคาถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ร่วมทังใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน พร้อมทังอานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพื่อให้บริการต่างๆ
สามารถเสร็จสินในจุดเดียว
ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ได้
ตลอดเวลาตามความต้องการของต้นและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วย
ตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
3.องค์กรที่มีขีดสามรรถนะสูงและทันสมัย
ต้อทางานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสู่สภาพ
ความเป็นสานักงานที่ทันสมัยใหม่ ร่วมทังทาให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
ทังนี วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

๓๔

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ได้ประกาศคุณธรรม
และพนักงานจ้าง ดังนี

จริยธรรมของข้าราชการ

ลูกจ้าง

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2560
……………………………………………………
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนีจัดทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทังในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ
แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน
และต่อสังคม ตามลาดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน
รวมทังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทังนี รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านใหม่
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึง
พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” คณะกรรมการจริยธรรมประจาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
ข้อ ๒ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี

๓๕
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สาหรับข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
ข้อ ๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ต้องจงรักภักดีต่อชาติ

ศาสนา

และ
พระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษา
ไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ต้องแบบอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๙ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ
เรียบร้อยมีอัธยาศัย

๓๖
ข้อ ๑๑ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ต้องรักษาความลับที่ได้จากการ
ปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่และ
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านัน
ข้อ ๑๒ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ต้องรักษา และเสริมสร้างความ
สามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกือกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่าง
ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่การให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ต้องประพฤติตนให้สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีนาใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
เพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
ส่วนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ (ถ้ามี)
ข้อ ๑๕ ..............(ระบุบทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อาทิเช่น จรรยาบรรณของแพทย์
พยาบาล วิศวกร ครู หรือ..............................เพื่อใช้บังคับเพิ่มเติมสาหรับบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ดังกล่าวในองค์กร)................
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๖ ให้สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ มีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอย่างสม่าเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี เพื่อรายงานผลให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทังนี โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ดาเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่
เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านใหม่หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นันตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไม่
ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอย่างตรงไปตรงมามิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี อันมีผลกระทบต่อการแต่งตัง โยกย้าย เลื่อนขันเงินเดือน ตังกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นัน จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว

๓๗
(๕)

ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
(๖) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทังนี โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่งในสานักปลัด
ข้อ ๑๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่แต่งตังคณะกรรมการจริยธรรมขึนเพื่อ
ควบคุม กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือ
สองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ที่ได้รับเลือกตังจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
บ้านใหม่ นัน จานวนสองคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกสองคน
ให้หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และ
อาจแต่งตังผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนีใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอานาจ
หน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชีแจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชีแจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนีมาชีแจง หรือให้ถ้อยคาหรือให้
ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕)
พิจารณาวินิจฉัยชีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนีใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนันเป็นเรื่อง
สาคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓๘
(๗)
คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นัน
(๘) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ ๒๐ การดาเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตังคณะกรรมการ
จานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับ
ตาแหน่ง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๒ หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็น
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙
สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๓ การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐
และ
ข้อ ๒๒ ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดาเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ดาเนินการตามนันเว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้เกิดผลของการสั่งการนันเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน
หรือนาไปประกอบการพิจารณาแต่งตัง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขันเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนันปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้ทราบการลงโทษ
ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว

๓๙
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี พร้อมดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป
___________________________________

๔๐

ภาคผนวก

