
แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

อําเภอสามพราน จ.นครปฐม 

1.หลักการและเหตุผล 

 1.1ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา

ตําแหนง และมาตรฐานของตําแหนง ลงวันที่ 22 พฤษจิกายน 2544 ขอ 5 กําหนดให คณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบล (ก.อบต. จังหวัด) กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลวาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราช

กาลใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภารกิจ หนาที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ตองปฎิบัติ ความยาก และ

คุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลที่จะตองจายในดานบุคคล 

โดยใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบลเพื่อใชในการกําหนดตําแหนง 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 

 1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนดการกําหนด

ตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดลงนามประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 

2545 กําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อ

เปนกรอบในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยใหเสนอให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบ 

โดยกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังคณะกรรมการการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาที่

และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน  วิเคราะหการวางแผนการใช

กําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขใน

การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรากําลังที่จัดทําในครั้งแรก 

 1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่ไดกําหนดไวตาม

มาตรฐานทั่วไปตามขอ 1.1 และการประกาศกําหนดตามขอ 1.2 ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 

(ก.อบต.) ไดใหความเห็นชอบแลวในการประชุมคณะกรรมการ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2545  เมื่อวันที่ 14 

พฤษภาคม 2545 และผูวาราชกา รจังหวัดนครปฐมในฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด

นครปฐม  ไดลงนามเมื่อวันที่  31 ตุลาคม 2545 

1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 

3 ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 ข้ึน 
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2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม

ซ้ําซอน 

 2.2 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลคลองใหมมีการกําหนดตําแหนง  การจัดโครงสรางอัตรากําลังให

เหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 2.3 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและ

การใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลใหเหมาะสม 

 2.4 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน

ตําบลคลองใหมใหเหมาะสม 

 2.5 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลมีการวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรรงบประมาณและบรรจุ

แตงต้ังพนักงานสวนตําบล เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเกิดประโยชนตอประชาชน เกิด

ผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจหนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  และมีการลด

ภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได

เปนอยางดี 

3.ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  

 คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ซึ่ งมีนายกองคการ

บริหารสวนตําบลคลองใหมเปนประธาน เห็นสมควรใหทําแผนอัตรากําลัง 3 ปโดยใหมีขอบเขตเน้ือหา

ครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังตอไปน้ี  

 3.1 วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหมตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน 

และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสาวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่น ให

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 

นโยบายของรัฐบาล และสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสาวนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจตาม

อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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3.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับภาระหนาที่

ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตาง  ๆ

3.4 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลตองไมเกินรอยละ40 % 

ของงบประมาณรายจาย 

 3.5 ใหพนักงานสวนตําบลทุกคน ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

4. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน 

ลําดับ

ที่  

ดาน สภาพปญหา ความตองการ 

1 โครงสรางพื้นฐาน 1. การคมนาคมระหวางหมูบานไมสะดวก ถนน

เปนหลุมเปนบอ 

2. มีนํ้าทวมขังในพื้นที่การเกษตรและชุมชน 

3. กระแสไฟฟาไมเพียงพอ 

4. ไมมีไฟสองสวางในเวลากลางคืน 

5. รถโดยสารประจําทางมีไมเพียงพอ 

 

1.กอสรางปรับปรุงซอมแซม

ถนนภายในหมูบาน 

2. กอสรางสะพานและวางทอ

ระบายนํ้า 

3.ขยายเขตไฟฟา 

4.ติดต้ังไฟฟาแสงสวางใหทั่ว

ทุกหมูบาน 

5.ประสานงานขอใหมีรถโดน

สารประจําทางมากข้ึน 

2 เศรษฐกิจ 1.การวางงานของประชาชนที่จบการศึกษา 

2. ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ่า 

3.เกษตรกรมีรายไดนอยไมเพียงพอตอการ

ดํารงชีวิต 

4. การขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ

อาชีพ 

1. สงเสริมการมีงานทํา และมี

การประชาสัมพันธตําแหนง

งานวาง 

2. ปรับปรุงโครงสรางระบบ

การผลิตใหมีคุณภาพ ใหเปนที่

ตองการของตลาด 

3.ประสานงานกับหนวยงานให

เขามาฝกอาชีพเสริม 

4.จัดต้ังกลุมอาชีพ เพื่อให

สมาชิกในกลุมไดมีเงินทุน

หมุนเวียน 

3. การสาธารณสุข 1.การแพรระบาดของโรคติดตอตาง  ๆ

 

 

1.จัดใหมีการปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ และกําจัด

แหลงเพาะพันธุเช้ือโรคตาง  ๆ
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ลําดับ

ที่ 

ดาน สภาพปญหา ความตองการ 

 การสาธารณสุข 2.สุขภาพอนามัยของผูสูงอายุเด็ก สตรีมีครรภ 

และผูผูการ 

3.การขาดอุปกรณทางการแพทย 

4.การแพรระบาดของยาเสพติด 

 

2.มีการตรวจสุขภาพให

ผูสูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ และ

ผูพิการ เน่ืองในโอกาสตาง  ๆ

3.จัดใหมีอุปกรณทาง

การแพทยที่ทันสมัยและ

เพียงพอ 

4.การใหความรูทางดานพิษภัย

ของยาเสพติด 

 

4 สงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

1.ความเสื่ออมล้ําทางสังคมของผูพิการและ

ผูดอยโอกาส 

2.ผูสูงอายุขาดการเอาใจใสดูแลจากคนใน

ครอบครัว 

3.ขาดการศึกษาและเรียนไมจบการศึกษาภาค

บังคับ 

1.สนับสนุนกิจกรรมของผู

พิการและเปดโอกาสใหเขามา

มีสวนรวมในสังคม 

2. จัดกิจกรรมใหคนใน

ครอบครัวไดรวมกิจกรรมตางๆ

รวมกัน 

3. สงเสริมการศึกษา 

สนับสนุนผูที่เรียนดีแตขาดทุน

ทรัพย 

5. ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

1.นํ้าเนาเสียในลําคลอง 

2. คลองต้ืนเขินและมีวัชพืชปกคลุม 

3.มีฝุนละอองฟุงกระจาย 

1.จัดใหมีการบําบัดนํ้าเสียกอน

ปลอยลงสูลําคลอง 

2.ขุดลอกคูคลองและรวมกัน

กําจัดวัชพืช 

3.รณรงคไมใหมีการเผาในที่

โลง เชน  การเผาขยะ การเผา

ตอซัง 

6. การศึกษา ศาสนา 

และ วัฒนธรรม 

1.การขาดแคลนอุปกรณทางการเรียน และสื่อ

ทางการศึกษา 

2.ประชาชนไมใหความสําคัญกับประเพณีใน

ทองถ่ิน 

3.ประชาชนโดยเฉพาะเด็กวัยรุนมักไมให

ความสําคัญกับกิจกรรมทางศาสนา 

 

1.สนับสนุนอุปกรณีการเรียน

และสื่อทางการศึกษา 

2.รณรงคและประชาสัมพันธ

ประเพณีอันดีงามในทองถ่ิน 

3.สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก

วันรุนเขารวมกิจกรรมทาง

ศาสนา 
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5.ภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 

 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคการปกคลองทองถ่ิน พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่น

ขององคการบริหารสวนตําบล โดยใชเทคนิค SWOT เขามาชวย ทั้งน้ีเพื่อใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล

มีอํานาจหนาที่จะเขาดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดย

วิเคราะหจุดแข็งจุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT โดยสามารถกําหนด

แบงภารกิจไดเปน 7 ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ดังน้ี 

5.1ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังน้ี 

      (1)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก  (มาตรา 67(1))  

      (2) ใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค  และทางการเกษตร   (มาตรา68(1)) 

      (3) ใหมีและบํารุงการใชไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น    (มาตรา68(2))  

      (4) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า    (มาตรา68(4))  

      (5) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ   (มาตรา16(4))  

      (6) การสาธารณูปการ   (มาตรา 16 (5))  

 5.2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังน้ี 

 (1) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  (มาตรา67(6)) 

  (2) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ   (มาตรา67(3))  

 (3)  ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ (มาตรา68(4)) 

 (4)  การสังคมสังเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส (มาตรา

16(10))  

  (5) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (มาตรา16(2))  

     (6) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิภาพเสรีของประชาชน (มาตรา16(5))  

  (7) การสาธารณสุข การอนามันครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา16(19))  

 5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังน้ี 

        (1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    (มาตรา67(4))  
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 (2) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน   (มาตรา68(8)) 

         (3) การผังเมือง  (มาตรา68(13))  

         (4) จัดใหมีที่จอดรถ   (มาตรา16(3))  

         (5) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง   (มาตรา16(17))  

         (6) การควบคุมอาคาร   (มาตรา16(28))  

 5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว มีภารกิจท่ี

เก่ียวของดังน้ี 

         (1) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว   (มาตรา68(6))  

         (2) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ   (มาตรา68(5))  

         (3) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร   (มาตรา68(7))  

  (4) ใหมีตลาด   (มาตรา68 (10)) 

  (5) การทองเที่ยว (มาตรา 68(12))  

         (6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย   (มาตรา68(11))  

         (7)  การสงเสริม การฝกอบรม และการประกอบอาชีพ (มาตรา16(6))  

          (8) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน    (มาตรา16(7))  

 5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจท่ีเก่ียวของ

ดังน้ี 

 (1) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   (มาตรา67(7)) 

  (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน  และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล   (มาตรา67(2)) 

 5.6  ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวของ

ดังน้ี 

            (1)บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

(มาตรา67(8)) 

 (2)การสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    (มาตรา67(8))  

 (3) การจัดการศึกษา    (มาตรา16(9)) 

  (4) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน   (มาตรา17(18))  
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5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังน้ี  

             (1) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรการปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาทองถ่ิน (มาตรา

45(3)) 

             (2) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางที่ราชกาลมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให

ตามความจําเปนและเหมาะสม 

             (3) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการมีมาตรการปองกัน   ()มาตรา16(16))  

              (4) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรการปกครองสวน

ทองถ่ิน         (มาตรา17(3)) 

               (5) การกอสรางและบํารุงรักษาทางบก และทางนํ้าที่เช่ือมตอระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน   (มาตรา17(16) 

 ภารกิจทั้ง 7 ดาน ตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถจะแกไขปญหา

ขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหมไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการ

ของประชาชนในเขตพื้นที่ ประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลจะตองสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ

รัฐ และนโยบายของผูบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะตองดําเนินการตามแผน

อัตรากําลัง 3 ป ดังน้ี 

 ภารกิจหลัก 

 1. การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน  

 2. การสงเสริมคุณภาพชีวิต  

 3. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  

 4. การสงเสริมดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  

 5. การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  

 6. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  

 7. การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา  
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ภารกิจรอง 

1. การวางแผนและการสงเสริมการลงทุน  การพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

2. การสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพ 

3. การพัฒนาดานสาธารณสุข 

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 

 ในปจจุบันคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม

เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ โดยไดกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 3 กอง  ไดแก 

สํานักงานปลัด อบต. กองคลัง และกองชาง มีกรอบอัตรากําลังจํานวนทั้งสิ้น 24 อัตรา และในอนาคตองคการ

บริหารสวนตําบลคลองใหมไดกําหนดตําแหนงตางๆ เพิ่มข้ึนตามความจําเปนที่จะตองใชคนที่มีความรู

ความสามารถดานอื่นๆ นอกเหนือจากตําแหนงที่กําหนดไว เพื่อใชแกไขปญหาของประชาชนในเขตตําบลคลอง

ใหม ดังน้ัน จึงตองมีการกําหนดโครงสรางและกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจ

หนาที่ เพื่อที่จะใหสามารถแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ 

 8.1 โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 จากการที่องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการ

ดังกลาว ซึ่งจะตองกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลใหตรงกับภารกิจ ในระยะแรกการกําหนดโครงสราง

สวนราชการที่จะรองรับการดําเนินการตามภารกิจน้ันไดกําหนดภารกิจอยูในสวนงานดังน้ี 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

-ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

(นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 8 ) 

-ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

(นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 8) 

 

-หนวยตรวจสอบภายใน 3-5,6 ว 

-เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 

-หนวยตรวจสอบภายใน 3-5,6 ว 

-เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 

 

1.สํานักงานปลัด อบต. 

   -หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป 7 ) 

1.สํานักงานปลัด อบต. 

   -หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป 7 ) 

รักษาราชการแทน 

1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

-(นักบริหารงานทั่วไป 6) 

1.1 ฝายบริหารงานทั่วไป 

-(นักบริหารงานทั่วไป 6) 

วาง 

 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

1.1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 1.1.1 งานบริหารงานท่ัวไป  

-บุคลากร  3-5,6 ว  -บุคลากร 3-5,6 ว  
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-นิติกร  3-5,6 ว   -นิติกร  3-5,6 ว   วาง 

-เจาพนักงานธุรการ 2-4,5,6 ว  -เจาพนักงานธุรการ 2-4,5,6 ว  วาง 

-พนักงานธุรการ  (ลูกจางประจํา)  -พนักงานธุรการ  (ลูกจางประจํา)   

-นักการภารโรง (ลูกจางประจํา) -นักการภารโรง (ลูกจางประจํา)  

1.2 งานนโยบายและแผน 1.2 งานนโยบายและแผน  

-เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3-5,6 

ว  

-เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3-5,6 ว   

1.3ฝายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

-หัวหนาฝายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

(นักบริหารงานทั่วไป 6) 

1.3ฝายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

-หัวหนาฝายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

(นักบริหารงานทั่วไป 6) 

วาง 

1.3.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1.3.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  

-นักพัฒนาชุมชน 3-5,6 ว -นักพัฒนาชุมชน 3-5,6 ว  

-นักพัฒนาชุมชน 3-5,6ว -นักพัฒนาชุมชน 3-5,6ว  

 1.3.2 งานสังคมสงเคราะห  

 1.4 ฝายสงเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

-หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา 6) 

 

 

 

กําหนดตําแหนงใหม 

1.4 งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

1.4.1 งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนา

ธรรม 

 

-นักวิชาการศึกษา 3-5,6 ว -นักวิชาการศึกษา 3-5,6 ว  

-ครูผูดูแลเด็ก   

 1.4.2 งานบริหารการศึกษา  

 -ครูผูดูแลเด็กเล็ก  

 -ครูผูดูแลเด็กเล็ก  

2. กองการคลัง 2. สวนกองคลัง  

-ผอ.กองคลัง 

(นักบริหารการคลัง7) 

-ผอ. กองคลัง 

(นักบริหารการคลัง7) 

วาง 

2.1 ฝายการเงินและบัญชี 2.1ฝายการเงินและบัญชี  

-หัวหนาฝายการเงินและบัญชี 

(นักบริหารงานการคลัง 6) 

-หัวหนาฝายการเงินและบัญชี 

(นักบริหารงานการคลัง 6) 

วาง 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

2.1.1งานการเงิน 2.1.1 งานการเงิน  

-นักวิชาการเงินและบัญชี  3-5,6ว -นักวิชาการเงินและบัญชี  3-5,6ว  



-พนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจางประจํา) -พนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจางประจํา)  

2.1.2 งานบัญชี 2.1.2งานบัญชี  

-นักวิชาการการคลัง 3-5,6ว 

-เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2-4,5 

-นักวิชาการคลัง 3-5,6ว 

-เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2-4,5 

 
ขอยุบเมื่อตําแหนงวาง 

2.2ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได 2.2ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได  

-หัวหนาฝายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

(นักบริหารงานการคลัง 6) 

-หัวหนาฝายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

(นักบริหารงานการคลัง 6) 

วาง 

2.2.1งานพัฒนาจัดเก็บรายได 2.2.1งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  

-นักวิชาการจัดเก็บรายได 3-5,6ว -นักวิชาการจัดเก็บรายได 3-5,6ว  

-เจาหนาที่จัดเก็บรายได 1-3,4 -เจาหนาที่จัดเก็บรายได 1-3,4  

2.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 2.3งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  

-เจาพนักงานพัสดุ2-4,5 -เจาพนักงานพัสดุ2-4,5 วาง 

-เจาหนาที่พัสดุ  1-3,4 -เจาหนาที่พัสดุ1-3,4  

3. กองชาง 3.กองชาง  

-ผูอํานวยการกองชางกองชาง 

(นักบริหารงานชาง 7) 

-ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง 7) 

 

3.1 ฝายกอสราง 3.1. ฝายกอสราง  

-หัวหนาฝายงานกอสราง 

(นักบริหารงานชาง 6) 

-หัวหนาฝายงานกอสราง 

(นักบริหารงานชาง 6) 

วาง 

3.1 งานกอสราง 3.1.1 งานกอสราง  

-นายชางโยธา 2-4,5,6ว - นายชางโยธา 2-4,5,6 ว  

3.1.2 งานควบคุมอาคาร 3.1.2งานควบคุมอาคาร  

- -  

3.2งานประสานสาธารณูปโภค 3.2 ฝายประสานสาธารณูปโภค  

หัวหนาฝายประสานงานสาธารณูปโภค 

(นักบริหารงานชาง 6) 

- หัวหนาฝายประสานงานสาธารณูปโภค 

(นักบริหารงานชาง 6) 

วาง 

3.2.1 งานประสานสาธารณูปโภค 3.2.1 งานประสานสาธารณูปโภค  

-เจาหนาที่การประปา 1-3,4 -เจาหนาที่การประปา 1-3,4  

3.2.2 งานไฟฟาสาธารณะ 3.2.2 งานไฟฟาสาธารณะ  

- -  

 

 

 



8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมไดจัดกํากรอบโครงสรางอัตรากําลังใหมแลว เพ่ือใหสอดคลอง

กับภารกิจ ปริมาณงาน และคุมคาตอการใชจายงบประมาณ เพ่ือใหสามารถบริหารงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยเสนอผลการวิเคราะหตําแหนงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป ดังน้ี 

กรอบอัตรากําลัง 3 ป ระหวางป พ.ศ. 2555 – 2557 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

สวนราชการ กรอบ

อัตรากําลัง

เดิม 

อัตราตําแหนงที่คาดวา 

จะตองใชในชวง

ระยะเวลา 3 ป 

เพิ่ม/ลด หมายเหต ุ

  2555 2556 2557 2555 2556 2557  

1.ปลัด อบต. 

(นักบริหารงาน อบต. 8) 

1 1 1 1 - - - นายธํารง  พงศจันทรเสถียร 

2.เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 

3 

1 1 1 1 - - - น.ส.ฐิติยา  สวัสดิ์นํา 

 

รวม 2 2 2 2 - - -  

สํานักงานปลัด 

3.หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.  

(นักบริหารงานทั่วไป 7 
1 1 1 1 - - - น.ส.ธิรดารินทร  แกวเจริญ 

รักษาราชการแทน 

ฝายบริหารงานทั่วไป 

4.หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  

(นักบริหารงานทั่วไป 6) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

งานบริหารงานทั่วไป 

5. บุคลากร 5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

น.ส.สารภี  เสียงเจริญ 

6.นิติกร3-5,6ว 1 1 1 1 - - - วาง 

7.เจาพนักงานธุรการ 2-4,5,6ว 1 1 1 1 - - - วาง 

8.พนักงานธุรการ(ลูกจางประจํา) 1 1 1 1 - - - นางดุษฎี  หงษาวดี 

9.นักการภารโรง (ลูกจางประจํา) 1 1 1 1 - - - นายเจษฎาภรณ  สุขบํารุง 

งานนโยบายและแผน 

10.เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย

และแผน 3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

น.ส.บุษกร  โรจนเลิศ 

ฝายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

11.หัวหนาฝายสวัสดิและพัฒนา

ชุมชน 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 



สวนราชการ กรอบ

อัตรากําลังเดิม 

อัตราตําแหนงที่คาดวา 

จะตองใชในชวง

ระยะเวลา 3 ป 

เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

  2555 2556 2557 2555 2556 2557  

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

12.นักพัฒนาชุมชน  5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

น.ส.ชนิตา  รุงแสง 

 

งานสังคมสงเคราะห         

13.นักพัฒนาชุมชน 4  1 1 1 1 - - - นางสินีนาถ  โคเรือง 

ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

14. หัวหนาฝายสงเสริม

การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

+1 

 

 

- 

 

 

กําหนดตําแหนงใหม 

งานสงเสริมการศึกษาศาสนา

และวัฒนาธรรม 

15. นักวิชาการศึกษา 5  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

นายรัฐวิชญ  แสงอิทธิวัสส 

งานบริหารงานการศึกษา         

15. ครูผูดูแลเด็ก  1 1 1 1 - - - นางฉลวย  ทองสมเพียร 

รวมสํานักงานปลัด อบต. 15 16 16 16 - +1 -  

กองคลัง 

16. ผอ.กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง7) 

1 

 

1 1 1 - - - วาง 

ฝายการเงินและบัญชี 

17. หัวหนาฝายการเงินและ

บัญชี 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

งานการเงิน 

18.นักวิชาการเงินและบัญชี 5  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

น.ส.อนันตา  แสงงาม 

19.พนักงานการเงินและบัญชี 

(ลูกจางประจํา) 

1 1 1 1 - - - น.ส.จรรยา  สวยเกร็ด 

งานบัญชี 

20.นักวิชาการคลัง 3-5,6ว 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

21.เจาพนักงานการเงินและ

บัญชี2-4,5 

1 1 1 1 - - - นางปนัดดา  คีรินทร 

ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได 

22.หัวหนาฝายพัฒนาและ

จัดเก็บรายได  

(นักบริหารงานการคลัง 6) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

 



 

สวนราชการ กรอบ

อัตรากําลัง

เดิม 

กรอบอัตรากําลังใหม เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

  2555 2556 2557 2555 2556 2557  

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

23. นักวิชาการจัดเก็บรายได 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

นางนิภาพร  นาเล้ียง 

24.เจาหนาที่จัดเก็บรายได 1 1 1 1 - - - น.ส.จามจุรีย ใจสูง 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

25.เจาพนักงานพัสดุ 2-4,5  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

วาง 

26.เจาหนาที่พัสดุ 1.3,4 1 1 1 1 - - - นายสันติ  พิมพใจใส 

รวมกองคลัง 11 11 11 11 - - -  

กองชาง 

27.ผอ.กองชาง 

(นักบริหารงานชาง 7) 

1 

 

1 1 1 - - - นายเกรียงศักด์ิ  ทําสวน 

ฝายกอสราง 

28.หัวหนาฝายกอสราง 

(นักบริหารงานชาง 6) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

วาง 

งานกอสราง 

29.นายชางโยธา 2-4,5,6ว 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

งานควบคุมอาคาร         

ฝายสาธารณูปโภค 

30.หัวหนาฝายประสาน

สาธารณูปโภค 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

วาง 

งานประสานสาธารณูปโภค 

31.เจาหนาที่การประปา 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

งานไฟฟาสาธารณะ         

รวมกองชาง 5 5 5 5 - - -  

รวมทั้งส้ิน 33 34 34 34 - +1 -  
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11. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 1. การฝกอบรมและสัมมนา  อยางนอยปละ 1 ครั้ง/คน  

 2. การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาดานวิสัยทัศน อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

 3. องคการบริหารสวนตําบลจัดฝกอบรมพนักงานสวนตําบล อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

 4. สงเสริมการศึกษาอยางตอเน่ืองเพื่อใหมีคุณวุฒิที่สูงข้ึน ทั้งจายเงินงบประมาณขององคการบริหาร

สวนตําบลและทุนทรัพยสินสวนตัวของพนักงานสวนตําบลเอง 

 5. องคการบริหารสวนตําบลมีการประชุมผูบริหารและพนักงานสวนตําบลเปนประจําทุกเดือน  

 6. มีการใหรางวัลสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาดีเดนเพื่อเปนขวัญและกําลังใจและ

เปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

 7. มีการลงโทษสําหรับพนักงานที่ไมปฏิบัติงานในหนาที่  หรือละเวน ละเลย ในการปฏิบัติหนาที่  

 8. สงเสริมใหพนักงานสวนตําบลเขารับการทดสอบแขงขันในสายงานที่สูงข้ึน  

 9. จัดหาอุปกรณเทคโนโลยีใหเพียงพอ  

 10. จัดสงพนักงานสวนตําบลเขารวมอบรมการใชเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ  

 11. ฝกทดลองการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการที่บรรจุใหม  

 12. มีการปฐมนิเทศ ช้ีแจง แนะนํางานใหม  

 13. รับฟงโอวาทการปฏิบัติตนในหนวงงานจากคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ  

12. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมไดกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวน

ตําบลและลูกจางองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม เพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติหนาที่ใหมี

ประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานแกงความดีงาม  สรางความเลื่อมใสศรัทธาและไดรับความยกยองเช่ือถือจาก

บุคคลทั่วไป ดังน้ี 

1. พึงดํารงตนใหต้ังมั่นอยูในศิลธรรม  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความ

รับผิดชอบ 

2. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 

3. พึงใหบริหารดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของประชาชน

เปนหลัก 

4. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอยางคุมคา 

5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 

 



ราง 

 

 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

เร่ือง ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2555- 2557) 

....................................................................... 

 ตามคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม ในการประชุมครั้งที่................/2555 เมื่อวันที่

.................. กรกฎาคม 2555 ไดมีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2555- 2557) ของ

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม จึงอาศัยอํานาจตามความในขอ 18 

แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม  เรื่องหลักเกณธฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2545 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน  จึงขอ

ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2555-2557) 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

    ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม 2555  

 

 

 

(นายเอนก  นอยพิทักษ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

 

 

 

 

 



ราง 

 

 

 

 

 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

เร่ือง การจัดพนักงานสวนตําบลสูตําแหนงตามกรอบอัตราใหม ( ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) 

....................................................................... 

 อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม (ก.อบต.จังหวัด

นครปฐม) เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 31 

ตุลาคม 2545 และแกไขเพิ่มเติมถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.

อบต. ดวนที่สุด ที่ มท.0809.1/114 ลงวันที่  8  พฤศจิกายน 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

จังหวัดนครปฐม ในการประชุมครั้งที่  ........../2555  เมื่อวันที่      กรกฎาคม  2555 ไดมีมติเห็นชอบแผน

อัตรากําลัง  3 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.2555-2557) ขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม  จึงจัดพนักงานสวนตําบลสูตําแหนงตามกรอบอัตราใหม รายละเอียดตามเอกสารแนบทายน้ี 

  ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  

    สั่ง ณ วันที่           กรกฎาคม 2555  

 

 

 

(นายเอนก  นอยพิทักษ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

เร่ือง ประกาศโครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

....................................................................... 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (9) และมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 4 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่องมาตรฐาน

ทั่วไปกับโครงสรางการแบงสวนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  และกิจกรรม

อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล  และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน

ตําบล  ลงวันที่  21  สิงหาคม  2545 เกี่ยวกับกําหนดกองหรือสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล มติ

คณะกรรมการการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) จังหวัดนครปฐมในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 10  

กรกฎาคม  2555 จึงประกาศกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ไว

ดังน้ี 

1.สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  มีภาระหนาที่เกี่ยวกับงาน ธุรการ  สารบรรณการจัดทํา

แผนพัฒนาตําบล การจัดทํารางขอบังคบ การใหคําปรึกษาหนาที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชา

พนักงานสวนตําบลและลูกจาง  การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด  การดําเนินการเกี่ยวกับอนุญาตตาง ๆ 

และงานอื่นที่ไมอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใด แบงสวนราชการภายในออกเปน 4 งานดังน้ี 

ฝายบริหารงานทั่วไป 

1.1 งานบริหารงานท่ัวไป  มีหนาที่ความรับผิดชอบ 

 - งานสารบรรณ  

 - งานบริหารงานบุคคล  

 - งานการเลือกต้ัง 

 - งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล  

 -งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ  

 - งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 

 

  



1.2 งานนโยบายและแผน 

 - งานนโยบายและแผน  

 - งานวิชาการ  

 - งานขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  

 - งานขอมูลประชาสัมพันธ 

ฝายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

1.3 งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม มีหนาที่รับผิดชอบ 

 - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  

 - งานสํารวจความจําเปนข้ันพื้นฐาน  

 - งานสังคมสงเคราะห  

1.4 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหนาที่ความรับผิดชอบ 

 - งานสงเสริมการศึกษา  

 - งานประเพณี  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  

 - งานกีฬาและนันทนาการ  

 - งานพัฒนาเด็กและเยาวชน  

2. กองคลัง มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับ-จายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ

การเงิน การเบิกจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนําสงเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได

ประเภทตางๆ การเบิกตัดป  การโอนงบประมาณ  การขยายเวลาเบิกจายงบประมาณ  การหักภาษีและนําสง 

รายงานเงินคงเหลือประจํา การรับและจายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหา

ผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสินตรวจสอบงานของจังหวัดและสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  การเรงรัด

ใบสําคัญและเงินยืมคางชําระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเรงรัดจัดเก็บรายได  การพัฒนารายได  การ

ออกใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย  แบงสวนราชการ

ภายในออกเปน 4 งาน คือ 

ฝายการเงินและบัญชี 

2.1 งานการเงิน  มีหนาที่ความรับผิดชอบ 

 - งานการเงิน  

 - งานรับเงินเบิกจายเงิน  

 - งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน  

 - งานเก็บรักษาเงิน  

2.2 งานบัญชี  มีหนาที่ความรับผิดชอบ 



 - งานบัญชี  

 - งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน  

 - งานงบการเงินและงบทดลอง  

 - งานแสดงฐานะทางการเงิน  

ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  มีหนาที่ความรับผิดชอบ 

 - งานภาษีอากร  คาธรรมเนียมและคาเชา 

 - งานพัฒนารายได  

 - งานแผนที่ภาษี  

 - งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได  

2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีหนาที่ความรับผิดชอบ 

 - งานทะเบียนทรัพยสิน  

 - งานจัดซื้อจัดจาง  

 - งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑยานพาหนะ  

3. กองชางมีภาระหนาที่เกี่ยวกับการสํารวจออกแบบ และจัดทําโครงการใชจายเงินของ  อบต. การขอ

นุมัติเพื่อดําเนินการตามโครงการที่ต้ังจายจากเงินรายไดของอบต. งานบํารุง ซอม และจัดทําทะเบียนสิ่งกอสราง

ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต. การใหคําแนะนําปรึกษาเด่ียวกับการจัดทําโครงการ  และการออกแบบ

กอสรางแก อบต. และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ งานประสานสาธารณูปโภค การดูแลกิจการประปา งานระบาย

นํ้า การผลิตและจําหนายนํ้าประปา การติดต้ังประปา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ แบงสวนราชการภายใน

ออกเปน 4 งาน ดังน้ี 

ฝายกอสราง 

3.1 งานกอสราง มีหนาที่รับผิชอบ  

 - งานกอสรางและบูรณะถนน  

 - งานขอมูลการกอสราง  

3.2 การออกแบบและควบคุมอาคาร 

 - งานประเมินราคา  

 - งานควบคุมการกอสรางอาคาร  

 - งานออกแบบและบริหารขอมูล  

 ฝายประสานสาธารณูปโภค 

3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 



 -  งานติดต้ังประปา  

 - การผลิตและการจําหนายนํ้าประปา  

 - งานแกไขปรับซอมมาตรวัดนํ้า  

 - งานสํารวจตอทอประปา  

3.4 งานไฟฟาสาธารณะ 

 - งานไฟฟาสาธารณะ  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

 ประกาศ ณ วันที่           เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2555  

 

 

     

(นายเอนก  นอยพิทักษ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


