
 

คํานํา 

 องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ไดจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป โดยมีโครงสรางการแบง

งานและระบบงานที่เหมาะ ไมซ้ําซอน มีการกําหนดการจัดอัตรากําลังใหเหมาะสมกับโครงสรางอํานาจหนาที่ของ

องคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537 (และแกไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2542) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และเพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัดนครปฐม)  ตรวจสอบการ

กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงใหเหมาะสมพรอมทั้งเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรา

กําลังคน การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหมในโอกาสตอไป  

 องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม จึงไดมีการวางแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป (พ.ศ.2556-2559) 

เพื่อใชประกอบในการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม มีการวางแผนการใชอัตรากําลังคน การพัฒนากําลังคนใน

องคการบริหารสวนตําบลใหสามารถดําเนินการตามภารกิจใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจตามอํานาจหนาที่  มี

ประสิทธิภาพ  มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปน

อยางดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารงานทั่วไป 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 



แผนอัตรากําลังพนักงานจาง  4  ป 

ขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 

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

1.  หลักการและเหตุผล   

   องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  มีหลักการและเหตุผลที่

จะตองจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจาง  4  ป  ดังน้ี 

  1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง    ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2547   โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจางสําหรับ

องคการบริหารสวนตําบลดังกลาว  กําหนดเพื่อเปนการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจาง ใหเกิด

ความเหมาะสม  และใหการปฏิบัติหนาที่ราชการขององคการบริหารสวนตําบลเกิดความคลองตัว  ประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผล  และประโยชนสูงสุด  ในการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  โดยไดกําหนดให

คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน นํามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  มากําหนดเปน

ประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง  พรอมทั้งใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการจัดทําแผน

อัตรากําลังพนักงานจาง  4  ป 

  1.2  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม   ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่  

20  กรกฎาคม  2547  ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนดเปนประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง  

โดยมีผลบังคับใชต้ังแตเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  2547 เปนตนไป 

  1.3  คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน(ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบประกาศ

กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง   โดยมีการกําหนดประเภทตําแหนงของพนักงานจาง และกําหนด

แนวทางใหองคการบริหารสวนตําบลคลองใหมจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล  

เพื่อเปนกรอบในการกําหนดประเภทตําแหนง  ช่ือตําแหนง  ของพนักงานจางในองคการบริหารสวนตําบล โดยให

เสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด (ก.จังหวัด)  พิจารณาใหความเห็นชอบ  โดยไดกําหนดให

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจาง  4  ป   ซึ่งจะตอง

วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม วิเคราะหความตองการกําลังคน  

วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจาง  4  ป  ในการกําหนดประเภทตําแหนง

พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป  โดยการพิจารณากําหนด

ประเภทตําแหนงพนักงานจาง  และลักษณะงานจะตองคํานึงถึงแผนอัตรากําลัง  3  ป ขององคการบริหารสวน

ตําบลประกอบดวย 

  1.4  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว    องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  จึงไดจัดทําแผน

อัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป  สําหรับปงบประมาณ  พงศ. 2556 –2559  ข้ึน 

 

2.  วัตถุประสงค 
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   2.1  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน  ระบบ

การจางพนักงานจางที่เหมาะสม  ไมซ้ําซอนอันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวน

ตําบล 

   2.2  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม มีการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง การ

จัดอัตรากําลังพนักงานจางใหสอดคลองกับโครงสรางองคการบริหารสวนตําบลและใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่

ขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   ตามกฎหมายจัดต้ังองคการบริหารสวนตําบลแตละประเภท และตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๒  และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  2.3  เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม  สามารถตรวจสอบการกําหนด

ประเภทตําแหนงและการสรรหาและเลือกสรรตําแหนงพนักงานจางวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

  2.4   เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชแผนอัตรากําลังพนักงานจาง     โดย

จะตองคํานึงถึงแผนอัตรากําลัง  3  ป  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหมให

เหมาะสม 

  2.5  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม สามารถวางแผนการใชอัตรากําลังของบุคลากร

ในองคการบริหารสวนตําบล   การจัดสรรงบประมาณ   การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางในการทําสัญญาจาง

พนักงานจาง  เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเกิดประโยชนตอประชาชน  เกิด

ผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจตามอํานาจหนาที่  มีประสิทธิภาพ  ความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและมีการ

ลดภารกิจและยุบเลิกประเภทตําแหนงที่ไมจําเปนในการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดเปนอยางดี 

  2.6  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  มีการกําหนดตําแหนงพนักงานจางที่สามารถ

ตอบสนองการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลที่มีความจําเปนเรงดวนและสนองนโยบายของรัฐบาล หรือ

มติคณะรัฐมนตรี   หรือนโยบายขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

  2.7  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  ดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังบุคลากร

ใหเหมาะสม  การพัฒนาบุคลากรไดอยางตอเน่ืองมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ

บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด  

3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจาง   4   ป 

 



   คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารงานสวนตําบลคลองใหม  เห็นสมควรให

จัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจาง  4  ป   โดยใหมีขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ  ดังตอไปน้ี 

   3.1  วิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  

ตามกฎหมายจัดต้ังองคการบริหารสวนตําบลแตละประเภท  และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2542   ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะ รัฐมนตรี 

นโยบายขององคการบริหารสวนตําบลและสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

3.2  นําโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจตาม

อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ  ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดนครปฐมไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง

ความตองการของประชาชน 

3.3  กําหนดความตองการพนักงานจางในองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม      โดยใหหัวหนา

สวนราชการเขามามีสวนรวม เพื่อกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจ

และอํานาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง  และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล

ประกอบการกําหนดตําแหนงพนักงานจาง 

3.4  กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจอํานาจหนาที่  

ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวน

ตําบล 

3.5  จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจาง   4  ป   (พ.ศ. 2556 – 2559)  โดยภาระคาใชจายดาน

การบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจายตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ. 2552 

3.6  ใหพนักงานจางทุกคนไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1  ครั้ง 

5.  สภาพปญหาของพ้ืนท่ีและความตองการของประชาชน 

         เพื่อใหแผนอัตรากําลังพนักงานจาง  4  ป  ขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหมมีความ

ถูกตองครบถวนสมบูรณและสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่  จึงไดวิเคราะหสภาพปญหา  ความ

จําเปนและความตองการของประชาชนโดยแบงออกเปนดานตาง ๆ  ดังตอไปน้ี 

 4.1  สภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบล 

4.1.1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 - ถนนลูกรังชํารุดเสียหายงาย  

  - ถนนมีขนาดเล็ก แคบ และเปนหลุมเปนบอ  

   - โทรศัพทสาธารณะในหมูบานและโทรศัพทบานไมเพียงพอ  

   - ระบบประปาไมดีพอ  

4.1.2  ดานเศรษฐกิจ 

 - การสงเสริมอาชีพมีนอย  

- หนวยงานราชการ ไมมีการจัดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพของปุย    และ

ยาฆาแมลง 
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   - ราษฎรมีฐานะปานกลาง  

   - ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ่า  

4.1.3  ดานสังคม 

   - มีการระบาดของยาเสพติดภายในตําบล  

    

- ผูสูงอายุขาดผูดูแลรับผิดชอบ 

   - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีนอย  

   - การสงเคราะหผูยากไรไมเพียงพอกับความตองการ  

4.1.4  ดานการเมืองการบริหาร 

   - ประชาชนยังขาดความรูในเรื่องของการเลือกต้ังทั่ว ๆ ไป  

   - การมีสวนรวมของประชาชนในตําบลมีนอย  

   - พนักงานสวนตําบลขาดความรูความเขาใจในระเบียบปฏิบัติ  

4.1.5  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   - ในตําบลไมมีที่ทิ้งขยะ  

   - มีการใชยาปราบศัตรูพืชและสารเคมี ทําใหสารเคมีตาง ๆ ไหลลงสูแมนํ้า  

   - คลองต้ืนเขินเน่ืองจากมีวัชพืชหนาแนน  

   - แหลงอุตสาหกรรมบางสวนปลอยนํ้าเสียลงในลําคลอง  

4.1.6  ดานแหลงนํ้า 

   - ประปาหมูบานยังไมเพียงพอ  

   - คลองต้ืนเขิน  

4.1.7  ดานสาธารณสุข 

   - ประชาชนนิยมซื้อยารับประทานเองและรักษาอาการเจ็บปวยเอง  

   - ประชาชนขาดความเอาใจใสตอสุขภาพ  

   - ควรจัดใหมีบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่  

4.2  ความตองการของประชาชน 

4.2.1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   - พัฒนาการคมนาคม ทั้งทางบกและทางนํ้า  

   - ติดต้ังตูโทรศัพทสาธารณะใหทั่วถึง  

   - ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ  

   - ปรับปรุงระบบประปาใหดีข้ึน  

4.2.2  ดานเศรษฐกิจ 

   - สงเสริมใหมีกลุมอาชีพเพิ่มข้ึน  

   - สนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาชีพ  

   - ขายสินคาทางการเกษตรไดในราคาดี  

4.2.3  ดานสังคม 
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   - สงเสริมและจัดใหมีกีฬาเพื่อลดปญหายาเสพติด  

   - สงเสริมความเขมแข็งแกชุมชน  

   - จัดใหมีการสงเคราะหคนยากจน คนพิการ เด็ก สตรี และผูสูงอายุ  

4.2.4  ดานการเมืองการบริหาร 

   - ใหความรูแกประชาชนในเรื่องของระบบประชาธิปไตย  

   - จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน ใหเพียงพอ มี    

   ประสิทธิภาพ 

   - สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการขององคการบริหาร    สวนตําบล  

   - พัฒนาบุคลากร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล  

   ใหมีความรู คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

   - สงเสริมการมีสวนรวมในรูปประชาคม  

4.2.5  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   - สงเสริมการปลูกตนไมในตําบล  

   - มีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

   - มีการขุดลอกคูคลองและกําจัดวัชพืช  

4.2.6  ดานแหลงนํ้า 

- ขุดลอกคูคลอง 

   - ขยายเขตประปาภูมิภาค  

4.2.7  ดานสาธารณสุข 

   - ประชาสัมพันธ เผยแพรความรูใหประชาชนเอาใจใสตอสุขภาพและรูจักดูแล 

   ปองกันตนเอง และรูจักการคุมกําเนิดเมื่ออายุยังนอย เพื่อปองกันการมีบุตร 

             กอนวัยอันควร 

5.  ภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 

  การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นขององคการบริหารสวนตําบล ใชเทคนิค SWOT 

เขามาชวย ทั้งน้ี เพื่อใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขต

พื้นที่ ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร    โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการ

ดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจ

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 

นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ทั้งน้ี สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดย

สามารถกําหนดแบงภารกิจไดเปน ๗ ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ดังน้ี 
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5.1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของดังน้ี 

-  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 

-  ใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 

-  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2)) 

-  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า (มาตรา 68 (3)) 

-  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ (มาตรา 16 (4)) 

-  การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 

5.2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของดังน้ี 

-  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67 (6)) 

-  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา ๖๗ (๓)) 

-  ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 

68 (4)) 

-  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชราและผูดอยโอกาส  

(มาตรา 16 (10)) 

- การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด  และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย         (มาตรา 16 

(2)) 

-  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (มาตรา 16 

(5)) 

-  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 

  5.3  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่เกี่ยวของ

ดังน้ี 

-  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4)) 

-  การคุมครองดูแล และรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน           

(มาตรา 68 (8)) 

-  การผังเมือง (มาตรา 68 (3)) 

-  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง             (มาตรา 

16 (17)) 

- การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 

  5.4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว      มีภารกิจที่

เกี่ยวของดังน้ี 

-  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) 

-  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา 68 (5)) 

-  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 

-  การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 

-  การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 
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-  การทองเที่ยว (มาตรา 68 (12)) 

  5.5  ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่

เกี่ยวของดังน้ี 

-  คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (มาตรา 67 (7)) 

-  รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัด  มูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 

-  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ (มาตรา 17 (12)) 

                   5.6   ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน มีภารกิจที่

เกี่ยวของดังน้ี 

-  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ     ทองถ่ิน 

(มาตรา 67 (8)) 

-  สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 

-  การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 

-  การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน (มาตรา 17 

(18)) 

  5.7  ดานการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคการ

บริหารสวนตําบล มีภารกิจที่เกี่ยวของดังน้ี 

-  สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ในการพัฒนาทองถ่ิน (มาตรา 

55 (3)) 

-  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให

ตามความจําเปนและสมควร (มาตรา 67 (9)) 

-  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการมีมาตรการปองกัน 

    (มาตรา 16 (16)) 

-  การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครอง  สวนทองถ่ิน 

(มาตรา 17 (3)) 

-  การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้า ที่เช่ือมตอระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอื่น (มาตรา 17 (16)) 

   ภารกิจทั้ง 7 ดาน ตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล สามารถจะแกไข

ปญหาขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหมไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความ

ตองการของประชาชนในเขตพื้นที่  

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ 

  นําภารกิจที่ไดวิเคราะห ตามขอ 5 จํานวน 7 ภารกิจ นํามากําหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง 

โดยองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการตามแผนอัตรากําลังพนักงาน

จาง 4 ป ดังน้ี 

6.1 ภารกิจหลัก 
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 1.  การปรับปรุงดานโครงสรางพื้นฐาน 

2.  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 3.  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 4.  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

 5.  ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

6.2 ภารกิจรอง 

 1.  ดานการวางแผน เศรษฐกิจชุมชน และการทองเที่ยว 

 2.  ดานการบริหารจัดการและสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ    

      องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 3.  การสงเสริมการเกษตร 

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 

  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามที่คณะกรรมการ

กลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ไดเห็นชอบใหเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ  โดยกําหนด

โครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน  3  สวนราชการ  ไดแก  

1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

2. กองคลัง   

3. กองชาง  

ทั้งน้ี  ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการจํานวนทั้งสิ้น  29  อัตรา  ลูกจางประจํา จํานวน  3  

อัตรา  พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  20  อัตรา  พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  12  อัตรา  มีกรอบทั้งสิ้น 64  

อัตรา แตเน่ืองจากที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบลคลองใหมมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากข้ึนในสวน

ราชการสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล , กองคลัง และกองชาง และจํานวนบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอตอ

การปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ดังน้ัน  จึงมีความจําเปนตองขอกําหนด

ตําแหนงพนักงานจางข้ึนใหมเพื่อรอบรับปริมาณงานที่เพิ่มมากข้ึนและแกไขปญหาการบริหารงานภายในสวน

ราชการขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหมตอไป 

8.  โครงสรางตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 

  จากสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม มีภารกิจ อํานาจหนาที่ที่จะตอง

ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว ภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใน พ.ร.บ.อบจ. , เทศบาลและ อบต. และตาม 

พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542  โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการดังน้ี 

1) สํานักงานปลัด อบต.  

มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลและราชการ

ที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณ  

การจัดทําทะเบียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการบริหารฯ      งานพิมพดีด งาน

อินเตอรเน็ตตําบล งานการเจาหนาที่ งานการประชุม งานขอบังคับตําบล งานนิติการ      งานรัฐพิธี งาน

ประชาสัมพันธ งานจัดทําแผนพัฒนาตําบล งานการจัดทําขอบังคับงบประมาณประจําป งานขออนุมัติดําเนินการ
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ตามขอบังคับ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานนิเทศ

การศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบํารุงสถานศึกษา งานศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก  สงเสริมกิจการศาสนาประเพณีศิลปวัฒนธรรม         งานกิจการเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและสันทนา

การ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห งานสงเสริมอาชีพและ

ขอมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับ

มอบหมาย รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม

นโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล แบงสวนราชการภายในออกเปน  2  

ฝาย  4 งาน ดังน้ี 

1.1 ฝายบริหารงานท่ัวไป 

1.1.1  งานบริหารท่ัวไป   มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ  งานธุรการ   งานสาร

บรรณ  การจัดทําทะเบียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการบริหารฯ       งานทะเบียน

ยานพาหนะ  งานพิมพดีด งานการเจาหนาที่ งานการประชุม งานรัฐพิธี งานกิจการสภา อบต. งานสงเสริมการ

ทองเที่ยว งานรักษาความปลอดภัยและความสะอาดสํานักงาน งานประชาสัมพันธ งานอินเตอรเน็ตตําบล และงาน

อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

1.1.2  งานนโยบายและแผน  มีหนาที่ความรับผิดชอบ งานวิชาการ        งานนโยบาย

ของ  องคการบริหารสวนตําบล งานจัดทําแผนพัฒนาตําบล 3 ป และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบล ๕ ป งานการขอบังคับตําบลดานงบประมาณ งานสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร  งานรวบรวมขอมูล

และสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

-  งานนิติการ   มีหนาที่ความรับผิดชอบ งานกฎหมายและนิติกรรม      งานการ

ดําเนินการทางคดีขององคการบริหารสวนตําบล งานศาลปกครอง งานรองเรียน รองทุกขและอุทธรณ  งานอื่นที่

ไดรับมอบหมาย 

- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหนาที่ความรับผิดชอบ      งานอํานวยการ  

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานชวยเหลือฟนฟู งานกูภัย งานปองกันยาเสพติด  และงานอื่นที่ไดรับ

มอบหมาย 

2.2 ฝายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

2.2.1   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน   มีหนาที่ความรับผิดชอบ     งานสวัสดิการ

สังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห งานพิทักษสิทธิเด็กและสตรี งานสงเสริมอาชีพ

และขอมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี  งานอนามัยชุมชน งาน

สาธารณสุขมูลฐาน  งานสุขศึกษา งานสุขาภิบาลควบคุมอาคาร นํ้า และสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลโรงงาน 

งานอาชีวอนามัย งานการเฝาระวัง งานระบาดวิทยา         งานโรคติดตอและสัตวนําโรค   งานโรคเอดส งาน

สงเสริมและเผยแพร งานควบคุมมลพิษ งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

        2.2.3 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหนาที่รับผิดชอบ งานศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก งานสงเสริมและสนับสนุนการเรียนชุมชน  งานสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ

อนุบาล  งานประสานสนับสนุนโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยม งานสงเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน  

-9- 



งานหองสมุด  พิพิธภัณฑ  และเครือขายทางการศึกษา  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา    งานกีฬาและสันทนาการ  

งานสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีทองถ่ิน 

- งานบริหารงานการศึกษา  มีหนาที่ความรับผิดชอบงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  งาน

สงเสริมและสนับสนุนการเรียนชุมชน  งานสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล  งาน

ประสานสนับสนุนโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยม  งานสงเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน  งาน

หองสมุดพิพิธภัณฑ  และเครือขายทางการศึกษา  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  งานกีฬาและสันทนาการ 

- งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

งานสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีทองถ่ิน งานสงเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา 

2) กองคลัง 

มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  การเงิน การเบิกจาย การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน 

การตรวจเงิน การหักภาษีเงินไดและนําสงภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินไดประเภทตาง ๆ การ

รายงานเงินคงเหลือประจําวัน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปและขอขยายเวลาเบิกจาย งานจัดทํางบและแสดงฐานะ

ทางการเงิน งบทรัพยสิน หน้ีสิน งบโครงการ เงินสะสม งานจัดทําบัญชีทุกประเภท  งานทะเบียนคุมเงินรายได-

รายจาย งานจัดเก็บรายไดและพัฒนารายได การจัดหาผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสิน งานจัดทํา/

ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปา งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

หรือไดรับมอบหมาย โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน  2  ฝาย   4 งาน   ดังน้ี  

2.1  ฝายการเงินและบัญชี 

2.1.1 งานการเงิน   มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจาย  

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน การหักภาษีเงินไดและนําสงภาษี  การตัด

โอนเงินเดือน งานเก็บรักษาเงิน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดป และขอขยายเวลาเบิกจาย รายงานเงินคงเหลือ

ประจําวัน  งานจัดทําบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได-รายจาย รวบรวมสถิติเงินไดประเภทตาง ๆ งาน

จัดทํางบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพยสิน หน้ีสิน     งบโครงการเงินสะสมและงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

2.1.2 งานการบัญชี มีอํานาจหนาท่ีความมีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานการเงิน

และบัญชีตามที่ไดรับมอบหมาย รวบรวมรายละเอียดตาง ๆ เพื่อประกอบการจัดทํางบประมาณประจําป ทําฎีกา

เบิกเงิน คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร เงินอุดหนุนทั้งหมดตามงบประมาณรายจาย พรอมจัดทําโครงการงาน

กอสรางทั้งหมด และจัดทําฎีกาที่ไมเกี่ยวของกับงานในหนาที่พัสดุ และปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

2.2  ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได 

2.2.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ       งานจัดเก็บ

รายไดและพัฒนารายได  งานภาษีอากร คาธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสิน งาน

จัดทํา/ตรวจสอบบัญชี และการรับเงินในกิจการประปา และงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุม

กิจการคาและคาปรับ งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได และงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

2.1.2 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีหนาที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพยสิน

และแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและยานพาหนะ  และงาน

อื่นที่ไดรับมอบหมาย 
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3) กองชาง 

มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน 

แหลงนํ้าฯลฯ งานการประมาณการคาใชจายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานกอสราง    งานผังเมือง งาน

ซอมบํารุงทาง อาคาร สะพาน แหลงนํ้า งานควบคุมการกอสราง งานซอมบํารุงในกิจการประปา จัดทําทะเบียน

สิ่งกอสรางที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต. รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย โดยแบงสวน

ราชการภายในออกเปน 2 ฝาย  4 งาน  ดังน้ี 

3.1  ฝายกอสราง ออกแบบและควบคุมอาคาร 

3.1.1 งานกอสราง ออกแบบและควบคุมอาคาร  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับ งานกอสรางและบูรณะถนน งานกอสรางและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ       งานระบบขอมูลและ

แผนที่เสนทางคมนาคม งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ การเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของทาง

อาคาร เข่ือน สะพาน และสิ่งกอสรางอื่น ๆ เขียนแผนที่ตาง ๆ การราง เขียนแบบแปลน  แผนผังสําหรับการวางผัง

เมือง ดําเนินการสํารวจ รวบรวม ตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และ

สภาพแวดลอมของพื้นที่และชุมชนในบริเวณเขตสํารวจ เพื่อการวางผังเมือง และงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

3.1.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหนาที่และความรับผิดชอบ 
4)  

3.2 ฝายประสานสาธารณูปโภค 

3.2.1 งานประสานสาธารณูปโภค มีหนาที่ความรับผิดชอบ งานประสานสาธารณูปโภค

และกิจการประปา งานขนสงและวิศวกรรมจราจร งานระบายนํ้า งานจัดทําแตงสถานที่  พักผอนหยอนใจงาน

ควบคุมดูแล บํารุงรักษาสถานที่ผักผอนหยอนใจ งานดูแล บํารุงรักษาตนไม พันธไมตางๆ และงานอื่นที่เกี่ยวของ ที่

ไดรับมอบหมาย 

3.2.2 งานไฟฟาสาธารณะ  มีหนาที่ความรับผิดชอบประสานงานไฟฟา  จัดสถานที่  

ติดต้ังไฟฟางานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ งานสํารวจ ออกแบบ และคํานวณอุปกรณไฟฟา  งานควบคุมการ

กอสรางในการติดต้ังอุปกรณไฟฟา  งานซอมบํารุงรักษาไฟฟาในเขต องคการบริหารสวนตําบล งานอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑๓.  แนวทางการพัฒนาพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล 

  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานจาง         โดยการ

จัดทําแผนแมบท  การพัฒนาพนักงานจาง  เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะ ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรมอัน

จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานจางทุกคนทุกตําแหนง ไดมีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาภายในชวงระยะเวลา



ตามแผนอัตรากําลัง ๔ ป  ทั้งน้ีวิธีการพัฒนามีทั้งการปฐมนิเทศ  การฝกอบรม   การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานจาง  เพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถ่ินตอไป 

 

๑๔.  ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานจางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ไดประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานจาง  ดังน้ี 

ก. คุณธรรมจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ัวไปสําหรับพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล

คลองใหม 

  ๑. พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต  ตรงตอเวลา  และมุงสัมฤทธ์ิของงาน 

 ๒. พึงปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรม โปรงใส ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและมีความรับผิดชอบ

ตลอดจนคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ 

  ๓. พึงปฏิบัติงาน  โดยประสานงานกับสวนราชการสวนทองถ่ินอื่น 

  ๔. พึงยกยองสงเสริมคนดี  และไมสงเสริมคนไมดีใหมีอํานาจรวมทั้งไมชวยเหลือเกื้อกูล 

      ผูกระทําผิด  

 

  ๕. พึงวางตนใหเหมาะสมกับกาลเทศะเหมาะสมแกฐานานุรูปของขาราชการ โดยคํานึงถึง

      เกียรติยศและศักด์ิศรีของตําแหนงที่ตนดํารงอยู  

 ๖. พึงใหบริการที่ดี แกผูมาติดตอราชการและปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพมี อัธยาศัย

ไมตรีและมีนํ้าใจ 

  ๗. พึงปฏิบัติงาน  โดยยึดหลักประหยัด มีประสิทธิภาพและความเหมาะสม 

  ๘. พึงวางตนเปนกลางทางการเมืองไมเลือกปฏิบัติ และปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ  

                        ตามนโยบายของคณะผูบริหาร 

  ๙. พึงละเวนการแสวงหาผลประโยชนจากตําแหนงหนาที่ราชการ 

ข. คุณธรรมและจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานจางในดานการเงินและบัญชีการพัสดุ

และการตรวจสอบภายใน 

  ๑. พึงตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบโดยปฏิบัติหนาที่อยางถูกตองและมีคุณธรรม 

  ๒. พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง 

 ๓. พึงละเวนการเขาไปเกี่ยวของในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมอันดี  รวมทั้งพึงละเวน

การรับของมีคาใดๆ จากผูมีผลประโยชนเกี่ยวของกับงานองคการบริหารสวนตําบล 

  ๔. พึงรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ โดยไมปดบังการกระทําที่ 

      ผิดระเบียบ  

 

 



โอนมาจากส่วน

โยธา 1 อตัรา 

1. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 

  โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลคอลงใหม 

  รายละเอียดโครงสรางตามกรอบอัตรากําลังปจจุบันและกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 

โครงสรางแผนอัตรากําลังเดิม 

(พ.ศ.2552-2555) 

โครงสรางแผนอัตรากําลังใหม 

(พ.ศ.2556-2559) 

หมายเหตุ 

1.สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 1.สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

1.1 ฝายบริหารงานทั่วไป 

1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

 พนักงานจางตามภารกิจ 

 -  ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล (1 อัตรา) 

 พนักงานจางทั่วไป 

-คนงานทั่วไป ( 1 อัตรา) 

1.2  งานนโยบายและแผน 

              - 

1.3 ฝายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

1.3.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

พนักงานจางตามภารกิจ 

- ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน (1 อัตรา) 

1.4 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 พนักงานจางตามภารกิจ 

  -  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  

     (3 อัตรา)  

พนักงานจางทั่วไป 

-คนงานทั่วไป  (4 อัตรา) 

1.1 ฝายบริหารงานทั่วไป 

1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

 พนักงานจางตามภารกิจ 

 -  ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล (1 อัตรา) 

 พนักงานจางทั่วไป 

-คนงานทั่วไป ( 1 อัตรา) 

1.2 งานนโยบายและแผน 

              - 

1.3 ฝายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

1.3.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

พนักงานจางตามภารกิจ 

- ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน (1 อัตรา) 

1.4 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 พนักงานจางตามภารกิจ 

  -  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  

     (3 อัตรา)  

 พนักงานจางท่ัวไป 

-คนงานทั่วไป ( 5 อัตรา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  กองคลัง 2. กองคลัง  

2.1   ฝายการเงินและบัญชี 

2.1.1 งานการเงิน 

พนักงานจางตามภารกิจ 

-ชวยเจาหนาที่ธุรการ (1 อัตรา) 

2.1.2  งานบัญชี 

            -  

2.2 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

  พนักงานจางตามภารกิจ 

  - ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ (1 อัตรา)      

2.1   ฝายการเงินและบัญชี 

2.1.1 งานการเงิน 

พนักงานจางตามภารกิจ 

-ชวยเจาหนาที่ธุรการ (1 อัตรา) 

2.1.2  งานบัญชี 

            -  

2.2 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

  พนักงานจางตามภารกิจ 

  - ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ (1 อัตรา)      
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โอนไปสวนสํานักงานปลัด 

1 อัตรา 

โครงสรางแผนอัตรากําลังใหม 

(พ.ศ.2552-2555) 

โครงสรางแผนอัตรากําลังใหม 

(พ.ศ.2556-2559) 

หมายเหตุ 

2.กองคลัง 2.กองคลัง  

2.3 ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได 

2.3.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

พนักงานจางตามภารกิจ 

-ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได (1 อัตรา) 

 

 2.3 ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได 

2.3.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

พนักงานจางตามภารกิจ 

-ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได (1 อัตรา) 

 

 

 

 

 

3.  กองชาง 3.  กองชาง  

3.1  ฝายกองสราง 

3.1.1 งานกอสราง          

 พนักงานจางตามภารกิจ   

  - พนักงานขับรถยนต  (1 อัตรา) 

3.1.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

พนักงานจางตามภารกิจ 

-ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (1 อัตรา) 

3.2 ฝายประสานสาธารณูปโภค 

3.2.1 งานประสานสาธารณูปโภค 

 พนักงานจางตามภารกิจ 

  -  พนักงานผลิตนํ้าประปา (4 อัตรา)   

  -  ผูชวยเจาหนาที่การประปา (1 อัตรา) 

  -  คนงานประจํารถขยะ (2 อัตรา) 

  -  พนักงานจดมาตรวัดนํ้า (1 อัตรา) 

   พนักงานจางท่ัวไป 

 -  คนงานประจํารถขยะ ( 1 อัตรา) 

 -  คนงานทั่วไป  ( 2  อัตรา) 

 -  คนสวน (4 อัตรา) 

3.2.2 งานไฟฟาสาธารณะ 

  -พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (2 อัตรา) 

 3.1  ฝายกองสราง 

3.1.1 งานกอสราง          

 พนักงานจางตามภารกิจ   

  - พนักงานขับรถยนต  (1 อัตรา) 

3.1.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

พนักงานจางตามภารกิจ 

-ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (1 อัตรา) 

3.2 ฝายประสานสาธารณูปโภค 

3.2.1 งานประสานสาธารณูปโภค 

 พนักงานจางตามภารกิจ 

  -  พนักงานผลิตนํ้าประปา (4 อัตรา)   

  -  ผูชวยเจาหนาที่การประปา (1 อัตรา) 

  -  คนงานประจํารถขยะ (2 อัตรา) 

  -  พนักงานจดมาตรวัดนํ้า (1 อัตรา) 

   พนักงานจางท่ัวไป 

 -  คนงานประจํารถขยะ ( 1 อัตรา) 

 -  คนงานทั่วไป  ( 1  อัตรา) 

 -  คนสวน (4 อัตรา) 

3.2.2 งานไฟฟาสาธารณะ 

  -พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (2 อัตรา) 
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กรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ระหวางป พ.ศ.2556 – 2559 

ลําดับ

ท่ี 
สวนราชการ 

กรอบ

อัตรา

กําลัง

เดิม 

อัตราตําแหนงท่ีคาดวาจะตองใช

ในชวงระยะเวลา 4 ปขางหนา 
เพ่ิม/ลด 

หมาย

เหตุ 

   2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559  

 สํานักงานปลัด           

 พนักงานจางตามภารกิจ 

ประเภทผูทีคุณวุฒิ 

          

1 ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 1 1 1 1 1 - - - -  

2 ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 1 1 1 1 1 - - - -  

 พนักงานจางตามภารกิจ 

ประเภทผูมีทักษะ 

          

3 ผูครูผูดูแลเด็กเล็ก 3 3 3 3 3 - - - -  

 พนักงานจางทั่วไป           

4 คนงานท่ัวไป 6 6 6 6 6 - - - - วาง 2 อัตรา 

 รวมสํานักงานปลัด 11 11 11 11 11 - - - -  

 กองคลัง           

 พนักงานจางตามภารกิจ 

ประเภทผูมีคุณวุฒ ิ

          

5 ผช.เจาหนาที่จัดเก็บรายได 1 1 1 1 1 - - - -  

6 ผช.เจาหนาที่พัสดุ 1 1 1 1 1 - - - - วาง 

7 ผช.เจาหนาที่ธุรการ 1 1 1 1 1 - - - -  

 รวมกองคลัง 3 3 3 3 3 - - - -  

 กองชาง           

 พนักงานจางตามภารกิจ 

ประเภทผูมีคุณวุฒ ิ

          

8 ผูชวยเจาหนาที่การประปา 1 1 1 1 1 - - - -  

9 ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 1 1 1 1 1 - - - -  

 พนักงานจางตามภารกิจ 

ประเภทผูมีทักษะ 

          

10 พนักงานขับรถยนต 1 1 1 1 1 - - - -  

11 พนักงานผลิตนํ้าประปา 4 4 4 4 4 - - - - วาง 1 อัตรา 

12 พนักงานจดมาตรวัดนํ้า 1 1 1 1 1 - - - -  

13 พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ 2 2 2 2 2      
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ลําดับ

ท่ี 
สวนราชการ 

กรอบ

อัตรา

กําลัง

เดิม 

อัตราตําแหนงท่ีคาดวาจะตองใช

ในชวงระยะเวลา 4 ปขางหนา 
เพ่ิม/ลด 

หมาย

เหตุ 

   2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559  

 พนักงานจางตามภารกิจ 

ประเภทผูมีทักษะ 

        -  

14 คนงานประจํารถขยะ 2 2 2 2 2 - - - -  

 พนักงานจางท่ัวไป           

15 คนงานประจํารถขยะ 1 1 1 1 1 - - - -  

16 คนสวน 4 4 4 4 4 - - - -  

17 คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 1 - - - -  

 รวมกองชาง 18 18 18 18 18 - - - -  

 รวมทั้งสิ้น 32 32 32 32 32 - - - -  
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สรุปกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป (พ.ศ.2556-2559) 

ขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

สวนราชการ กรอบอัตรา 

กําลังเดิม 

อัตราตําแหนงท่ีคาดวาจะตอง 

          ใชในชวงระยะเวลา 4 ป เพ่ิม/ลด 
หมาย

เหตุ 
2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559 

 สํานักงานปลัด 11 11 11 11 11 - - - -  

กองคลัง 3 3 3 3 3 - - - -  

กองชาง 18 18 18 18 18 - - - -  

รวม 32 32 32 32 32 - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับอัตราคาตอบแทน (คาจาง) และ)ประโยชนตอบแทนอื่น (แยกตามสวนราชการ) 

1. สํานักงานปลัดอบต.มีอัตรากําลังพนักงานจาง ปจจุบันจํานวน 4 ตําแหนง 11  อัตรา ดังน้ี 

ที ่ ตําแหนง จํานวน 

(คน) 

อัตราคา 

ตอบแทน 

รวม(บาท) ข้ันที่เพิ่มในแตละป 

2556 2557 2558 2559 

1. ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 8,260 99,120 8,880 6,480 6,864 7,272 

2. ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 1 7,800 93,600 14,400 6,480 6,864 7,272 

3. ผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็ก 3 7,950 286,200 37,800 19,440 20,592 21,816 

4. คนงานทั่วไป 6 5,340 384,480 43,920 43,920 43,920 43,920 

 รวมสํานักงานปลัด 11 29,350 672,600 79,800 64,440 64,440 65,880 

 

 2. กองคลัง มีอัตรากําลังพนักงานจาง ปจจุบันจํานวน 3 ตําแหนง 3 อัตรา  

ที ่ ตําแหนง จํานวน 

(คน) 

อัตราคา 

ตอบแทน 

รวม(บาท) ข้ันที่เพิ่มในแตละป 

2556 2557 2558 2559 

1. ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได 1 7,050 84,600 23,400 6,480 6,864 7,272 

2. ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 1 6,530 78,360 29,640 6,480 6,864 7,272 

3. ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ 1 6,050 72,600 35,400 6,480 6,864 7,272 

 รวมกองคลัง 3 19,630 235,560 88,440 19,440 20,592 21,816 

 3.กองชาง มีอัตรากําลังพนักงานจาง ปจจุบันจํานวน 9  ตําแหนง  18  อัตรา  

ที ่ ตําแหนง จํานวน 

(คน) 

อัตราคา 

ตอบแทน 

รวม(บาท) ข้ันที่เพิ่มในแตละป 

2556 2557 2558 2559 

1. พนักงานขับรถยนต 1 6,270 75,240 32,760 6,480 6,864 7,272 

2. ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 1 7,460 91,680 16,320 6,480 6,864 7,272 

3. พนักงานผลิตนํ้าประปา 3 8,260 297,360 26,640 19,440 20,592 21,816 

4. พนักงานผลิตนํ้าประปา 1 6,050 72,600 35,400 6,480 6,864 7,272 

5. ผูชวยเจาหนาที่การประปา 1 8,260 99,120 8,880 6,480 6,864 7,272 

6. คนงานประจํารถขยะ 2 6,750 162,000 8,1000 12,960 13,728 14,544 

7. พนักงานจดมาตรวัดนํ้า 1 7,050 84,600 23,400 6,480 6,864 7,272 

8. พนง.ขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1 8,260 99,120 8,880 6,480 6,864 7,272 

9. พนง.ขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1 6,790 81,480 26,520 6,480 6,864 7,272 

10. คนงานประจํารถขยะ 1 5,340 64,080 43,920 43,920 43,920 43,920 

11. คนงานท่ัวไป 1 5,340 6,4080 43,920 43,920 43,920 43,920 

12. คนสวน 4 5,340 256,320 175,680 175,680 175,680 175,680 

 รวมกองชาง 18 523,320 1,447,680 523,320 341,280 345,888 350,784 
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4) ต้ังงบประมาณรายจายประจําป ดังน้ี 

 

ท่ี ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

1 34,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 
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