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๑. หลกัการและเหตผุล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข�าราชการหรอืพนักงาน

ส�วนท�องถิน่ (ก.กลาง) เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราตาํแหน�ง



กําหนดให�คณะกรรมการข�าราชการหรอืพนักงานส�วนท�องถิน่ (ก.
จงัหวดั) กําหนดตาํแหน�งข �าราชการหรอืพนักงานส�วนท�องถิน่ ว�าจะมี
ตาํแหน�งใด ระดบัใด อยู�ในส�วนราชการใด จาํนวนเท�าใด ให�คาํนึงถงึ
ภาระหน�าทีค่วามรบัผิดชอบ ลกัษณะงานทีต่ �องปฏบิตัิ ความยาก และ
คณุภาพของงานปรมิาณ ตลอดจนทัง้ภาระค�าใช �จ�ายขององค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่ (อบจ.,เทศบาล , อบต.) ทีจ่ะต �องจ�ายในด�านบคุคล
โดยให�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่(อบจ.,เทศบาล , อบต.) จดัทาํแผน
อตัรากําลงัของข�าราชการหรอืพนักงานส�วนท�องถิน่ เพือ่ใช �ในการกํา
หนดตาํแหน�งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข�าราชการหรอื
พนักงานส�วนท�องถิน่ (ก.จงัหวดั) ทัง้นี้ ให �เป็นไปตามหลกัเกณฑ �และ
วธิกีารทีค่ณะกรรมการกลางข�าราชการหรอืพนักงานส�วนท�องถิน่ (ก.
กลาง) กําหนด

1.2 คณะกรรมการกลางข�าราชการหรอืพนักงานส�วนท�องถิน่
(ก.กลาง) ได �มมีตเิห็นชอบประกาศการกําหนดตาํแหน�งข �าราชการหรอื
พนักงานส�วนท�องถิน่ โดยกําหนดแนวทางให�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
(อบจ.,เทศบาล, อบต. และเมอืงพทัยา) จดัทาํแผนอตัรากําลงัของ
องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่เพือ่เป็นกรอบในการกําหนดตาํแหน�งและ
การใช �ตาํแหน�งข �าราชการหรอืพนักงานส�วนท�องถิน่ โดยเสนอให�
คณะกรรมการข�าราชการหรอืพนักงานส�วนท�องถิน่ (ก.จงัหวดั)
พจิารณาให�ความเห็นชอบ โดยกําหนดให�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
ท �องถิน่ (อบจ. ,เทศบาล, อบต. และเมอืงพทัยา) แต�งตัง้คณะกรรมการ
จดัทาํแผนอตัรากําลงั เพือ่วเิคราะห �อาํนาจหน�าทีแ่ละภารกจิขององค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่ (อบจ.,เทศบาล, อบต. และเมอืงพทัยา) วเิคราะห �
ความต�องการกําลงัคน วเิคราะห �การวางแผนการใช �กําลงัคน จดัทาํ
กรอบอตัรากําลงัและกําหนดหลกัเกณฑ �และเงือ่นไขในการกําหนด
ตาํแหน�งข �าราชการหรอืพนักงานส�วนท�องถิน่ตามแผนอตัรากําลงั ๓ ปี

1.๓ จากหลกัการและเหตผุลดงักล�าว องค �กรปกครอง
ส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �จดัทาํแผนอตัรากําลงั 3 ปี สาํหรบั
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 256๓ ขึน้

๒. วตัถปุระสงค �
2.1 เพื่อให �องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �มีโครงสร �าง

การแบ�งงานและระบบงาน ระบบการจ �างทีเ่หมาะสม ไม�ซํา้ซ �อนอนัจะ
เป็นการประหยดังบประมาณรายจ�ายขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่

2.2 เพื่อให �องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �มีการกําหน
ดตาํแหน�งการจดัอตัรากําลงั โครงสร �างให �เหมาะสมกบัอาํนาจหน�าที่
ขององค �การบรหิารส�วนตาํบล ตามกฎหมายจดัตัง้องค �กรปกครอง
ส�วนท�องถิน่แต�ละประเภท และตามพระราชบญัญตักิําหนดแผนและ



ขัน้ตอนการกระจายอาํนาจให�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ. 2542
และกฎหมายทีเ่กีย่วข �อง

2.3 เพือ่ให �คณะกรรมการข�าราชการหรอืพนักงานส�วน
ท�องถิน่ (ก.จงัหวดั) สามารถตรวจสอบการกําหนดตาํแหน�งและการ
ใช �ตาํแหน�งข �าราชการหรอืพนักงานส�วนท�องถิน่ ข �าราชการครู
บคุลากรทางการศกึษา ลกูจ �างประจาํ และพนักงานจ �าง ว�าถกูต �อง
เหมาะสมหรอืไม�

2.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินการวางแผนการพฒันา
บคุลากรขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

-๒-
2.๕ เพื่อให �องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �สามารถ

วางแผนอตัรากําลงั ในการบรรจแุต�งตัง้ข �าราชการหรอืพนักงานส�วน
ท�องถิน่ ข �าราชการครู บคุลากรทางการศกึษา ลกูจ �างประจาํ และ
พนักงานจ �าง เพื่อให �การบรหิารงาน ขององค �การบรหิารส�วนตาํบล
เกดิประโยชน �ต�อประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต์�อภารกจิตามอาํนาจหน�าที่
มปีระสทิธภิาพ มีความคุ �มค�า สามารถลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน มีการ
ลดภารกจิและยบุเลกิหน�วยงานทีไ่ม�จาํเป็นการปฏบิตัภิารกจิสามารถ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนได�เป็นอย�างดี

2.๖ เพื่อให �องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �สามารถ
ควบคมุภาระค�าใช �จ�ายด �านการบรหิารงานบคุคล ให�เป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนด

๓. กรอบแนวคดิในการจดัทาํแผนอตัรากําลงั ๓ ปี
คณะกรรมการจดัทาํแผนอตัรากําลงัขององค �การบรหิาร

ส�วนตาํบลมจุลนิท �ซึง่มีนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �เป็น
ประธาน ปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ผู �อาํนวยการกองคลงั
ผู �อาํนวยการกองช�าง หวัหน�าสาํนักปลดั เป็นกรรมการ และมีนัก
ทรพัยากรบคุคล เป็นเลขานุการ เห็นสมควรให�จดัทาํแผนอตัรากําลงั
๓ ปี โดยให�มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลมุในเรือ่งต�างๆ ดงัต�อไปนี้

3.1 วเิคราะห �ภารกจิ อาํนาจหน�าทีค่วามรบัผิดชอบของ
องค �การบรหิารส�วนตาํบล ตามกฎหมายจดัตัง้องค �กรปกครองส�วน
ท�องถิน่แต�ละประเภท และตามพระราชบญัญตัแิผนและขัน้ตอนการก
ระจายอาํนาจให�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ. 2542 ตลอดจน
กฎหมายอืน่ให �สอดคล�องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห�งชาติ
แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอาํเภอ แผนพฒันาตาํบล นโยบายของ
รฐับาล นโยบายผู �บรหิาร และสภาพปัญหาในพืน้ทีข่ององค �การ
บรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �เพื่อให �การดาํเนินการขององค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลมจุลนิท �บรรลผุลตามพนัธกจิทีต่ัง้ไว � จาํเป็นต �องจดัสรร



อตัรากําลงั ตามหน�วยงานต�างๆ ให�เหมาะสมกบัเป�าหมายการ
ดาํเนินการ โดยมมุมองนี้เป็นการพิจารณาว�า งานในปัจจบุนัที่
ดาํเนินการอยู�นัน้ครบถ�วนและตรงตามภารกจิหรอืไม� อย�างไร หาก
งานทีท่าํอยู�ในปัจจบุนัไม�ตรงกบัภารกจิในอนาคตก็ต �องมีการวางแผน
กรอบอตัรากําลงัให �ปรบัเปลีย่นไปตามทศิทางในอนาคต รวมถงึหาก
งานในปัจจบุนับางส�วนไม�ต �องดาํเนินการแล�ว อาจทาํให �การจดัสรร
กําลงัคนของบางส�วนราชการเปลีย่นแปลงไป ทัง้นี้ เพื่อให �เกดิการเต
รยีมความพร�อมในเรือ่งกําลงัคนให�รองรบัสถานการณ �ในอนาคต

3.2 กําหนดโครงสร �างการแบ�งส�วนราชการภายในและการ
จดัระบบงาน เพื่อรองรบัภารกจิตามอาํนาจหน�าทีค่วามรบัผิดชอบ ให�
สามารถแก�ปัญหาขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ได �อย�างมี
ประสทิธภิาพและตอบสนองความต�องการของประชาชน

๓.๓ การวเิคราะห �ต �นทนุค�าใช �จ�ายของกําลงัคน : Supply
pressure เป็นการนําประเด็นค�าใช �จ�ายบคุลากรเข �ามาร�วมในการ
พิจารณา เพื่อการจดัการทรพัยากรบคุคลทีม่ีอยู�เป็นไปอย�างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ กําหนดตาํแหน�งในสายงานต�างๆ จาํนวนตาํแหน�ง
และระดบัตาํแหน�ง ให �เหมาะสมกบัภาระหน�าทีค่วามรบัผิดชอบ
ปรมิาณงาน และคณุภาพของงาน รวมทัง้สร �างความก�าวหน�าในสาย
อาชพีของกลุ�มงานต�างๆ โดยในส�วนนี้จะคาํนึงถงึ

๓.๓.๑ การจดัระดบัชัน้งานทีเ่หมาะสม ให�พิจารณาถงึ
ต �นทนุต�อการกําหนดระดบัชัน้งานในแต�ละประเภท เพื่อให �การกําหน
ดตาํแหน�งและการปรบัระดบัชัน้งานเป็นไปอย�างประหยดัและมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ

-๓-
๓.๓.๒ การจดัสรรประเภทของบคุลากรท�องถิน่

(ข�าราชการหรอืพนักงานส�วนท�องถิน่ ข �าราชการครู บคุลากรทางการ
ศกึษา ลกูจ �างประจาํ และพนักงานจ �าง) โดยหลกัการแล�ว การจดั
ประเภทลกัษณะงานผิดจะมีผลกระทบต�อประสทิธภิาพ และต�นทนุใน
การทาํงานขององค �กร ดงันัน้ ในการกําหนดอตัรากําลงัข �าราชการ
หรอืพนักงานส�วนท�องถิน่ในแต�ละส�วนราชการจะต�องมีการพิจารณา
ว�าตาํแหน�งทีก่ําหนดในปัจจบุนัมีความเหมาะสมหรอืไม� หรอืควร
เปลีย่นลกัษณะการกําหนดตาํแหน�งเพื่อให �การทาํงานเป็นไปอย�างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ โดยภาระค�าใช �จ�ายด �านการบรหิารงานบคุคล
ต�องไม�เกนิร �อยละสีส่บิของงบประมาณรายจ�ายตามมาตรา ๓๕ แห�ง



พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลส�วนท�องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒
๓.๔ การวเิคราะห �กระบวนการและเวลาทีใ่ช �ในการ

ปฏบิตังิาน เป็นการนําข �อมลูเวลาทีใ่ช �ในการปฏบิตังิานตาม
กระบวนการจรงิ (Work process) ในอดตี เพื่อวเิคราะห �ปรมิาณงาน
ต�อบคุคลจรงิโดยสมมตฐิานทีว่�า งานใดทีต่ �องมีกระบวนการและเวลา
ทีใ่ช �มากกว�าโดยเปรยีบเทยีบย�อมต�องใช �อตัรากําลงัคนมากกว�า
อย�างไรก็ดใีนภาคราชการส�วนท�องถิน่นัน้งานบางลกัษณะ เช�น งาน
กําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด�านช�าง หรอืงานบรกิาร
บางประเภทไม�สามารถกําหนดเวลามาตรฐานได� ดงันัน้ การคาํนวณ
เวลาทีใ่ช �ในกรณีของภาคราชการส�วนท�องถิน่ นัน้ จงึทาํได �เพียงเป็น
ข �อมลูเปรยีบเทยีบ (Relative Information) มากกว�าจะเป็นข �อมลูทีใ่ช �
ในการกําหนดคาํนวณอตัรากําลงัต�อหน�วยงานจรงิเหมือนใน
ภาคเอกชน นอกจากนัน้ก�อนจะคาํนวณเวลาทีใ่ช �ในการปฏบิตังิานแต�
ละส�วนราชการจะต�องพิจารณาปรมิาณงาน ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัวิ�ามี
ความสอดคล�องกบัภารกจิของหน�วยงานหรอืไม� เพราะในบางครัง้อาจ
เป็นไปได�ว�างานทีป่ฏบิตัอิยู�ในปัจจบุนัมีลกัษณะเป็นงานโครงการพิเศษ
หรอืงานของหน�วยงานอืน่ ก็มีความจาํเป็นต �องมาใช �ประกอบการ
พิจารณาด�วย

๓.๕ การวเิคราะห �ผลงานทีผ่�านมาเพื่อประกอบการกําหนด
กรอบอตัรากําลงัเป็นการนําผลลพัธ �ทีพ่ึงประสงค �ของแต�ละส�วน
ราชการและพนัธกจิขององค �กรมายดึโยงกบัจาํนวนกรอบอตัรากําลงั
ทีต่ �องใช �สาํหรบัการสร �างผลลพัธ �ทีพ่ึงประสงค �ให �ได �ตามเป�าหมาย
โดยสมมตฐิานทีว่�า หากผลงานทีผ่�านมาเปรยีบเทยีบกบัผลงานใน
ปัจจบุนัและในอนาคตมีความแตกต�างกนัอย�างมีนัยสาํคญั อาจต�องมี
การพิจารณาแนวทางในการกําหนด/เกลีย่อตัรากําลงัใหม� เพื่อให �เกดิ
การทาํงานทีม่ีประสทิธภิาพและสนับสนุนการทาํงานตามภารกจิของ
ส�วนราชการและองค �กรอย�างสงูสดุ

๓.๖ การวเิคราะห �ข �อมลูจากความคดิเห็นแบบ ๓๖๐ องศา
เป็นการสอบถามความคดิเห็นจากผู �มีส�วนได �ส�วนเสยีหรอืนําประเด็น
ต�างๆ อย�างเรือ่งการบรหิารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย�าง
น�อยใน ๓ ประเด็นดงันี้

๓.๖.๑ เรือ่งพืน้ทีแ่ละการจดัโครงสร �างองค �กร
เน่ืองจากการจดัโครงสร �างองค �กรและการแบ�งงานในพืน้ทีนั่น้จะมีผล
ต�อการกําหนดกรอบอตัรากําลงัเป็นอย�างมาก เช�น หากกําหนด
โครงสร �างทีม่ากเกนิไปจะทาํให �เกดิตาํแหน�งงานขึน้ตามมาอกีไม�ว�าจะ
เป็นงานหวัหน�าฝ� าย งานธรุการ สารบรรณและบรหิารทัว่ไปในส�วน
ราชการนัน้ ซึง่อานมีความจาํเป็นต �องทบทวนว�าการกําหนดโครงสร �าง
ในปัจจบุนัของแต�ละส�วนราชการนัน้มีความเหมาะสมมากน�อยเพียงใด



๓.๖.๒ เรือ่งการเกษียณอายรุาชการ เน่ืองจากหลายๆ
ส�วนราชการในปัจจบุนัมีข �าราชการสงูอายจุาํนวนมาก ดงันัน้ อาจ
ต�องมีการพิจารณาถงึการเตรยีมการเรือ่งกรอบอตัรากําลงัทีจ่ะ
รองรบัการเกษียณอายขุองข�าราชการ ทัง้นี้ ไม�ว�าจะเป็นการถ�ายทอด
องค �ความรู � การปรบัตาํแหน�งทีเ่หมาะสมขึน้ทดแทนตาํแหน�งทีจ่ะ
เกษียณอายไุป เป็นต �น

๓.๖.๓ ความคดิเห็นของผู �มีส�วนได �ส�วนเสยี เป็นการ
สอบถามจากเจ �าหน�าทีภ่ายในส�วนราชการและผู �ทีม่ีส�วนเกีย่วข �องกบั
ส�วนราชการนัน้ๆ ผ�านการส�งแบบสอบถามหรอืการสมัภาษณ �ซึง่
มมุมองต�างๆ อาจทาํให �การกําหนดกรอบอตัรากําลงัเป็นไปอย�างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้

-๔-
๓.๗ การพิจารณาเปรยีบเทยีบกบักรอบอตัรากําลงัของ

องค �กรอืน่ๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการนําข �อมลูของอตัรากําลงั
ในหน�วยงานทีม่ีลกัษณะงานใกล�เคยีงกนั เช�น เปรยีบเทยีบจาํนวน
กรอบอตัรากําลงัของงานการเจ �าหน�าทีใ่น อบต. ก.และงานการ
เจ �าหน�าทีใ่น อบต. ข ซึง่มีหน�าทีร่บัผิดชอบคล�ายกนั โดยสมมตุฐิาน
ทีว่�าแนวโน�มของการใช �อตัรากําลงัของแต�ละองค �กรในลกัษณะงาน
และปรมิาณงานแบบเดยีวกนัน�าจะมีจาํนวนและการกําหนดตาํแหน�ง
คล �ายคลงึกนัได �

๓.๘ ให�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่มีแผนการพฒันา
ข�าราชการหรอืพนักงานส�วนท�องถิน่ทกุคน โดยต�องได �รบัการพฒันา
ความรู �ความสามารถอย�างน�อยปีละ ๑ ครัง้

การวเิคราะห �ข �อมลูเพื่อกําหนดกรอบอตัรากําลงัไม�มุ�งเน�น
ในการเพิ่ม เกลีย่ หรอืลดจาํนวนกรอบอตัรากําลงัเป็นสาํคญั แต�มี
จดุมุ�งหมายเพื่อให �ส�วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากําหนด
กรอบอตัรากําลงัทีเ่ป็นระบบมากขึน้ นอกจากนัน้ยงัมีจดุมุ�งเน�นให �ส�วน
ราชการพิจารณาการกําหนดตาํแหน�งทีเ่หมาะสม (Right Jobs)
มากกว�าการเพิ่ม/ลดจาํนวนตาํแหน�ง ตวัอย�างเช�น การวเิคราะห �ต �นทนุ
ค�าใช �จ�ายแล�ว พบว�าการกําหนดกรอบตาํแหน�งในประเภททัว่ไปอาจมี
ความเหมาะสมน�อยกว�าการกําหนดตาํแหน�งประเภทวชิาการในบาง
ลกัษณะงาน ทัง้ๆทีใ่ช �ต �นทนุไม�แตกต�างกนัมาก รวมถงึในการ
พิจารณาทีก่ระบวนการทาํงานก็พบว�าเป็นลกัษณะงานในเชงิการ
วเิคราะห �ในสายอาชพีมากกว�างานในเชงิปฏบิตังิาน และส�วนราชการ
อืน่ก็กําหนดตาํแหน�งในงานลกัษณะนี้เป็นตาํแหน�งประเภทวชิาการ ถ�า
เกดิกรณีเช�นนี้ก็น�าจะมีเหตผุลเพียงพอทีจ่ะกําหนดกรอบอตัรากําลงั
ในลกัษณะงานนี้เป็นตาํแหน�งประเภทวชิาการ โดยไม�ได �เพิ่มจาํนวน
ตาํแหน�งของส�วนราชการเลย โดยสรปุอาจกล�าวได �ว�า กรอบแนวคดิ



การวเิคราะห �อตัรากําลงั (Effective Man Power Planning
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให�ส�วนราชการสามารถมีข �อมลูเชงิ
วเิคราะห �อย�างเพียงพอในการทีจ่ะอธบิายเหตผุลเชงิวชิาการสาํหรบั
การวางแผนกรอบอตัรากําลงัทีเ่หมาะสมตามภารกจิงานของแต�ละ
ส�วนราชการ นอกจากนัน้การรวบรวมข�อมลูโดยวธิกีารดงักล�าวจะทาํ
ให �ส�วนราชการ สามารถนําข �อมลูเหล�านี้ไปใช �ประโยชน �ในเรือ่งอืน่ๆ
เช�น

- การใช �ข �อมลูทีห่ลากหลายจะทาํให �เกดิการยอมรบัได �มา
กกว�าโดยเปรยีบเทยีบหากจะต�องมีการเกลีย่อตัรากําลงัระหว�าง
หน�วยงาน

- การจดัทาํกระบวนการจรงิ (Work process) จะทาํให �ได �
เวลามาตรฐานทีจ่ะสามารถนําไปใช�วดัประสทิธภิาพในการทาํงาน
ของบคุคลได�อย�างถกูต �อง รวมถงึในระยะยาวส�วนราชการสามารถ
นําผลการจดัทาํกระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวเิคราะห �เพื่อการ
ปรบัปรงุกระบวนการ (Process Re-engineer) อนัจะนําไปสู�การใช �
อตัรากําลงัทีเ่หมาะสมและมีประสทิธภิาพมากขึน้

- การเก็บข�อมลูผลงาน จะทาํให �สามารถพยากรณ �
แนวโน�มของภาระงาน ซึง่จะเป็นประโยชน �ในอนาคตต�อส�วนราชการ
ในการเตรยีมปรบัยทุธศาสตร �ในการทาํงาน เพื่อรองรบัภารกจิทีจ่ะ
เพิ่ม/ลดลง
๔. สภาพปัญหาของพืน้ทีแ่ละความต�องการของประชาชน

สภาพทัว่ไปขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � มีฐานะเป็นนิตบิคุคล

และเป็นหน�วยงานบรหิารราชการส�วนท�องถิน่ ทีต่ัง้ขึน้ตาม
พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค �การบรหิารส�วนตาํบล พ.ศ.2537
ซึง่กระทรวง มหาดไทย ได�จดัตัง้องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ขึน้
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง จดัตัง้องค �การบรหิารส�วนตาํบล
ลงวนัที่ 11 สงิหาคม 2542 ลาํดบัที่ 238 พืน้ทีต่าํบลมจุลนิท �มี
หมู�บ �านในความรบัผิดชอบ 9 หมู�บ �าน ลกัษณะภมูิประเทศเป็นพืน้ที่
ราบลุ�ม มีแม�น้ําไหลผ�าน ประชาชนมีอาชพีเกษตรกรรม และรบัจ �าง
เป็นหลกั

-๕-
ทีต่ัง้ องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ตัง้อยู�บ �านมจุลนิท �

หมู�ที่ ๗ ตาํบลมจุลนิท � อาํเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี อยู�ทางทศิเหนือ
ของทีว่�าการอาํเภอท�าวุ �ง ประมาณ ๙ กโิลเมตร และห�างจากจงัหวดั
ลพบรุี ประมาณ ๒๗ กโิลเมตร ครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ ประมาณ ๖,



๙๑๒ ไร� มีอาณาเขตตดิต�อกบัพืน้ทีใ่กล �เคยีง ดงันี้
ทศิเหนือจด ตาํบลเขาสมอคอน อาํเภอท�าวุ �ง

จงัหวดัลพบรุี
ทศิใต �จด ตาํบลบางงา อาํเภอท�าวุ �ง

จงัหวดัลพบรุี
ทศิตะวนัออกจด ตาํบลบางลี่ อาํเภอท�าวุ �ง

จงัหวดัลพบรุี
ทศิตะวนัตกจด ตาํบลโคกสลดุ อาํเภอท�าวุ �ง

จงัหวดัลพบรุี
ลกัษณะภมูิประเทศ องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �มี

ลกัษณะพืน้ทีร่าบลุ�ม เป็นดนิเหนียว เกดิจากการทบัถมของตะกอนใน
ฤดน้ํูาหลาก สภาพดนิเหมาะสมกบัการเพาะปลกู ถกูใช �ประโยชน �ใน
การทาํนาเป็นส�วนใหญ�ในฤดน้ํูาหลากช�วงเดอืนตลุาคมถงึธนัวาคม น้ํา
จะท�วมพืน้ทีท่างการเกษตรและบางปีก็เข �าท�วมบ �านเรอืนราษฎร ทีอ่ยู�
รมิตลิง่แม�น้ําหรอืเข �าท�วมทัง้พืน้ทีข่องตาํบลมจุลนิท �จาํนวนหมู�บ �านใน
เขต อบต. มีจาํนวนหมู�บ �านเต็มทัง้ ๙ หมู�บ �าน คอื

ประชากร มีประชากรจาํนวนทัง้สิน้ ๒,๔๒๙ คน แยกเป็นชาย
๑,๑๙๑ คน หญงิ ๑,๒๓๘ คน มีจาํนวนหลงัคาเรอืน ทัง้สิน้ ๗๒๗ หลงัคา
เรอืน
ประชากรแยกเป็นรายหมู�บ �านได � ดงันี้

หมู�
ที่

หมู�บ �าน จาํนว
น
ครวัเรื
อน

ชาย
(คน)

หญงิ
(คน)

รวม ผู �นําหมู�บ �าน

1
2
3
4
5
6
7
8
๙

บ�านลาดชะโด
บ�านปาก
คลองลาดชะโด
บ�านปาก
คลองลาดชะโด
บ�านโคกสลดุ
บ �านมจุลนิท �
บ �านมอญ
บ�านมจุลนิท �
บ �านมจุลนิท �
บ �านท�ายน้ํา

๖๗
๓๖
๘๑
๑๐๓
๗๕
๙๘
๕๘
1๐๘
๑๐๑

๑๐๗
๖๗
๑๓๑
๑๗๘
๑๐๘
๑๔๓
๑๐๘
๑๖๑
๑๗๗

๑๒๘
๖๗
๑๒๙
๑๗๙
๑๑๙
๑๖๐
๑๒๔
๑๘๑
๑๗๒

๒๓๔
๑๒๘
๒๕๕
๓๕๔
๒๓๐
๓๐๑
๒๒๕
๓๔๗
๓๕๕

นายมานพ อยู�
เย็น
นายไพโรจน �
ยิม้อยู�
นายทวศีกัดิ ์ วชิ
รศกัดาเดช
น.ส.สรุรีตัน �
ช�วยบญุ
นายวรสทิธิ ์
ฉะอ �อน
นายจรญั ปล�อง
อ �วน
นางน้ําค �าง



จนัทร �หอม
นายณรงค �ชู
จนัทร �
นางสมศรี สขุมลู

รวม ๗๒๗ ๑,
๑๙๑

๑,๒๓๘ ๒,๔
๒๙

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ได �ประชาคมหมู�บ �าน
เพื่อรบัทราบปัญหาและความต�องการของประชาชนในแต�ละหมู�บ �าน
และได�วเิคราะห �สรปุผล โดยแบ�งออกเป็นด �านต�างๆ ดงันี้

๑. ด�านโครงสร �างพืน้ฐาน องค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �เน�นการพฒันากลุ�มทีไ่ด �รบัผลกระทบและประสบปัญหาความ
เดอืดร �อน และมีความจาํเป็นเร�งด�วน ดงันี้

สภาพปัญหา
๑. เส �นทางคมนาคม สภาพถนนภายในตาํบลมจุลนิท �

ส�วนใหญ� สภาพถนนยงัไม�ดเีท�าทีค่วรมีลกัษณะเป็นหลมุเป็นบ�อ
ในช�วงฤดฝูนมีสภาพเฉอะแฉะ และมีน้ําขงัประชาชนไม�ได �รบัความ
สะดวกในการสญัจรไปมา อกีทัง้เป็นอปุสรรคในการขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร

-๖-
๒. ขาดระบบระบายน้ําทีด่ี ปัญหาน้ําท�วมขงับ �านเรอืน

และถนนในฤดฝูน
3. การรกุลํา้ทีด่นิสาธารณะ
4. ไฟฟ�าสาธารณะยงัไม�เพียงพอ
5. น้ําไม�เพียงพอต�อการอปุโภค บรโิภคและการเกษตร

ความต�องการ
1. ปรบัปรงุซ�อมแซมถนนลกูรงั หนิคลกุ ถนนคอนกรตี

และถนนลาดยางทีช่ํารดุ เสยีหายให�อยู�ในสภาพดี
2. ตดิตัง้ ซ�อมแซมระบบไฟฟ�าสาธารณะให�เพียงพอ

ทกุหมู�บ �าน
3. วางท�อระบายน้ํา และก�อสร �างรางระบายน้ําในชมุชน
4. ปรบัปรงุระบบประปาหมู�บ �านหรอืก�อสร �างระบบ

ประปาเพิ่มและจดัหาแหล�งกกัเก็บน้ํา



๒. ด�านเศรษฐกจิ โดยรวมประชาชนส�วนใหญ� ร �อยละ ๔๐
ประกอบอาชพีรบัจ �างทัว่ไป รองลงมาประกอบอาชพีเกษตรกรรม (ทาํ
นา) และประกอบอาชพีค �าขาย

สภาพปัญหา
๑. ปัญหาผลผลติด �านการเกษตรราคาตํา่ ทาํให �ขาด

รายได�
๒. กลุ�มอาชพียงัขาดความรู � ประสบการณ �ในการ

บรหิารกลุ�ม
๓. คณุภาพสนิค �าเกษตรขาดมาตรฐาน
๔. ขาดสถานทีใ่นการตากพืชผลทางการเกษตร
๕. ขาดอาชพีเสรมิ

ความต�องการ
1. สนับสนุนเงนิทนุในการประกอบอาชพี
2. ประสานหน�วยงานทีเ่กีย่วข �องจดัฝึกอบรมให�ความรู �

ด �านวชิาการ การบรหิารงานและการศกึษาดงูานแก�กลุ�มอาชพี
3. รณรงค �ลดการใช �ปุ� ยเคมี ส�งเสรมิเกษตรอนิทรยี �
4. ก�อสร �างลานตากพืชผลทางการเกษตร

๓. ด�านสงัคม
สภาพปัญหา
๑. ปัญหาการแพร�ระบาดของยาเสพตดิในพืน้ที่
๒. อปุกรณ �ในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัไม�

เพียงพอ
๓. ประชาชนขาดการเอาใจใส�ในการจดัระเบยีบ

สขุลกัษณะในบ�านเรอืน
๔. ประชาชนขาดความรู � ความเข �าใจและการเฝ�าระวงั

เกีย่วกบัโรคตดิต�อต�างๆ
ความต�องการ

1. ให�ความรู �เกีย่วกบัการป�องกนั และแก�ไขปัญหายา
เสพตดิ และอบายมขุต�างๆ รวมทัง้ประสานงานกบัหน�วยงานที่
เกีย่วข �องในการปราบปรามอย�างจรงิจงั

2. จดัหาวสัดอุปุกรณ �ในการป�องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัเพิ่มขึน้ และจดัอบรมอาสาสมคัรป�องกนัภยัฝ� ายพลเรอืนให�
มีความเข �มแข็ง

3. จดัอบรมให�ความรู �ความเข �าใจเกีย่วกบัสขุภาพ
อนามยัแก�ประชาชนและประสานกบัโรงพยาบาลส�งเสรมิสขุภาพใน
การออกหน�วยบรกิารเคลือ่นที่



-๗-
๔. ด�านการเมือง การบรหิาร
สภาพปัญหา

๑. อตัรากําลงัของบคุลากร/เครือ่งมือเครือ่งใช � ยงัไม�
เพียงพอต�อภารกจิ

๒. ผู �บรหิาร สมาชกิสภา อบต.และพนักงานส�วนตาํบล
มีประสบการณ �น�อยในการปฏบิตังิานและบรหิารงาน

๓. ประชาชนบางส�วนขาดความรู �ความเข �าใจในการ
บรหิารงานขององค �การบรหิารส�วนตาํบลและขาดการมีส�วนร�วมใน
การพฒันาท�องถิน่

ความต�องการ
1. จดัหาบคุลากรและเครือ่งมือเครือ่งใช �ให �เพียงพอใน

การปฏบิตังิาน ในการเข �าไปให�ความรู �ประชาชนในเรือ่งข �อมลู
ข�าวสารทีส่าํคญัและเป็นปัจจบุนั ขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่

2. ประชาสมัพนัธ �ข �อมลูข�าวสารต�างๆให�ประชาชนทราบ
๓. จดัอบรมสมาชกิสภา อบต. พนักงานส�วนตาํบลและ

พนักงานจ �างให �มีความรู �ความเข �าใจเกีย่วกบักฎหมาย ระเบยีบต�าง ๆ
ขององค �การบรหิารส�วนตาํบล

๔. ส�งเสรมิการศกึษา อบรม แก�บคุลากร เพื่อเป็นการ
พฒันาความรู � ความสามารถ ในการปฏบิตัหิน�าที่

๕. ด�านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล�อม
สภาพปัญหา
๑. ประชาชนขาดจติสาํนึกในการอนุรกัษ �

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล�อม
๒. ประชาชนขาดการกําจดัขยะอย�างถกูวธิี
๓. ปัญหาวชัพืชและผกัตบชวาจาํนวนมากในแม�น้ําลาํ

คลอง
ความต�องการ

1. รณรงค �ให �ความรู �ในการอนุรกัษ �ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล�อม

2. จดัตัง้กลุ�มและฝึกอบรมให�ความรู �ด �านการอนุรกัษ �
ทรพัยากรธรรมชาติ

3. รณรงค �ให �ความรู �แก�ประชาชนในการจดัเก็บขยะให�
ถกูต �อง

๖. ด�านสาธารณสขุ
สภาพปัญหา
๑. ประชาชนขาดความรู �ด �านโภชนาการ และการดแูล

สขุภาพ



๒. ประชาชนขาดการกําจดัขยะอย�างถกูวธิี
๓. ปัญหาวชัพืชและผกัตบชวาจาํนวนมากในแม�น้ําลาํ

คลอง
ความต�องการ
๑. ฝึกอบรมให�ความรู �ทางโภชนาการ และการดแูล

สขุภาพอนามยัแม� และเด็ก
๒. ให�ความรู �ด �านสขุศกึษา
๓. ให�ความรู �ในการป�องกนัและแก�ไขปัญหายา

เสพตดิ
๔. ส�งเสรมิการดแูลสขุภาพผู �สงูอายุ , เด็ก , สตรี

และคนพิการ สงเคราะห �ผู �สงูอายุ
๕. กําจดัแหล�งเพาะพนัธุ �ยงุลายเพื่อป�องกนัโรค

ไข�เลอืดออก รณรงค �โรคพิษสนัุขบ�า
๗. ด�านการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม
สภาพปัญหา
๑. ขาดแหล�งเรยีนรู �ในชมุชน
๒. สถานทีใ่นการออกกําลงักายไม�เพียงพอ

-๘-
๓. ขาดการอนุรกัษ �วฒันธรรมประเพณีในท�องถิน่อย�าง

จรงิจงั
ความต�องการ

1. สนับสนุนการจดักจิกรรมส�งเสรมิการเรยีนรู �ต�างๆ แก�
เด็ก เยาวชน

2. ส�งเสรมิพิธกีรรมทางศาสนาในชมุชน
3. จดัตัง้แหล�งเรยีนรู �ในชมุชน
4. ฟ้ืนฟแูละส�งเสรมิศลิปวฒันธรรม และภมูิปัญญา

ท�องถิน่
5. ก�อสร �างสถานทีใ่นการเล�นกฬีาและออกกําลงักาย

๕. ภารกจิ อาํนาจหน�าทีข่ององค �การบรหิารส�วนตาํบล
การพฒันาท�องถิน่ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �นัน้

เป็นการสร �างความเข �มแข็งของชมุชนในการร�วมคดิร�วมแก �ไขปัญหา
ร�วมสร �างร�วมจดัทาํส�งเสรมิความเข �มแข็งของชมุชน ในเขตพืน้ที่
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ให �มีส�วนร�วมในการพฒันาท�องถิน่
ในทกุด �าน การพฒันาองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จะสมบรูณ �ได �
จาํเป็นต �องอาศยัความร�วมมือของชมุชน ในพืน้ทีเ่กดิความตระหนัก
ร�วมกนัแก �ไขปัญหา และความเข �าใจในแนวทางแก�ไขปัญหากนัอย�าง
จรงิจงั องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ยงัได �เน�นให �คนเป็น
ศนูย �กลางของการพฒันาในทกุกลุ�มทกุวยัของประชากร นอกจากนัน้



ยงัได �เน�นการส�งเสรมิ และสนับสนุนให�การศกึษาเด็กก�อนวยัเรยีน
และพฒันาเยาวชนให�พร �อมทีจ่ะเป็นบคุลากรทีม่ีคณุภาพ โดยยดึ
กรอบแนวทางในการจดัระเบยีบการศกึษา ส�วนด �านพฒันาอาชพีนัน้
จะเน�นพฒันาเศรษฐกจิชมุชนพึ่งตนเองในท�องถิน่ และยงัดาํเนินการ
รณรงค �ให �ประชาชนดาํเนินชวีติตามแนวพระราชดาํรเิศรษฐกจิแบบ
พอเพียงโดยส�วนรวม

การจดัทาํแผนอตัรากําลงัและการพฒันาท�องถิน่ของ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �นัน้ ได �พิจารณาสรปุรปูแบบและ
กําหนดแนวทางการจดัทาํแผนกําลงั ตามแผนพฒันาท�องถิน่ ๔ ปี
ประจาํปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ซึง่ได �กําหนดยทุธศาสตร �และแนวทางการ
พฒันา ตามวสิยัทศัน �ของตาํบลมจุลนิท �คอื “คณุภาพชวีติทีด่ี ชมุชน
เข �มแข็ง บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล” ประกอบกบันโยบาย
การพฒันาของผู �บรหิาร มุ�งเน�นพฒันาโครงสร �างพืน้ฐานระบบ
สาธารณูปโภค พฒันาประสทิธภิาพการบรหิาร การบรกิารทีด่ใีห �เป็น
ทีพ่อใจของประชาชน ส�งเสรมิด �านการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม
ประเพณี ส�งเสรมิการประกอบอาชพี และยกระดบัรายได�แก �ไข
ปัญหาความยากจนของประชาชน ส�งเสรมิสขุภาพ รวมทัง้ป�องกนัและ
แก�ไขปัญหา ยาเสพตดิ ป�องกนัและระงบัโรคตดิต�อ ตลอดจนการ
สร �างความเข �มแข็งให�ชมุชนมีส�วนร�วมในกจิกรรมต�างๆ การร�วมคดิ
ร�วมแก �ไขปัญหาในหมู�บ �าน ให�เป็นไปตามความจาํเป็นและเหมาะสม
กบังบประมาณทีม่ีอยู�อย�างจาํกดั การจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา
เพื่อแก �ไขปัญหาให�ทนัต�อเหตกุารณ �ทีเ่กดิขึน้ สาํหรบัยทุธศาสตร �การ
พฒันาของตาํบลมจุลนิท �ได �กําหนดไว � ๖ ยทุธศาสตร �ดงันี้

ยทุธศาสตร �ที่ ๑ การพฒันาด�านโครงสร �างพืน้ฐาน
- การพฒันาเส �นทางคมนาคมเพื่อรองรบัการเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกจิ โดยการก�อสร �าง ปรบัปรงุและบาํรงุรกัษาถนน สะพาน
ระบบระบายน้ํา

- จดัหาแหล�งน้ําเพื่อการอปุโภค บรโิภคและการเกษตร
- ตดิตัง้และซ�อมแซมไฟฟ�าสาธารณะ
ยทุธศาสตร �ที่ ๒ การพฒันาด�านการส�งเสรมิคณุภาพชวีติ
- ส�งเสรมิสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห �
- ส�งเสรมิการศกึษา
- ส�งเสรมิสขุภาพและการป�องกนัโรค
- ส�งเสรมิศาสนา วฒันธรรม ประเพณีและภมูิปัญญาท�องถิน่
- ส�งเสรมิการกฬีาและนันทนาการ

-๙-
ยทุธศาสตร �ที่ ๓ การพฒันาด�านการจดัระเบยีบชมุชนและ

รกัษาความสงบเรยีบร �อย



- รกัษาความสงบเรยีบร �อยและการป�องกนับรรเทาสา
ธารณภยั

ยทุธศาสตร �ที่ ๔ การพฒันาด�านเศรษฐกจิและเสรมิสร �าง
ความเข �มแข็งของชมุชน

- ส�งเสรมิและพฒันาอาชพีให�กบัประชาชน
- ส�งเสรมิการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยทุธศาสตร �ที่ ๕ การพฒันาด�านทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล�อม
- ส�งเสรมิการอนุรกัษ �ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล�อม
- ส�งเสรมิการบรหิารจดัการขยะในชมุชน
ยทุธศาสตร �ที่ ๖ การพฒันาด�านการบรหิารจดัการ
- พฒันาระบบบรหิารจดัการองค �กร
- ส�งเสรมิและพฒันาบคุลากร
การวเิคราะห �ภารกจิ อาํนาจหน�าทีข่ององค �การบรหิาร

ส�วนตาํบล ตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค �การบรหิารส�วน
ตาํบล พ.ศ.2537 แก�ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และตาม
พระราชบญัญตักิําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจให�
องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ.2542 รวบรวมกฎหมายอืน่ของ
องค �การบรหิารส�วนตาํบล โดยกําหนดวธิกีารดาํเนินการตามภารกจิ
อาํนาจหน�าทีส่อดคล�องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห�งชาติ
แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอาํเภอ แผนพฒันาท�องถิน่สีปี่
นโยบายของรฐับาล และนโยบายของผู �บรหิารท�องถิน่ ทัง้นี้ สามารถ
วเิคราะห �ภารกจิให �ตรงกบัสภาพปัญหา โดยสามารถกําหนดแบ�ง
ภารกจิได � เป็น 7 ด�าน ซึง่ภารกจิดงักล�าวถกูกําหนดอยู�ใน
พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค �การบรหิารส�วนตาํบล พ.ศ.2537
แก�ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และตามพระราชบญัญตัิ
กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจให�องค �กรปกครองส�วน
ท�องถิน่ พ.ศ.2542 ดงันี้

1 ด�านโครงสร �างพืน้ฐาน มีภารกจิทีเ่กีย่วข �อง ดงันี้
(1) จดัให�มีและบาํรงุรกัษาทางน้ําและทางบก มาตรา

67 (1)
(2) ให�มีน้ําเพื่อการอปุโภค บรโิภค และการเกษตร

มาตรา 68 (1)
(3) ให�มีและบาํรงุการไฟฟ�าหรอืแสงสว�างโดยวธิอีืน่

มาตรา 68 (2)
(4) ให�มีและบาํรงุรกัษาทางระบายน้ํา มาตรา 68 (3)
(5) การสาธารณูปโภคและการก�อสร �างอืน่ๆ มาตรา



16 (4)
(6) การสาธารณูปการ มาตรา 16 (5)

2 ด�านส�งเสรมิคณุภาพชวีติ มีภารกจิทีเ่กีย่วข �อง ดงันี้
(1) ป�องกนัโรคและระงบัโรคตดิต�อ มาตรา 67 (3)
(2) ส�งเสรมิการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผู �สงูอายุ

และผู �พิการ มาตรา 67 (6)
(3) ให�มีและบาํรงุสถานทีป่ระชมุ การกฬีา การ

พกัผ�อนหย�อนใจและสวนสาธารณะ มาตรา 68 (4)
(4) การสงัคมสงเคราะห �และการพฒันาคณุภาพชวีติ

เด็ก สตรี คนชรา และผู �ด �อยโอกาส มาตรา 16 (10)
(5) การส�งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาคและ

สทิธเิสรภีาพของประชาชน
มาตรา 16 (5)

(6) การปรบัปรงุแหล�งชมุชนแออดัและการจดัการ
เกีย่วกบัทีอ่ยู�อาศยั มาตรา16 (12)

(7) การสาธารณสขุ การอนามยัครอบครวั และการ
รกัษาพยาบาล มาตรา 16 (19)

-๑๐-
3 ด�านการจดัระเบยีบชมุชน สงัคม และการรกัษาความ

สงบเรยีบร �อย มีภารกจิทีเ่กีย่วข �อง ดงันี้
(1) การป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มาตรา 67 (4)
(2) การคุ �มครองดแูลและรกัษาทรพัย �สนิอนัเป็นสา

ธารณสมบตัขิองแผ�นดนิ มาตรา 68 (8)
(3) การผงัเมือง มาตรา 68 (13)
(4) การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ

เรยีบร �อยของบ�านเมือง มาตรา
16 (17)

(5) การควบคมุอาคาร มาตรา 16 (28)
(6) การรกัษาความสงบเรยีบร �อย การส�งเสรมิและ

สนับสนุนการป�องกนัและรกัษา ความปลอดภยัใน
ชวีติและทรพัย �สนิ มาตรา 17 (30)

4 ด�านการวางแผน การส�งเสรมิการลงทนุ พาณิชยกรรม
และการท�องเทีย่ว มีภารกจิทีเ่กีย่วข �อง ดงันี้

(1) ให�มีและส�งเสรมิกลุ�มเกษตรกรและกจิการสหกรณ �
มาตรา 68 (5)

(2) ส�งเสรมิให �มีอตุสาหกรรมในครอบครวั มาตรา 68
(6)



(3) บาํรงุและส�งเสรมิการประกอบอาชพีของราษฎร
มาตรา 68 (7)

(4) ให�มีตลาด ท�าเทยีบเรอื และท�าข �าม มาตรา 68
(10)

(5) กจิการเกีย่วกบัพาณิช มาตรา 68 (11)
(6) การส�งเสรมิ การฝึก และประกอบอาชพี มาตรา 16

(6)
(7) การพาณิชย �และการส�งเสรมิการลงทนุ มาตรา

16 (7)
5 ด�านการบรหิารจดัการและการอนุรกัษ �

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล�อม มีภารกจิทีเ่กีย่วข �อง ดงันี้
(1) รกัษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดนิ

และทีส่าธารณะ รวมทัง้กําจดั มลูฝอยและสิง่
ปฏกิลู มาตรา 67 (2)

(2) คุ �มครอง ดแูล และบาํรงุรกัษา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล�อม มาตรา

67 (7)
(3) การจดัการสิง่แวดล�อมและมลพิษต�างๆ มาตรา 17

(12)
6 ด�านการศาสนา ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภมูิ

ปัญญาท�องถิน่ มีภารกจิทีเ่กีย่วข �อง ดงันี้
(1) ส�งเสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม มาตรา

67 (5)
(2) บาํรงุรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภมูิปัญญา

ท�องถิน่ และวฒันธรรมอนัดขีอง
ท�องถิน่ มาตรา 66 (8)

(3) การจดัการศกึษา มาตรา 16 (9)
(4) การส�งเสรมิการศกึษา จารตีประเพณีและ

วฒันธรรมอนัดงีามของท�องถิน่ มาตรา 17 (18)
7 ด�านการบรหิารจดัการ และการสนับสนุนการปฏบิตัิ

ภารกจิของส�วนราชการและองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ มีภารกจิที่
เกีย่วข �อง ดงันี้

(1) สนับสนุนสภาตาํบลและองค �กรปกครองส�วน
ท�องถิน่อืน่ในการพฒันาท�องถิน่

มาตรา 45(3)
-๑๑-

(2) ปฏบิตัหิน�าทีอ่ืน่ตามทีท่างราชการมอบหมายโดย
จดัสรรงบประมาณหรอื



บคุลากรให�ตามความจาํเป็นและสมควร มาตรา
67(9)

(3) ส�งเสรมิการมีส�วนร�วมของราษฎร ในการมี
มาตรการป�องกนั มาตรา 16 (16)

(4) การประสานและให�ความร�วมมือในการปฏบิตัิ
หน�าทีข่ององค �กรปกครองส�วน

ท�องถิน่ มาตรา 17(3)
(5) การสร �างและบาํรงุรกัษาทางบกและทางน้ําที่

เชือ่มต�อระหว�างองค �การปกครอง
ส�วนท�องถิน่อืน่ มาตรา 17 (16)

ภารกจิทัง้ ๗ ด �าน ตามทีก่ฎหมายกําหนดให�อาํนาจ
องค �การบรหิารส�วนตาํบล สามารถจะแก�ไขปัญหาขององค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลมจุลนิท �ได �เป็นอย�างดี มีประสทิธภิาพและประสทิธผิล
โดยคาํนึงถงึความต�องการของประชาชนในพืน้ทีป่ระกอบด�วยการ
ดาํเนินการขององค �การบรหิารส�วนตาํบล จะต�องสอดคล�องกบั
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห�งชาติ แผนพฒันาจงัหวดั
แผนพฒันาอาํเภอ แผนพฒันาท�องถิน่สีปี่ นโยบายของรฐับาล และ
นโยบายของผู �บรหิารขององค �การบรหิารส�วนตาํบลเป็นสาํคญั

การวเิคราะห �สภาวะแวดล�อม (SWOT Analysis)
เป็นเครือ่งมือในการประเมินสถานการณ �สาํหรบัองค �กร

ซึง่ช�วยผู �บรหิารกําหนด จดุแข็ง และ จดุอ�อน ขององค �กร จาก
สภาพแวดล�อมภายใน โอกาสและอปุสรรคจากสภาพแวดล�อมภายนอก
ตลอดจนผลกระทบจากปัจจยั ต�าง ๆ ต�อการทาํงานขององค �กร การ
วเิคราะห �SWOT Analysis เป็นเครือ่งมือในการวเิคราะห �สถานการณ �
เพื่อให � ผู �บรหิารรู �จดุแข็ง จดุอ�อน โอกาส และอปุสรรค �ขององค �กร
ซึง่จะช�วยให�ทราบว�าองค �กรได �เดนิทางมาถกูทศิ และไม�หลงทาง
นอกจากนี้ยงับอกได�ว�าองค �กรมีแรงขบัเคลือ่น ไปยงัเป�าหมายได�ดี
หรอืไม� มัน่ใจได �อย�างไรว�าระบบการ ทาํงานในองค �กรยงัมี
ประสทิธภิาพอยู� มีจดุอ�อนทีจ่ะต �องปรบัปรงุอย�างไร ซึง่การวเิคราะห �
สภาวะแวดล�อม SWOT Analysis มีปัจจยัทีค่วรนํามาพิจารณา 2
ส�วน ดงันี้

1. ปัจจยัภายใน (Internal Environment Analysis)
ได �แก�
1.1S มาจาก Strengths

หมายถงึ จดุเด�นหรอืจดุแข็ง ซึง่เป็นผลมาจาก
ปัจจยัภายใน เป็นข�อดทีี่ เกดิจากสภาพแวดล�อมภายในองค �กร เช�น
จดุแข็งด �านการเงนิ จดุแข็งด �านการผลติ จดุแข็งด �านทรพัยากรบคุคล
องค �กรจะต�องใช �ประโยชน �จากจดุแข็งในการกําหนดกลยทุธ �



1.2W มาจาก Weaknesses
หมายถงึ จดุด �อยหรอืจดุอ�อน ซึง่เป็นผลมาจาก

ปัจจยัภายใน เป็น ปัญหาหรอืข �อบกพร�องทีเ่กดิจากสภาพแวดล�อม
ภายในต�างๆ ขององค �กร ซึง่องค �กรจะต �องหาวธิใีนการแก�ปัญหานัน้

2. ปัจจยัภายนอก (External Environment Analysis)
ได �แก�
2.1O มาจาก Opportunities

หมายถงึ โอกาส เป็นผลจากการทีส่ภาพแวดล�อม
ภายนอกขององค �กรเอือ้ประโยชน �หรอืส�งเสรมิการ ดาํเนินงานของ
องค �กร โอกาสแตกต�างจากจดุแข็งตรงทีโ่อกาสนัน้ เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล�อมภายนอก แต�จดุแข็งนัน้เป็นผลมาจากสภาพแวดล�อม
ภายใน ผู �บรหิารทีด่จีะต �องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู�เสมอ และใช�
ประโยชน �จากโอกาสนัน้

2.2T มาจาก Threats
หมายถงึ อปุสรรค เป็นข�อจาํกดัทีเ่กดิจาก

สภาพแวดล�อม ภายนอก ซึง่การบรหิารจาํเป็นต �องปรบักลยทุธ �ให �
สอดคล�องและพยายามขจดัอปุสรรค ต�างๆ ทีเ่กดิขึน้ให �ได �จรงิ

-๑๒-
การวเิคราะห �ศกัยภาพการพฒันาตามหลกั SWOT ขององค �การ
บรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �เป็นรายด�านแยกตามยทุธศาสตร �พบว�า

๑. ยทุธศาสตร �การพฒันาด�านโครงสร �างพืน้ฐาน
จดุแข็ง (Strength)
๑. มีเส �นทางคมนาคมเชือ่มต�อ
ระหว�างหมู�บ �านและตาํบล
สามารถเดนิทางสญัจรไปมาสะด
วก
๒. มีนโยบายของผู �บรหิารใน
การดาํเนินการด�านโครงสร �าง
พืน้ฐานอย�างเป็นรปูธรรม
๓. มีพืน้ทีเ่หมาะสมในทางด�าน
การเกษตร

จดุอ�อน (Weakness)
๑. มีบคุลากรด�านช�างไม�
เพียงพอต�อการปฏบิตังิาน
๒. มีอปุกรณ �เครือ่งมือ เครือ่งจกัร
ไม�เพียงพอ
๓. มีงบประมาณจาํกดั
๔. ฐานข�อมลูเกีย่วกบัโครงสร �าง
พืน้ฐาน เช�น จาํนวนถนน ไฟฟ�า
ประปา ยงัไม�เป็นปัจจบุนัทาํให �
ยากต�อการวางแผนพฒันา

โอกาส (Opportunity)
๑. มีหน�วยงานอืน่ให �การ
สนับสนุนงบประมาณ เช�น กรม
ทางหลวงชนบท องค �บรหิารส�วน
จงัหวดั
๒. มีนโยบายภาครฐัทีใ่ห �

ข �อจาํกดั (Threat)
๑. ขาดการดาํเนินงานจดัสรร
งบประมาณ ให�การสนับสนุน
งบประมาณอย�างต�อเน่ือง
๒. มีการอพยพย�ายถิน่ฐานเข �า
มาอยู�ในพืน้ที่ ทาํให �จาํนวน



ประชาชนลดค�าใช �จ�ายไฟฟ�า
ประปา

ประชากรเพิ่มขึน้
๓. ประชาชนไม�เข �าใจ ระเบยีบ
กฎหมาย บางครัง้เป็นอปุสรรค
ในการจดัทาํโครงการก�อสร �าง
เส �นทางคมนาคม
๔. ประชาชนมีทศันคตทิีไ่ม�ดี
ไม�ให �ความร�วมมือ ทาํให �บาง
โครงการมีอปุสรรคจนการ
ดาํเนินการล�าช �า

๒. ยทุธศาสตร �การพฒันาด�านการส�งเสรมิคณุภาพชวีติ
จดุแข็ง (Strength)
๑. มีการช�วยเหลอืสงเคราะห �
ผู �สงูอายุ ผู �พิการ และผู �ป� วยโรค
เอดส �
๒. มีสถานีอนามยัในพืน้ทีแ่ละมี
อสม.ทกุหมู�บ �าน

จดุอ�อน (Weakness)
๑. วสัดุ อปุกรณ �สถานทีเ่พื่อ
ส�งเสรมิพฒันาการเด็กไม�เพียงพอ
เช�น เครือ่งเด็กเล�น สนามเด็กเล�น
๒. มีงบประมาณจาํกดั
๓. จาํนวนผู �สงูอายุ ผู �พิการมี
จาํนวนเพิ่มมากขึน้
๔. ประชาชนขาดการมีส�วนร�วม
ในกจิกรรมทางศาสนาและรกัษา
ภมูิปัญญาท�องถิน่

โอกาส (Opportunity)
๑. มีหน�วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข �องให�
ความช�วยเหลอืและสนับสนุน
เช�นกระทรวงวฒันธรรม
กระทรวงพฒันาและความมัง่คง
ของมนุษย �กระทรวงศกึษาธกิาร
๒. นโยบายรฐับาลเอือ้อาํนวยต�อ
การดาํเนินงานด�านสขุภาพ เช�น
นโยบายประกนัสขุภาพถ�วนหน�า

ข �อจาํกดั (Threat)
๑. มีวฒันธรรมและค�านิยม
ต�างชาตเิข �าครอบนําวฒันธรรม
ไทย
๒. มีการอพยพย�ายถิน่ฐานเข �า
มาอยู�ในพืน้ทีท่าํให �มีการ
ขยายตวัของประชากรอย�าง
รวดเร็ว
๓. มีสตัว �ทีเ่ป็นพาหะนําโรค เช�น
ยงุลายนําโรคไข�เลอืดออก

-๑๓-
๓. ยทุธศาสตร �การพฒันาด�านการจดัระเบยีบชมุชนและการ

รกัษาความสงบเรยีบร �อย
จดุแข็ง (Strength)
๑. มีความสมัพนัธ �อนัดรีะหว�าง

จดุอ�อน (Weakness)
๑. ขาดงบประมาณและเครือ่งมือ



หน�วยงาน คอื สถานีตาํรวจภธูร
ท�าโขลง
๒. มีการฝึกอบรมให�ความรู �กบั
อาสาสมคัรชมุชนเป็นประจาํ

ในการป�องและบรรเทาสาธารณ
ภยั
๔. ขาดความปลอดภยัในชวีติ
และทรพัย �สนิ

โอกาส (Opportunity)
๑. มีหน�วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข �องให�
ความช�วยเหลอืและสนับสนุน

ข�อจาํกดั (Threat)
๑. ขาดการจดัสรรงบประมาณ
และการสนับสนุนงบประมาณ
อย�างต�อเน่ือง

๔. ยทุธศาสตร �การพฒันาด�านเศรษฐกจิและเสรมิสร �างความ
เข �มแข็งของชมุชน
จดุแข็ง (Strength)
๑. มีการร�วมกลุ�มต�างๆ ภายใน
หมู�บ �าน/ตาํบล
๒. มีทรพัยากรและวตัถดุบิ
ภายในหมู�บ �าน/ ตาํบลหลากหลาย

จดุอ�อน (Weakness)
๑. ประชาชนไม�มีความรู �ด �าน
การตลาด
๒. ขาดงบประมาณสนับสนุนใน
การดาํเนินงานของกลุ�มอย�าง
ต�อเน่ือง
๓. ไม�มีตลาดทีจ่ะรองรบัสนิค �า
หรอืผลผลติของกลุ�ม
๔. เกษตรกรมีหนี้สนิมาก

โอกาส (Opportunity)
๑. นโยบายรฐับาลเอือ้อาํนวยต�อ
การพฒันาเศรษฐกจิ
๒. มีหน�วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข �องให�
ความช�วยเหลอืและสนับสนุน เช�น
กระทรวงพฒันาสงัคมและความ
มัง่คงของมนุษย �

ข �อจาํกดั (Threat)
๑. งบประมาณทีไ่ด �รบัการ
สนับสนุนจากภาครฐัไม�เพียงพอ
๒. ขาดแหล�งเงนิทนุในการ
ประกอบอาชพี
๓. ราคาสนิค �าเกษตรตกตํา่

๕. ยทุธศาสตร �การพฒันาด�านทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล�อม
จดุแข็ง (Strength)
๑. สภาพพืน้ทีย่งัเป็นสงัคมชนบท
การดาํเนินการทีส่�งผลกระทบ
ต�อสิง่แวดล�อมยงัมีไม�มากนัก
๒. มีแม�น้ําบางขาม (คลองชยันาท
– ป� าสกั ๓)

จดุอ�อน (Weakness)
๑. ไม�มีสถานทีก่ําจดัขยะเป็นของ
อบต.
๒. มีการรกุลํา้พืน้ทีส่าธารณะ
๓. มีงบประมาณจาํกดั



โอกาส (Opportunity)
๑. ไม�มีภยัธรรมชาตทิีร่นุแรง
๒. มีนโยบายภาครฐัทีใ่ห �
ประชาชนรกัษาสิง่แวดล�อม

ข�อจาํกดั (Threat)
๑. ขาดความร�วมมือจาก
ประชาชนในพืน้ทีใ่นการอนุรกัษ �
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล�อม
๒. มีการพงัทลายของตลิง่รมิ
แม�น้ํา
๓. วชัพืชและผกัตบชวาจาํนวน
มากในแม�น้ําลาํคลอง

-๑๔-
๖. ยทุธศาสตร �การพฒันาด�านการบรหิารจดัการ

จดุแข็ง (Strength)
๑. มีการแบ�งส�วนราชการทีช่ดัเจน
และสามารถกําหนดโครงสร �าง
ตาํแหน�งทางการบรหิารได �เอง
๒. มีงบประมาณขององค �กรเอง
๓. เจ �าหน�าทีข่อง อบต.ส�วนใหญ�
เป็นคนในท�องถิน่ สามารถรบัรู �
ปัญหาความต�องการของ
ประชาชนได�อย�างรวดเร็วอนัจะ
นําไปสู�การแก �ปัญหาได�อย�าง
รวดเร็ว

จดุอ�อน (Weakness)
๑. วสัดอุปุกรณ � เครือ่งมือ
เครือ่งใช �ไม�มีประสทิธภิาพและไม�
เพียงพอ
๒. ระบบจดัเก็บภาษียงัล �าหลงั
ข �อมลูไม�เป็นระบบและขาดความ
ทนัสมยั ทาํให �จดัเก็บภาษีได �ไม�
ทัว่ถงึและไม�เต็มเม็ดเต็มหน�วย
๓. ประชาชนขาดการมีส�วนร�วม
ในการพฒันาท�องถิน่
๔. งบประมาณมีจาํนวนจาํกดัไม�
เพียงพอในการปฏบิตังิานตาม
ภารกจิและแก�ไขปัญหาของ
ประชาชน

โอกาส (Opportunity)
๑. มีความร�วมมือจากองค �กรต�างๆ
ทัง้ภาครฐัและเอกชนในการ
พฒันาท�องถิน่
๒. ผู �นําชมุชน และหน�วยราชการ
ภายในพืน้ที่ มีการบรูณาการ
ทาํงานร�วมกนั
๓. มีหน�วยงานต�างๆ จดัฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มประสทิธิ
ภาพในการปฏบิตังิาน

ข�อจาํกดั (Threat)
๑. นโยบายรฐับาล ระเบยีบ
กฎหมายเปลีย่นแปลงตลอด
๒. นโยบายจากส�วนกลางขาด
ความต�อเน่ือง
๓. มีหน�วยงานทีป่ฏบิตังิาน
ซํา้ซ �อนในพืน้ที่
๔. มีการถ�ายโอนภารกจิแต�ไม�
ถ�ายโอนงบประมาณ



๖. ภารกจิหลกั และภารกจิรอง ทีอ่งค �การบรหิารส�วนตาํบลจะ
ดาํเนินการ

ภารกจิหลกั
1. การปรบัปรงุโครงสร �างพืน้ฐาน เช�น ถนน สะพาน เป็นต �น
2. การปรบัปรงุและพฒันาสาธารณูปโภค เช�น ไฟฟ�า
น้ําประปา เป็นต �น

3. การรกัษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดนิ ที่
สาธารณะ

4. การป�องกนัและระงบัโรคตดิต�อ
5. การป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
6. การพฒันาและปรบัปรงุการเมืองและการบรหิาร
7. การส�งเสรมิและสนับสนุนการศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

8. การบาํรงุรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภมูิปัญญาท�องถิน่
และวฒันธรรมอนัดขีองท�องถิน่

9. การสงัคมสงเคราะห �และการพฒันาคณุภาพชวีติเด็ก
สตรี คนชราและผู �ด �อยโอกาส

ภารกจิรอง
1. การส�งเสรมิและสนับสนุนกลุ�มอาชพีและการเพิ่ม

รายได�ให �แก�ประชาชน
2. การจดัระเบยีบชมุชน สงัคมและการรกัษาความ

ปลอดภยั ความเป็นระเบยีบเรยีบร �อย
3. การคุ �มครอง ดแูลและบาํรงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล�อม
4. การวางแผน การส�งเสรมิการลงทนุ
5. การส�งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาคและสทิธิ
เสรภีาพของประชาชน
6. การคุ �มครองดแูลและรกัษาทรพัย �สนิอนัเป็นสาธารณ
สมบตัขิองแผ�นดนิ

-๑๕-
๗. สรปุปัญหาและแนวทางในการกาํหนดโครงสร �างส�วน
ราชการและกรอบอตัรากาํลงั

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �กําหนดโครงสร �างการ
แบ�งส�วนราชการออกเป็น ๓ ส�วนราชการ ได �แก�

1. สาํนักงานปลดั ตามโครงสร �างเดมิได �กําหนดตาํแหน�ง



พนักงานส�วนตาํบล จาํนวน ๘ ตาํแหน�ง พนักงานจ �างตามภารกจิ 2
ตาํแหน�ง และพนักงานจ �างทัว่ไป 2 ตาํแหน�ง ในปัจจบุนัตาํแหน�งเจ �า
พนักงานป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปฏบิตังิาน/ชํานาญงาน มี
อตัราว�าง ไม�มีผู �ดาํรงตาํแหน�ง และได �ดาํเนินการสรรหา โดยวธิกีารให�
กรมส�งเสรมิการปกครองท�องถิน่ เป็นผู �เปิดสอบให� ซึง่อยู�ระหว�าง
การดาํเนินการเปิดสอบแข�งขนัเพื่อบรรจบุคุคลเป็นข�าราชการหรอื
พนักงานส�วนท�องถิน่

2. กองคลงั ตามโครงสร �างเดมิได �กําหนดตาํแหน�ง
พนักงานส�วนตาํบล จาํนวน 3 ตาํแหน�ง และพนักงานจ �างตามภารกจิ 1
ตาํแหน�ง แต�เน่ืองจากทีผ่�านมากองคลงั มีภารกจิและปรมิาณงานที่
เพิ่มมากขึน้จาํนวนมาก จาํนวนบคุลากรทีม่ีอยู�ไม�เพียงพอต�อการ
ปฏบิตัภิารกจิให �สาํเร็จลลุ�วงได �อย�างมีประสทิธภิาพ และประสทิธผิล
ในงานพฒันาและจดัเก็บรายได� เช�น การจดัเก็บภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ
ภาษีบาํรงุท �องที่ ภาษีป�าย ค�าธรรมเนียม ค�าบรกิารต�างๆ รวมทัง้
รองรบัภารกจิถ�ายโอนต�างๆตามกฎหมาย ซึง่จะทาํให �งานพฒันาและ
จดัเก็บรายได� มีความเรยีบร �อยมากขึน้ และเพื่อให �การดาํเนินงานตาม
ยทุธศาสตร �การพฒันาด�านการบรหิารจดัการ สามารถปฏบิตังิานให�
ลลุ�วงตามภารกจิและการบรกิารประชาชนเป็นไปด�วยความเรยีบร �อย
ดงันัน้ จงึมีความจาํเป็นต �องขอกําหนดตาํแหน�ง เจ �าพนักงานจดัเก็บ
รายได� ปง./ชง. จาํนวน ๑ อตัรา ขึน้ใหม�เพื่อรองรบัปรมิาณงานทีเ่พิ่ม
มากขึน้ และแก�ไขปัญหาการบรหิารงานภายในกองคลงั

3. กองช�าง ตามโครงสร �างเดมิได �กําหนดตาํแหน�ง
พนักงานส�วนตาํบล จาํนวน 2 ตาํแหน�ง ในปัจจบุนัเมื่อวเิคราะห �
จาํนวนบคุลากรทีม่ีอยู�กบัปรมิาณงานของกองช�าง บคุลากรเพียงพอ
กบัปรมิาณงานทีเ่พิ่มขึน้ในปัจจบุนั และอนาคตสามารถเกลีย่ความ
รบัผิดชอบงานหรอืสอนงาน/ของบคุลากรในกองช�างได �

และหากเปรยีบเทยีบกบัจาํนวนอตัรากําลงักบัองค �การ
บรหิารส�วนตาํบลข�างเคยีงทีม่ีงบประมาณและภาระหน�าทีใ่กล �เคยีงกนั
จะเห็นได �ว�าการกําหนดอตัรากําลงัขององค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �ยงัมีน�อยและยงัไม�เพียงพอต�อการปฏบิตังิานตามภารกจิของ
องค �การบรหิารส�วนตาํบล ดงันี้

ที่ อปท.
พืน้ที่
(ตร.
ม.)

ขน
าด
อป
ท.

กําหนด
ส�วน

ราชการ

งบประมา
ณรายจ�าย
ประจาํปี

2558

พนักงาน
ส�วน
ตาํบล
และ

ลกูจ �างป
ระจาํ
(คน)

พนักง
าน
จ �าง

(คน)

รวม
พนัก
งาน

1 อบต. 9 กล 3 ๒๒,๔ 1๓ ๕ 1๘



มจุลนิท � าง 00,000

2 อบต.บ�าน
เบกิ ๒๒ กล

าง ๓ 20,๗
00,000 ๑๓ ๗ ๒๐

3 อบต.บางลี่ 45 กล
าง 5 ๒๔,๐

๐๐,000 1๗ 11 2๘

4 อบต.หวั
สําโรง 25.36 กล

าง ๔ 2๕,๓
๙๐,000 ๒๐ 14 3๔

ดงันัน้ เพื่อให �การกําหนดกรอบอตัรากําลงัขององค �การ
บรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ให �เหมาะสม จงึต �องมีความจาํเป็นต �องขอกํา
หนดตาํแหน�งขึน้ใหม� เพื่อรองรบัปรมิาณงานทีเ่พิ่มมากขึน้ เพื่อแก �ไข
ปัญหาการบรหิารงานภายในส�วนราชการของบรหิารส�วนตาํบลต�อไป
๘. โครงสร �างการกําหนดส�วนราชการ

จากสภาพปัญหาขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �มี
ภารกจิอาํนาจหน�าทีท่ีจ่ะต �องดาํเนินการแก�ไขปัญหาดงักล�าวภายใต�
อาํนาจหน�าทีท่ีก่ําหนดไว �ในพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค �การ
บรหิารส�วนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และทีแ่ก �ไขเพิ่มเตมิถงึฉบบัปัจจบุนั
และตามพระราชบญัญตักิําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจ
ให�แก�องค �การปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีการกําหนด
โครงสร �างส�วนราชการ ดงันี้

-๑๖-
8.1 โครงสร �าง องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

โครงสร �างตามแผน
อตัรากําลงัปัจจบุนั

โครงสร �างตามแผนอตัรากําลงั
ใหม�

หมา
ยเห
ตุ

1. สาํนักงานปลดั อบต.
1.1 งานบรหิารทัว่ไป
- งานสารบรรณ
- งานบรหิารงานบคุคล
- งานเลอืกตัง้และทะเบยีน
ข�อมลู

- งานตรวจสอบภายใน
- งานอํานวยการและข�อมลู
ข�าวสาร

1.2 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพฒันา
- งานวชิาการ
- งานข�อมลูและประชาสมัพนัธ �
- งานงบประมาณ
- งานสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร �

1. สาํนักงานปลดั อบต.
1.1 งานบรหิารทัว่ไป
- งานสารบรรณ
- งานบรหิารงานบคุคล
- งานเลอืกตัง้และทะเบยีน
ข�อมลู

- งานตรวจสอบภายใน
- งานอํานวยการและข�อมลู
ข�าวสาร

1.2 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพฒันา
- งานวชิาการ
- งานข�อมลูและประชาสมัพนัธ �
- งานงบประมาณ
- งานสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร �



1.3 งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิตกิรรม
- งานร �องเรยีนร �องทกุข �และ
อทุธรณ �

- งานข�อบญัญตัแิละระเบยีบ
- งานการดําเนินการทางคดี
และศาลปกครอง

1.4 งานป�องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั
- งานอํานวยการ
- งานป�องกนั
- งานช�วยเหลอืฟ้ืนฟู
- งานกู �ภยั

1.5 งานกจิการสภา อบต.
- งานระเบยีบข�อบงัคบัประชมุ
- งานการประชมุ
- งานอํานวยการและ
ประสานงาน

- งานตดิตามผลการ
ปฏบิตังิานตามมตสิภาฯ

1.6 งานสาธารณสขุและ
สิง่แวดล�อม
- งานอนามยัชมุชน
- งานป�องกนัยาเสพตดิ
- งานสขุศกึษาและควบคมุ
โรคตดิต�อ

- งานรกัษาความสะอาด
- งานส�งเสรมิและเผยแพร�
- งานส�งเสรมิสขุภาพและ
สาธารณสขุ
- งานควบคมุและจดัการ
คณุภาพสิง่แวดล�อม
- งานกองทนุหลกัประกนั
สขุภาพ

1.3 งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิตกิรรม
- งานร �องเรยีนร �องทกุข �และ
อทุธรณ �

- งานข�อบญัญตัแิละระเบยีบ
- งานการดําเนินการทางคดี
และศาลปกครอง

1.4 งานป�องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั
- งานอํานวยการ
- งานป�องกนั
- งานช�วยเหลอืฟ้ืนฟู
- งานกู �ภยั

1.5 งานกจิการสภา อบต.
- งานระเบยีบข�อบงัคบัประชมุ
- งานการประชมุ
- งานอํานวยการและ
ประสานงาน

- งานตดิตามผลการ
ปฏบิตังิานตามมตสิภาฯ

1.6 งานสาธารณสขุและ
สิง่แวดล�อม
- งานอนามยัและสิง่แวดล�อม
- งานป�องกนัยาเสพตดิ
- งานสขุศกึษาและควบคมุ
โรคตดิต�อ

- งานรกัษาความสะอาด
- งานส�งเสรมิและเผยแพร�
- งานส�งเสรมิสขุภาพและ
สาธารณสขุ
- งานควบคมุและจดัการ
คณุภาพสิง่แวดล�อม
- งานกองทนุหลกัประกนั
สขุภาพ

-1๗-
โครงสร �างตามแผน
อตัรากําลงัปัจจบุนั

โครงสร �างตามแผน
อตัรากําลงัใหม�

หมาย
เหตุ



1.7 งานส�งเสรมิการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม
- งานข�อมลูพฒันาการเด็ก
- งานวชิาการและส�งเสรมิ
พฒันาการเด็ก

- งานกจิกรรมศนูย �พฒันาเด็ก
เล็ก

- งานตดิตามและประเมินผล
- งานส�งเสรมิการศกึษา
- งานส�งเสรมิประเพณี
ศลิปวฒันธรรม

- งานกฬีาและนันทนาการ
1.8 งานสวสัดกิารและพฒันา
ชมุชน
- งานศนูย �เยาวชน
- งานฝึกอบรมพฒันาการ
- งานสงเคราะห �เด็ก สตรี
คนชราและผู �พิการ

- งานส�งเสรมิอาชพีและ
พฒันาสตรี

- งานข�อมลู
- งานพฒันาศกัยภาพกลุ�ม
- งานส�งเสรมิทนุกลุ�มอาชพี
- งานสงัคมสงเคราะห �

2. กองคลงั
2.1 งานการเงนิ
- งานการเงนิ
- งานรบัเงนิเบกิจ�ายเงนิ
- งานจดัทาํฎกีาเบกิจ�ายเงนิ
- งานเก็บรกัษาเงนิ

2.2 งานบญัชี
- งานการบญัชี
- งานทะเบยีนการคมุการ
เบกิจ�ายเงนิ

- งานงบการเงนิและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงนิ

2.3 งานพฒันาและจดัเก็บรายได�
- งานภาษีอากร
ค�าธรรมเนียมและค�าเช�า

- งานพฒันารายได�
- งานควบคมุกจิการค �าและ

1.7 งานส�งเสรมิการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม
- งานข�อมลูพฒันาการเด็ก
- งานวชิาการและส�งเสรมิ
พฒันาการเด็ก

- งานกจิกรรมศนูย �พฒันา
เด็กเล็ก

- งานตดิตามและประเมินผล
- งานส�งเสรมิการศกึษา
- งานส�งเสรมิประเพณี
ศลิปวฒันธรรม

- งานกฬีาและนันทนาการ
1.8 งานสวสัดกิารและพฒันา
ชมุชน
- งานศนูย �เยาวชน
- งานฝึกอบรมพฒันาการ
- งานสงเคราะห �เด็ก สตรี
คนชราและผู �พิการ

- งานส�งเสรมิอาชพีและ
พฒันาสตรี

- งานข�อมลู
- งานพฒันาศกัยภาพกลุ�ม
- งานส�งเสรมิทนุกลุ�มอาชพี
- งานสงัคมสงเคราะห �

2. กองคลงั
2.1 งานการเงนิ
- งานการเงนิ
- งานรบัเงนิเบกิจ�ายเงนิ
- งานจดัทาํฎกีาเบกิจ�ายเงนิ
- งานเก็บรกัษาเงนิ

2.2 งานบญัชี
- งานการบญัชี
- งานทะเบยีนการคมุการ
เบกิจ�ายเงนิ

- งานงบการเงนิและงบ
ทดลอง

- งานงบแสดงฐานะทางการ
เงนิ

2.3 งานพฒันาและจดัเก็บ
รายได�
- งานภาษีอากร



ค�าปรบั
- งานทะเบยีนควบคมุและ
เร�งรดัรายได�

2.4 งานทะเบยีนทรพัย �สนิและ
พสัดุ
- งานทะเบยีนทรพัย �สนิและ
แผนทีภ่าษี

- งานพสัดุ
- งานทะเบยีนเบกิจ�ายวสัดุ
ครภุณัฑ �

ค�าธรรมเนียมและค�าเช�า
- งานพฒันารายได�
- งานควบคมุกจิการค �าและ
ค�าปรบั

- งานทะเบยีนควบคมุและ
เร�งรดัรายได�

2.4 งานทะเบยีนทรพัย �สนิ
และพสัดุ
- งานทะเบยีนทรพัย �สนิและ
แผนทีภ่าษี

- งานพสัดุ
- งานทะเบยีนเบกิจ�ายวสัดุ
ครภุณัฑ �

-1๘-
โครงสร �างตามแผน
อตัรากําลงัปัจจบุนั

โครงสร �างตามแผนอตัรากําลงั
ใหม�

หมาย
เหตุ



3. กองช�าง
3.1 งานก�อสร �าง
- งานก�อสร �างและบรูณะถนน
- งานระบบและแผนที่
เส �นทางคมนาคม

- งานบํารงุรกัษาเครือ่งจกัร
และยานพาหนะ

3.2 งานออกแบบและควบคมุ
อาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคมุการก�อสร �าง
อาคาร

- งานออกแบบและบรกิาร
ข �อมลู

3.3 งานผงัเมือง
- งานสาํรวจและแผนที่
- งานวางผงัและพฒันาเมือง
- งานควบคมุทางผงัเมือง

3.4 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสาน
สาธารณูปโภคและกจิการประปา

- งานไฟฟ�าสาธารณะ
- งานระบายน้ํา

3. กองช�าง
3.1 งานก�อสร �าง
- งานก�อสร �างและบรูณะถนน
- งานระบบและแผนที่
เส �นทางคมนาคม

- งานบํารงุรกัษาเครือ่งจกัร
และยานพาหนะ

3.2 งานออกแบบและควบคมุ
อาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคมุการก�อสร �าง
อาคาร

- งานออกแบบและบรกิาร
ข �อมลู

3.3 งานผงัเมือง
- งานสาํรวจและแผนที่
- งานวางผงัและพฒันาเมือง
- งานควบคมุทางผงัเมือง

3.4 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสาน
สาธารณูปโภคและกจิการประปา

- งานไฟฟ�าสาธารณะ
- งานระบายน้ํา

หน�าทีค่วามรบัผิดชอบของแต�ละส�วนราชการมีดงัต�อไปนี้
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบล มีภาระหน�าทีเ่กีย่วกบั

งานธรุการ สารบรรณ การจดัทาํแผนพฒันาตาํบล การจดัทาํร�าง
ข �อบงัคบั การจดัทาํทะเบยีนสมาชกิ อบต. คณะผู �บรหิาร การ
ดาํเนินการตามนโยบายของรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
การให�คาํปรกึษาหน�าทีแ่ละความรบัผิดชอบ การปกครองบงัคบั
บญัชาพนักงานส�วนตาํบลและลกูจ �าง การบรหิารงานบคุคลของ
อบต.ทัง้หมด การดาํเนินการเกีย่วกบัการอนุญาตต�าง ๆ และปฏบิตัิ
หน�าทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วข �อง แบ�งส�วนราชการภายใน ดงันี้

1.1 งานบรหิารทัว่ไป มีหน�าทีค่วามรบัผิดชอบเกีย่วกบั
ลกัษณะงานทีต่ �องปฏบิตัติามแต�จะได �รบัคาํสัง่โดยไม�จาํกดัขอบเขต
หน�าที่ แบ�งออกเป็นงาน คอื

- งานสารบรรณ
- งานบรหิารงานบคุคล
- งานเลอืกตัง้และทะเบยีนข�อมลู
- งานตรวจสอบภายใน



- งานอาํนวยการและข�อมลูข�าวสาร
1.2 งานนโยบายและแผน มีหน�าทีค่วามรบัผิดชอบ

เกีย่วกบัการศกึษาวเิคราะห �วจิยั ประสานแผนประมวลแผน พิจารณา
เสนอแนะ เพื่อประกอบการกําหนดนโยบายจดัทาํแผนหรอืโครงการ
ตดิตามประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนและโครงการต�าง ๆ แบ�ง
ออกเป็นงาน คอื

- งานนโยบายและแผนพฒันา
- งานวชิาการ
- งานข�อมลูและการประชาสมัพนัธ �

-๑๙-
- งานงบประมาณ
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร �

1.3 งานกฎหมายและคดี มีหน�าทีค่วามรบัผิดชอบงาน
กฎหมาย ซึง่มีลกัษณะงานทีป่ฏบิตัเิกีย่วกบัการพิจารณา วนิิจฉัย
ปัญหากฎหมาย ร�างและพยานหลกัฐานเพื่อดาํเนินการทางคดี การ
สอบสวน ตรวจพิจารณาดาํเนินการเกีย่วกบัวนัิย พนักงานส�วนตาํบล
และลกูจ �าง และการร �องทกุข �หรอือทุธรณ �และปฏบิตัหิน�าทีอ่ืน่ ๆ ที่
เกีย่วข �อง แบ�งออกเป็นงาน คอื

- งานกฎหมายและนิตกิรรม
- งานร �องเรยีนร �องทกุข �และอทุธรณ �
- งานข�อบญัญตัิ และระเบยีบ
- งานการดาํเนินการทางคดแีละศาลปกครอง

1.4 งานป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มีหน�าทีค่วาม
รบัผิดชอบเกีย่วกบัการป�องกนับรรเทาสาธารณภยั สนับสนุนการให�
ความรู �แก�ประชาชนในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ภยั
ธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ในการช�วยเหลอืสนับสนุนชมุชน การป�องกนัและ
ระงบัอคัคภียั และงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข �อง แบ�งเป็นงาน คอื

- งานอาํนวยการ
- งานป�องกนั
- งานช�วยเหลอืฟ้ืนฟู
- งานกู �ภยั

1.5 งานกจิการสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบล มีหน�าที่
เกีย่วกบัการแสวงหาข�อมลูเกีย่วกบัการวางแผนและประสานงานทีจ่ะ
เสนอต�อทีป่ระชมุของอนุกรรมการของสภาฝ� ายต�าง ๆ พิจารณา เช�น
ฝ� ายสาธารณสขุ ฝ� ายส�งเสรมิอาชพี ฝ� ายการศกึษา ฝ� ายอนุรกัษ �
ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล�อม ฝ� ายรกัษาความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัย �สนิของประชาชน แบ�งออกเป็นงาน คอื

- งานระเบยีบข�อบงัคบัการประชมุ



- งานการประชมุ
- งานอาํนวยการและประสานงาน
- งานตดิตามผลการปฏบิตังิานตามมตสิภาองค �การบรหิาร
ส�วนตาํบล

1.6 งานสาธารณสขุและสิง่แวดล�อม มีหน�าทีเ่กีย่วกบัการ
ควบคมุโรค การสขุาภบิาลอืน่ ๆ ตามแผนการสาธารณสขุ และ
ข�อบงัคบัตาํบล การวางแผนการสาธารณสขุ การประมวลและ
วเิคราะห �ข �อมลูทางสถติทิีเ่กีย่วข �องกบัสาธารณสขุ งานเฝ�าระวงัโรค
การเผยแพร�ฝึกอบรม การให�สขุศกึษา การจดัทาํงบประมาณตาม
แผนงานสาธารณสขุ งานด�านสิง่แวดล�อม การให�บรกิารสาธารณสขุ
การควบคมุการฆ�าสตัว �จาํหน�ายเนื้อสตัว �และปฏบิตัหิน�าทีอ่ืน่ที่
เกีย่วข �อง แบ�งออกเป็นงาน คอื

- งานอนามยัและสิง่แวดล�อม
- งานป�องกนัยาเสพตดิ
- งานสขุศกึษาและควบคมุโรคตดิต�อ
- งานรกัษาความสะอาด
- งานส�งเสรมิและเผยแพร�
- งานส�งเสรมิสขุภาพและสาธารณสขุ
- งานควบคมุและจดัการคณุภาพสิง่แวดล�อม
- งานกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ

-๒๐-
1.7 งานส�งเสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม มีหน�าที่

เกีย่วกบัการปฏบิตังิานทางการศกึษาเกีย่วกบัการวเิคราะห �วจิยัและ
พฒันาหลกัสตูร การแนะแนว การวดัผล ประเมินผล การพฒันาตาํรา
เรยีน การวางแผนการศกึษา ของมาตรฐานสถานศกึษา การ
จดับรกิารส�งเสรมิการศกึษา การใช �เทคโนโลยทีางการศกึษา การ
เสนอแนะเกีย่วกบัการศกึษา ส�งเสรมิการวจิยั การวางโครงการ สาํรวจ
เก็บรวบรวมข�อมลู สถติกิารศกึษา เพื่อนําไปประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏบิตัใินการจดัการศกึษา
การเผยแพร�การศกึษาและปฏบิตัหิน�าทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วข �อง แบ�งออกเป็นงาน
คอื

- งานข�อมลูพฒันาการเด็ก
- งานวชิาการและส�งเสรมิพฒันาการเด็ก
- งานกจิกรรมศนูย �พฒันาเด็กเล็ก
- งานตดิตามและประเมินผล
- งานส�งเสรมิการศกึษา
- งานส�งเสรมิประเพณี ศลิปะวฒันธรรม
- งานกฬีาและนันทนาการ



1.8 งานสวสัดกิารและพฒันาชมุชน มีหน�าทีเ่กีย่วกบัการ
ปฏบิตังิานด�านสวสัดกิารสงัคม เกีย่วกบัการสงัคมสงเคราะห �การ
ส�งเสรมิสวสัดกิารเด็กและเยาวชน การพฒันาชมุชน การจดัระเบยีบ
ชมุชน การส�งเสรมิกฬีา การจดัให �มีและสนับสนุนกจิกรรมศนูย �เยาวชน
ส�งเสรมิงานประเพณีท�องถิน่ กจิกรรมทางศาสนา งานห�องสมดุ งาน
สวนสาธารณะ การให�คาํปรกึษาแนะนําหรอืตรวจสอบเกีย่วกบังาน
สวสัดกิารสงัคม และปฏบิตัหิน�าทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วข �อง พฒันาชมุชนด�าน
เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม แบ�งออกเป็นงาน คอื

- งานศนูย �เยาวชน
- งานฝึกอบรมพฒันาการ
- งานสงเคราะห �เด็ก สตรี คนชรา ผู �พิการ
- งานส�งเสรมิอาชพีและพฒันาสตรี
- งานข�อมลู
- งานพฒันาศกัยภาพกลุ�ม
- งานส�งเสรมิทนุกลุ�มอาชพี
- งานสงัคมสงเคราะห �

2. กองคลงั มีภาระหน�าทีเ่กีย่วกบัการจดัทาํบญัชแีละ
ทะเบยีนรบั - จ�ายเงนิทกุประเภท งานเกีย่วกบัการเงนิ การเบกิจ�ายเงนิ
การเก็บรกัษาเงนิ การนําส�งเงนิ การฝากเงนิ การตรวจเงนิ อบต.
รวบรวมสถติเิงนิได �ประเภทต�าง ๆ การเบกิตดัปี การขยายเวลา
เบกิจ�ายงบประมาณ การหกัภาษีและนําส�งรายงานเงนิคงเหลอืประจาํ
การรบัและจ�ายขาดเงนิสะสมของ อบต. การยมืเงนิทดรองราชการ
การจดัหาผลประโยชน �จากสิง่ก�อสร �างและทรพัย �สนิ รบัการ
ตรวจสอบงานของจงัหวดัและสาํนักงานตรวจเงนิแผ�นดนิ การเร�งรดั
ใบสาํคญัและเงนิยมืค �างชําระ การจดัเก็บภาษี การประเมินภาษี การ
เร�งรดัจดัเก็บรายได� การพฒันารายได� การออกใบอนุญาตและ
ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ และปฏบิตัหิน�าทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วข �อง แบ�งส�วนราชการ
ภายใน ดงันี้

2.1 งานการเงนิ มีหน�าทีค่วามรบัผิดชอบเกีย่วกบัการ
ปฏบิตังิานทางการเงนิ การตรวจสอบหลกัฐานทางการเงนิ แบ�ง
ออกเป็นงาน คอื

- งานการเงนิและบญัชี
- งานรบัเงนิเบกิจ�ายเงนิ
- งานจดัทาํฎกีาเบกิจ�ายเงนิ
- งานเก็บรกัษาเงนิ

-๒๑-
2.๒ งานการบญัชี มีหน�าทีค่วามรบัผิดชอบเกีย่วกบัการ

ปฏบิตังิานทางการบญัชี การตรวจสอบหลกัฐานทางการบญัชี แบ�ง



ออกเป็นงาน คอื
- งานบญัชี
- งานทะเบยีนคมุการเบกิจ�าย
- งานงบการเงนิและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงนิ

2.๓ งานพฒันาและจดัเก็บรายได� มีหน�าทีค่วามรบัผิดชอบ
เกีย่วกบัการจดัเก็บภาษีอากร ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ และรายได�อืน่
ของตาํบล แบ�งออกเป็นงาน คอื

- งานภาษีอากร ค�าธรรมเนียมและค�าเช�า
- งานพฒันารายได�
- งานควบคมุกจิการค �าและค�าปรบั
- งานทะเบยีนควบคมุและเร�งรดัรายได�

2.๔ งานทะเบยีนทรพัย �สนิและพสัดุ มีหน�าทีค่วาม
รบัผิดชอบเกีย่วกบังานพสัดทุัว่ไปของส�วนราชการ การจดัหา จดัซือ้
การเบกิจ�าย การจาํหน�าย การซ�อมแซม การต�อสญัญา แบ�งออกเป็น
งาน คอื

- งานทะเบยีนทรพัย �สนิและแผนทีภ่าษี
- งานพสัดุ
- งานทะเบยีนเบกิจ�ายวสัดคุรุภุณัฑ �

3. กองช�าง มีภาระหน�าทีเ่กีย่วกบัการสาํรวจออกแบบและ
จดัทาํโครงการใช �จ�ายเงนิของ อบต. การอนุมตัเิพื่อดาํเนินการตาม
โครงการทีต่ัง้จ�ายจากเงนิรายได�ของ อบต. งานบาํรงุ ซ�อม และจดัทาํ
ทะเบยีนสิง่ก�อสร �างทีอ่ยู�ในความรบัผิดชอบของ อบต. การให�
คาํแนะนําปรกึษาเกีย่วกบัการจดัทาํโครงการ และการออกแบบ
ก�อสร �างแก� อบต. และหน�วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข �อง งานควบคมุอาคาร
การดแูลควบคมุปรกึษาซ�อมแซมวสัดคุรุภุณัฑ �และปฏบิตัหิน�าทีอ่ืน่ที่
เกีย่วข �อง แบ�งส�วนราชการภายใน ดงันี้

3.1 งานก�อสร �าง มีหน�าทีค่วามรบัผิดชอบเกีย่วกบัการก�อ
สร �าง ตามระเบยีบ กฎหมาย แบ�งออกเป็นงาน คอื

- งานก�อสร �างและบรูณะถนน
- งานระบบและแผนทีเ่ส �นทางคมนาคม
- งานบาํรงุรกัษาเครือ่งจกัรและยานพาหนะ

3.1 งานออกแบบและควบคมุอาคาร มีหน�าทีค่วาม
รบัผิดชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบ การควบคมุอาคารตามระเบยีบ
กฎหมาย แบ�งออกเป็นงาน คอื

- งานประเมินราคา
- งานควบคมุการก�อสร �างอาคาร
- งานออกแบบและบรกิารข �อมลู



3.๓ งานผงัเมือง มีหน�าทีค่วามรบัผิดชอบเกีย่วกบัการ
วางแผนจดัทาํผงัเมือง การจดัระเบยีบพฒันาเมือง แบ�งออกเป็นงาน
คอื

- งานสาํรวจและแผนที่
- งานวางผงัพฒันาเมือง
- งานควบคมุทางผงัเมือง

-๒๒-
3.๔ งานประสานสาธารณูปโภค มีหน�าทีค่วามรบัผิดชอบ

เกีย่วกบัการวางแผนสาธารณูปโภคในพืน้ที่ การจดัการไฟฟ�า
สาธารณะ แบ�งออกเป็นงาน คอื

- งานประสานสาธารณูปโภคและกจิการประปา
- งานไฟฟ�าสาธารณะ
- งานระบายน้ํา

8.2 การวเิคราะห �การกาํหนดตําแหน�ง
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � ได �วเิคราะห �การกําหนด

ตาํแหน�งจากภารกจิทีจ่ะดาํเนินการในแต�ละส�วนราชการในอนาคต ๓ ปี
ซึง่เป็นตวัสะท�อนให�เห็นว�าปรมิาณงานในแต�ละส�วนราชการ มีเท�าใด
เพื่อนํามาวเิคราะห �ว�าจะใช �ตาํแหน�งใด จาํนวนเท�าใด ในส�วนราชการใด
ในระยะเวลา ๓ ปี ข �างหน�า จงึจะเหมาะสมกบัภารกจิ และปรมิาณงาน
และเพื่อให �คุ �มค�าต�อการใช �จ�ายงบประมาณขององค �กรปกครองส�วน
ท�องถิน่ และ เพื่อให �การบรหิารงานขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
เป็นไปอย�างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล โดยนําผลการวเิคราะห �
ตาํแหน�งมากรอกข�อมลูลงในกรอบอตัรากําลงั ๓ ปี

ขัน้ตอนการวเิคราะห �เพื่อการกําหนดจาํนวนตาํแหน�ง มี 3 ขัน้ตอน
ดงันี้

ขัน้ตอนที่ 1 การสาํรวจและวเิคราะห �ข �อมลูและปัญหาเกีย่วกบั
กําลงัคนในปัจจบุนั เพื่อจะได �ทราบลกัษณะโครงสร �างของกําลงัคน
ปัจจบุนัหรอืเป็นการชีใ้ห �เห็นปัญหาทีเ่กดิจากลกัษณะโครงสร �างของ
กําลงัคนและเป็นพืน้ฐานในการกําหนดนโยบายและแผนกําลงัคนต�อไป
                ประเภทของข�อมลูทีท่าํการสาํรวจและวเิคราะห �
                1. ข�อมลูทัว่ไปเกีย่วกบักําลงัคน (ของบคุคล)
                2. ข�อมลูเกีย่วกบัความเคลือ่นไหวของกําลงัคน เช�น การ
บรรจ ุการเลือ่น/ปรบัตาํแหน�ง การโอน การลาออก ฯ
                3. ข�อมลูอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นในการวเิคราะห �เพิ่มเตมิ

ขัน้ตอนที่ 2 การวเิคราะห �การใช �กําลงัคน วเิคราะห �ว�าปัจจบุนั
ใช �กําลงัคนได�เหมาะสมหรอืไม� ตรงไหนใช�คนเกนิกว�างาน หรอืคน



ขาดแคลนส�วนใด เพื่อนําข �อมลูมาใช �ในการกําหนดจาํนวนคนให�
เหมาะสมและเป็นแนวทางในการปรบัปรงุการบรหิารงานให�เหมาะกบั
สภาพแวดล�อม และเพิ่มประสทิธภิาพของคนในองค �การ
            แนวทางการวเิคราะห �การใช �กําลงัคน 10 ประการ
                1. มีการกําหนดหน�าทีค่วามรบัผิดชอบของตาํแหน�งต�าง ๆ
หรอืไม�
                2. นโยบายและโครงสร �างเป็นอปุสรรคในการปฏบิตังิาน
หรอืไม�
                3. ปรมิาณงานของเจ �าหน�าทีเ่หมาะสมหรอืไม� งานใดควร
เพิ่มงานใดควรลด
                4. ศกึษาดวู�ามีผู �ดาํรงตาํแหน�งทีม่ีคณุวฒุไิม�เหมาะสมกบั
ภารกจิหน�าที่ และควรมอบให�ใครดาํเนินการแทน
                5. สาํรวจการใช �ลกูจ �างว�าทาํงานได�เต็มทีห่รอืไม� มอบหมาย
งานเพิ่มได �หรอืไม�
                6. การจดัหน�วยงานและขัน้ตอนวธิกีารปฏบิตังิานมี
ประสทิธภิาพ ประหยดัและรวดเร็วหรอืไม�
                7. เจ �าหน�าทีม่ีความรู � ความชํานาญงานและความสามารถ
เหมาะสมกบังานหรอืไม�
                8. ควรจดัฝึกอบรมเจ �าหน�าทีใ่นเรือ่งใดเพื่อให �มี
ความสามารถ/ทกัษะเหมาะกบังานปัจจบุนัและงานอนาคต
                9. มีการใช �คนเต็มทีห่รอืไม� มีการมอบหมายและควบคมุงาน
เหมาะสมหรอืไม�
                10. สร�างมาตรการและสิง่จงูใจเพื่อช�วยเพิ่มปรมิาณงาน
และประสทิธภิาพงานอย�างไร

-๒๓-
ขัน้ตอนที่ 3 การคาํนวณจาํนวนกําลงัคนทีต่ �องการ มีวธิคีาํนวณ

ทีส่าํคญั ดงันี้
       1. การคาํนวณจากปรมิาณงานและมาตรฐานการทาํงาน วธินีี้มี
สิง่สาํคญัต �องทราบ 2 ประการ
                 1.1 ปรมิาณงาน ต�องทราบสถติปิรมิารงาน หรอื ผลงานที่
ผ�านมาในแต�ละปีขอหน�วยงาน และมีการคาดคะเนแนวโน�มการเพิ่ม/
ลดของปรมิาณงาน อาจคาํนวณอตัราเพิ่มของปรมิาณงานในปีทีผ่�าน
มา แล�วนํามาคาดคะเนปรมิาณงานในอนาคต สิง่สาํคญัคอื ปรมิาณ
งานหรอืผลงานทีนํ่ามาใช �คาํนวณต�องใกล�เคยีงความจรงิและน�าเชือ่ถอื
มีหลกัฐานพอจะอ �างองิได �
                 1.2 มาตรฐานการทาํงาน หมายถงึ เวลามาตรฐานทีค่น 1 คน



จะใช �การทาํงานแต�ละชิน้
                        การคดิวนัและเวลาทาํงานมาตรฐานของข�าราชการ  มี
วธิกีารคดิ ดงันี้
                        1 ปี จะมี 52  สปัดาห �
                        1 สปัดาห �จะทาํ 5  วนั
                        1 ปี จะมีวนัทาํ 260  วนั
                        วนัหยดุราชการประจาํปี 13  วนั
                        วนัหยดุพกัผ�อนประจาํปี (พกัร �อน) 10 วนั
                        คดิเฉลีย่วนัหยดุลากจิ ลาป� วย 7   วนั
                        รวมวนัหยดุใน 1 30   วนั
                     * วนัทาํงานมาตรฐานของข�าราชการใน 1 ปี       230 วนั
                        เวลาทาํงานมาตรฐานของข�าราชการใน 1 วนั     6 
ชัว่โมง
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพกักลางวนั 1 ชม.–เวลาพกั
ส�วนตวั 1 ชม.)
                 ** เวลาทาํงานของข�าราชการใน 1 ปี (230 x 6)    1,380 
ชัว่โมง 
                        หรอื                       (1,380 x 60)    82,800  นาที
                 ซึง่ในการกําหนดจาํนวนตาํแหน�งข �าราชการจะใช �เวลา
ทาํงานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ �
               สตูรในการคาํนวณ

จาํนวนคน  =  ปรมิาณงานทัง้หมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต�อ
1 ชิน้   
                                    เวลาทาํงานมาตรฐานต�อคนต�อปี
2. การคาํนวณจากปรมิาณงานและจาํนวนคนทีใ่ช �อยู�ในปัจจบุนั 

วธินีี้ต �องทราบสถติผิลงานหรอืปรมิาณงานทีผ่�านมาในแต�ละปี
รวมทัง้จาํนวนคนทีท่าํงานเหล�านัน้ในแต�ละปี เพื่อใช �เป็นแนวสาํหรบั
การกําหนดจาํนวนตาํแหน�ง หรอืจาํนวนคนในกรณีทีป่รมิาณงาน
เปลีย่นแปลงไป ซึง่จากข�อมลูดงักล�าว อาจนํามาคาํนวณหาอตัราส�วน
ระว�างปรมิาณงานกบัจาํนวนคนทีต่ �องการสาํหรบังานต�าง ๆ ได � เช�น
งานด�านสารบรรณ หรอืงานด�านการเงนิ แต�มีข �อควรระวงัสาํหรบั
การคาํนวณแบบนี้ คอื
                 2.1 ต�องศกึษาให�แน�ชดัว�า เจ �าหน�าทีท่ีม่ีอยู�เดมิทาํงาน
เต็มทีห่รอืไม�
                 2.2 งานบางอย�างมีปรมิาณเพิ่มขึน้ แต�ไม�สมัพนัธ �กบัจาํนวน
เจ �าหน�าที ่จงึไม�สามารถคาํนวณโดยวธิธีรรมดาแบบนี้ได � ต �องใช �
วธิกีารคาํนวณทีซ่บัซ �อนกว�านี้

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ได �วเิคราะห �การกําหนด



ตาํแหน�งจากภารกจิทีจ่ะดาํเนินการในแต�ละส�วนราชการในอนาคต ๓ ปี
ซึง่เป็นตวัสะท�อนให�เห็นว�าปรมิาณงานในแต�ละส�วนราชการ มีเท�าใด
เพื่อนํามาวเิคราะห �ว�าจะใช �ตาํแหน�งใด จาํนวนเท�าใด ในส�วนราชการใด
ในระยะเวลา ๓ ปี ข �างหน�า จงึจะเหมาะสมกบัภารกจิและปรมิาณงาน
และเพื่อให �คุ �มค�าต�อการใช �จ�ายงบประมาณขององค �กรปกครองส�วน
ท�องถิน่และเพื่อให �การบรหิารงานขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
เป็นไปอย�างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล โดยนําผลการวเิคราะห �
ตาํแหน�งมากรอกข�อมลูลงในกรอบอตัรากําลงั ๓ ปี ดงันี้

-2๔-
กรอบอตัรากําลงั ๓ ปี ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �อาํเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี

ที่ ส�วนราชการ/ตาํแหน�ง

กรอ
บ
อตัร
า
กําลั
ง
เดมิ

กรอบอัตรา
ตําแหน�งที่

คาดว�าจะต�อง
ใช�ในช�วง
ระยะเวลา ๓
ปีข�างหน�า

เพิ่ม / ลด
หมายเหตุ

๒๕
๖๑

๒๕
๖๒

๒๕6
๓

๒๕
๖๑

๒๕
๖๒

๒๕6
๓

๑. ปลดั อบต. (นักบรหิารงาน
ท�องถิน่

ระดบักลาง)
- - - - - - -

อยู�ระหว�าง
การ

ดําเนินการของ
ก.กลาง

๒. ปลดั อบต. (นักบรหิารงาน
ท�องถิน่ ระดบัต �น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

สํานักงานปลดั อบต. (๐๑)
๒. หวัหน�าสํานักปลดั (นัก
บรหิารงานทัว่ไป ระดบัต �น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๓. นักวเิคราะห �นโยบายและ
แผน (ปก./ชก.)

1 1 ๑ ๑ -
- -

๔. นักพฒันาชมุชน (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -
๕ นักทรพัยากรบคุคล (ปก./
ชก.) 1 1

๑ ๑ -
- -

๖. เจ �าพนักงานธรุการ (ปง./
ชง.) ๑

๑ ๑ ๑
- - -

๗. ครู ๑ ๑ ๑ ๑ - - -
๘. เจ �าพนักงานป�องกนัฯ (ปง./
ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว�าง

พนักงานจ �างตามภารกจิ



๙. ผู �ช�วยเจ �าพนักงานธรุการ 1 1 1 1 - - -
๑๐. พนักงานขบัรถยนต � 1 1 1 1 - - -
พนักงานจ �างทัว่ไป
๑๑. ภารโรง 1 1 1 1 - - -
๑๒. คนงานทัว่ไป ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

กองคลงั (๐๔)
๑๓. ผู �อาํนวยการกองคลงั
(นักบรหิารงานการคลงั
ระดบัต �น)

๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๑๔. นักวชิาการเงนิและบญัชี
(ปก./ชก.) ๑

๑ ๑ ๑
- - -

๑๕. เจ �าพนักงานพสัดุ (ปง./
ชง.) 1 1

๑ ๑ -
- -

๑๖. เจ �าพนักงานจดัเก็บรายได�
(ปง./ชง.) - ๑

๑ ๑ +๑
- -

กําหนดเพิ่ม

พนักงานจ �างตามภารกจิ
๑๗. ผู �ช�วยเจ �าพนักงาน
จดัเก็บรายได� 1 1

๑ ๑ -
- -

กองช�าง (๐๕)
๑๘. ผู �อาํนวยการกองช�าง
(นักบรหิารงานช�าง ระดบัต �น) 1 1 ๑ ๑ - - -

๑๙. นายช�างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 ๑ ๑ - - -
รวม ๑๘ ๑๙ ๑๙ ๑๙ - - -

อยู�ในไฟล �เอกเซล





ปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบล
(นักบรหิารงานท�องถิน่ ระดบักลาง)

(๕๑-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑)

กองคลงั
ผู �อาํนวยการกองคลงั

(นักบรหิารงานการคลงั
- งานการเงนิ
- งานบญัชี
- งานพฒันาและจดัเก็บ
รายได�
- งานทะเบยีนทรพัย �สนิ
และพสัด

กองช�าง
ผู �อาํนวยการกองช�าง
(นักบรหิารงานช�าง

- งานก�อสร �าง
- งานออกแบบและ
ควบคมุอาคาร
- งานผงัเมือง
- งานประสาน
ส ปโ

-๒๘-
๑๐. แผนภมูิโครงสร �างการแบ�งส�วนราชการตามแผนอตัรากําลงั ๓ ปี

โครงสร �างส�วนราชการองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
อาํเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี

- งานบรหิารทัว่ไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานป�องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั
- งานกจิการสภา อบต.
- งานสาธารณสขุและ
สิง่แวดล�อม
- งานส�งเสรมิการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

สาํนักงานปลดั
หวัหน�าสาํนักปลดั

(นักบรหิารงานทัว่ไป ระดบัต �น)



หวัหน�าสาํนักปลดั อบต.
(นักบรหิารงานทัว่ไป
ระดบักลาง) (1)

งานบรหิารงาน
ทัว่ไป

งานกฎหมายและ
คดี

งานนโยบายและแผน
...................................

งานกจิการสภา
อบต.

งานสาธารณสขุและ
สิง่แวดล�อม

งานส�งเสรมิการศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

(

งานสวสัดกิารและ
พฒันาชมุชน

งานป�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

-๒๙-
โครงสร �างของสาํนักงานปลดั อบต.

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �อาํเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี

- เจ �าพนักงานธรุการชาํนาญงาน (๕๑-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑) – นักวเิคราะห �นโยบายและแผนชาํนาญการ (๕๑-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑)
- จพง.ป�องกนัฯ ปง/ชง(๕๑-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑)
- นักทรพัยากรบคุคลชาํนาญการ (๕๑-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑)
- พนักงานขบัรถยนต �(จ�างภารกจิ)
- ภารโรง (จ�างทัว่ไป)
- คนงานทัว่ไป (จ�างทัว่ไป)

- นักพฒันาชมุชนชาํนาญการ (๕๑-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑) - ครู คศ.1
(๑๕-๒-๐๐๔๐)

- ผู �ช�วยเจ �าพนักงานธรุการ (จ�างภารกจิ)

ระดบั
ประเภททัว่ไป ประเภทวชิาการ

ประเภท
อาํนวยการ
ท�องถิน่

ครู
คศ.
๑

รวม พนักงานจ �าง
ตามภารกจิ

พนักงาน
จ �างทัว่ไป



ผู �อาํนวยการกองคลงั
(นักบรหิารงานการคลงั

ระดบัต �น) (1)

งานการเงนิ
...................................

( )

งานบญัชี
......................................

งานพฒันาและจดัเก็บ
รายได� ...............................

งานทะเบยีนทรพัย �สนิ
และพสัดุ

ปฏบิตัิ
งาน

ชาํนาญ
งาน

อาวุ
โส

ปฏบิตัิ
การ

ชาํนาญ
การ

ชาํนาญการ
พิเศษ

เชีย่วช
าญ

ต�น กลา
ง

สงู

จาํนวน
ปัจจบุนั

๑ ๑ - - ๓ - - ๑ - - ๑ ๗ ๒ ๒

เพิ่มปี ๒
๕๖๑

- - - - - - - - - - - ๒ - -

เพิ่มปี ๒
๕๖๒

- - - - - - - - - - - - - -

เพิ่มปี ๒
๕๖๓

- - - - - - - - - - - - - -

-๓๐-
โครงสร �างของกองคลงั

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � อาํเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี

- นักวชิาการเงนิและบญัชปีฏบิตักิาร - เจ �าพนักงานจดัเก็บรายได� กําหนดเพิ่ม ปี ๒๕๖๑
- เจ �าพนักงานพสัดปุฏบิตังิาน



ผู �อาํนวยการกองช�าง
(นักบรหิารงานช�าง ระดบั

ต �น) (1)

(๕๑-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑) (๕๑-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑) (๕๑-๓-๐๔-
๔๒๐๓-๐๐๑)

- ผู �ช�วยเจ �าหน�าทีจ่ดัเก็บรายได� (จ�างภารกจิ)

ระดบั
ประเภททัว่ไป ประเภทวชิาการ

ประเภท
อาํนวยการ
ท�องถิน่ รวม พนักงานจ �าง

ตามภารกจิ
พนักงาน
จ �างทัว่ไป

ปฏบิตัิ
งาน

ชาํนาญ
งาน

อาวุ
โส

ปฏบิตัิ
การ

ชาํนาญ
การ

ชาํนาญการ
พิเศษ

เชีย่วช
าญ

ต�น กลา
ง

สงู

จาํนวน
ปัจจบุนั

1 - - ๑ - - - ๑ - - ๓ - -

เพิ่มปี ๒
๕๖๑

๑ - - - - - - - - - ๑ - -

เพิ่มปี ๒
๕๖๒

- - - - - - - - - - - - -

เพิ่มปี ๒
๕๖๓

- - - - - - - - - - - - -

-๓๑-
โครงสร �างของกองช�าง

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � อาํเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี



งานก�อสร �าง
........................................

(1)

งานประสาน
สาธารณูปโภค

(1

งานออกแบบและควบคมุ
อาคาร

(1)

งานผงัเมือง
………………….……………….(1)

- นายช�างโยธาชํานาญงาน
(๕๑-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑)

ระดบั
ประเภททัว่ไป ประเภทวชิาการ

ประเภท
อาํนวยการ
ท�องถิน่ รวม พนักงานจ �าง

ตามภารกจิ
พนักงาน
จ �างทัว่ไป

ปฏบิตัิ
งาน

ชาํนาญ
งาน

อาวุ
โส

ปฏบิตัิ
การ

ชาํนาญ
การ

ชาํนาญการ
พิเศษ

เชีย่วช
าญ

ต�น กลา
ง

สงู

จาํนวน
ปัจจบุนั

- ๑ - - - - - ๑ - - ๒ - -

เพิ่มปี ๒
๕๖๑

- - - - - - - - - - - - -

เพิ่มปี ๒
๕๖๒

- - - - - - - - - - - - -

เพิ่มปี ๒
๕๖๓

- - - - - - - - - - - - -



-๓๒-
1๑. บญัชแีสดงจดัคนลงสู�ตาํแหน�งและการกําหนดเลขทีต่าํแหน�งในส�วนราชการ องค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �

ที่ ชือ่ - สกลุ คณุวฒุิ

กรอบอตัรากําลงัเดมิ กรอบอตัรากําลงัใหม� เงนิเดอืน
หมาย
เหตุเลขที่

ตาํแหน�ง ตาํแหน�ง ระดั
บ

เลขที่
ตาํแหน�ง ตาํแหน�ง ระดั

บ เงนิเดอืน
เงนิ

ประจาํ
ตาํแหน�ง

เงนิเพ่ิม
อืน่ๆ/
เงนิ

ค�าตอบแ
ทน

1 นางสาวศริทิพิย �
นิยมศลิป�

รฐัศาส
ตร �
มหาบั
ณฑติ

๕๑-๓-
๐๐-๑๑
๐๑-๐๐๑

ปลดั อบต.
(นัก

บรหิารงาน
ท�องถิน่)

ต�น ๕๑-๓-
๐๐-๑๑
๐๑-๐๐๑

ปลดั อบต.
(นัก

บรหิารงาน
ท�องถิน่)

ต�น ๓๘๙,๔๐๐
(๓๒,๔๕๐ x

๑๒)

๔๘,๐๐๐
(๔,๐๐๐ x
๑๒)

- ๔๓๗,
๔๐๐

สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

ที่ ชือ่ - สกลุ คณุวฒุิ

กรอบอตัรากําลงัเดมิ กรอบอตัรากําลงัใหม� เงนิเดอืน
หมาย
เหตุเลขที่

ตาํแหน�ง ตาํแหน�ง ระดั
บ

เลขที่
ตาํแหน�ง ตาํแหน�ง ระดั

บ เงนิเดอืน
เงนิ

ประจาํ
ตาํแหน�ง

เงนิเพ่ิม
อืน่ๆ/
เงนิ

ค�าตอบแท
น

2 นางเสาวลกัษณ �
ปาลวฒัน �

รฐัศาสตร �
มหาบณัฑิ

ต

๕๑-๓-
๐๑-๒๑
๐๑-๐๐๑

หวัหน�า
สํานักปลดั

(นัก
บรหิารงาน
ทัว่ไป)

ต�น ๕๑-๓-
๐๑-๒๑
๐๑-๐๐๑

หวัหน�า
สํานักปลดั

(นัก
บรหิารงาน
ทัว่ไป)

ต�น ๓๑๑,๖๔๐
(๓๒,๔๕๐ x

๑๒)

๔๒,๐๐๐
(๔,๐๐๐ x
๑๒)

- ๓๕๓,
๖๔๐

3 นางสาวนันทพร
ขนุวงัห �

บธ.บ
(การเงนิ
และการ
ธนาคาร)

๕๑-๓-
๐๑-๓๑
๐๒-๐๐๑

นัก
ทรพัยากร
บคุคล

ชก.

๕๑-๓-
๐๑-๓๑
๐๒-๐๐๑

นัก
ทรพัยากร
บคุคล

ชก.

๒๙๓,๘๘๐
(๒๔,๔๙๐ x

๑๒)

- - ๒๙๓,
๘๘๐

๔ นางสาวสนิุษา
ทองมี

รฐัประศ
าสน
ศาสตร �

๕๑-๓-
๐๑-๓๑
๐๓-๐๐๑

นักวเิคราะห �
นโยบาย
และแผน

ชก.
๕๑-๓-
๐๑-๓๑
๐๓-๐๐๑

นักวเิคราะห �
นโยบาย
และแผน

ชก.
๒๙๓,๘๘๐

(๒๔,๔๙๐ x
๑๒)

- - ๒๙๓,
๘๘๐



มหาบณัฑิ
ต

5 นางสาววลัภา
มาตรง

บธ.บ
(การ
จดัการ
ทัว่ไป)

๕๑-๓-
๐๑-๓๘
๐๑-๐๐๑

นักพฒันา
ชมุชน ชก.

๕๑-๓-
๐๑-๓๘
๐๑-๐๐๑

นักพฒันา
ชมุชน ชก.

๒๙๓,๘๘๐
(๒๔,๔๙๐ x

๑๒)

- - ๒๙๓,
๘๘๐

6 นางสาวเพ็ญศรี
คาํฉิม

บธ.บ
(การ
จดัการ
ทัว่ไป)

๕๑-๓-
๐๑-๔๑
๐๑-๐๐๑

จพง.ธรุการ ชง. ๕๑-๓-
๐๑-๔๑
๐๑-๐๐๑

จพง.ธรุการ ชง. ๒๘๕,๘๔๐
(๒๓,๘๒๐ x

๑๒)

๒๘๕,
๘๔๐

๗ -
-

- - ๕๑-๓-
๐๑-๔๘
๐๕-๐๐๑

เจ �า
พนักงาน
ป�องกนัฯ

ปง.
/ชง

.

๒๙๗,๙๐๐
(ค�ากลาง
เงนิเดอืน)

- - (ว�าง
เดมิ)

๘ นางวนัทนา อุ�น
ใจชน

ศษ.
บ.(การศกึ

ษา
ปฐมวยั)

15-2-
0040

ครู ค.
ศ.๑

15-2-
0040

ครู ค.
ศ.๑

- - -

-๓๓-

ที่ ชือ่ - สกลุ คณุวฒุิ

กรอบอตัรากําลงัเดมิ กรอบอตัรากําลงัใหม� เงนิเดอืน

หมาย
เหตุ

เลขที่
ตาํแห
น�ง

ตาํแหน�ง ระดั
บ

เลขที่
ตาํแหน�
ง

ตาํแหน�ง ระดั
บ เงนิเดอืน

เงนิ
ประ
จาํ
ตาํแห
น�ง

เงนิเพิ่ม
อืน่ๆ/
เงนิ

ค�าตอบแ
ทน

๙ พนักงานจ �าง
ตามภารกจิ
นางนิตยา บญุ
อนันต �

บธ.บ
(การ
จดัการ
ทัว่ไป)

- ผช.จพง.
ธรุการ

- - ผช.จพง.
ธรุการ

- ๑๓๙,๕๖๐
(๒๓,๘๒๐ x
๑๒)

- -
๑๓๙,
๕๖๐

๑ นายเดช จนัทร ม.6 - พนักงานขบั - - พนักงานขบั - ๑๓๙,๕๖๐ - -



๐ รถยนต � รถยนต �

๑
๑

พนักงานจ �าง
ทัว่ไป
นายทองสขุ
ถมยา ป.6 - ภารโรง - -

นักการภาร
โรง - ๑๐๘,๐๐๐

- -

๑
๒

นายดาํรงค � พุ�ม
ปาน

ปวส.(ช�าง
ยนต �) - คนงานทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป - ๑๐๘,๐๐๐

- -

กองคลงั

ที่ ชือ่ - สกลุ คณุวฒุิ

กรอบอตัรากําลงัเดมิ กรอบอตัรากําลงัใหม� เงนิเดอืน

หมาย
เหตุเลขที่

ตาํแหน�ง ตาํแหน�ง ระ
ดบั

เลขที่
ตาํแหน�ง ตาํแหน�ง ระดั

บ เงนิเดอืน
เงนิ

ประจาํ
ตาํแหน�ง

เงนิ
เพ่ิม
อืน่ๆ/
เงนิ

ค�าตอบ
แทน

๑
๓ นางรชันีย � พุ�ม

บานเย็น

บธ.
บ.(การเงนิ
และการ
ธนาคาร

๕๑-๓-
๐๔-๒๑
๐๒-๐๐๑

ผู �อาํนวยการ
กองคลงั

(นัก
บรหิารงาน
การคลงั)

ต�น ๕๑-๓-
๐๔-๒๑
๐๒-๐๐๑

ผู �อาํนวยการ
กองคลงั

(นัก
บรหิารงาน
การคลงั)

ต�น ๓๗๖,๐๘๐
(๓๑,๓๔๐

x ๑๒)

๔๒,๐๐๐
(๓,๕๐๐ x
๑๒)

- ๓๗๖,
๐๘๐

1๔ นางสาวปัญญา
รตัน �

คณะ
ฤทธิ ์

บรหิารธรุ
กจิมหา
บนัฑติ

๕๑-๓-
๐๔-๓๒
๐๑-๐๐๑

นักวชิาการ
เงนิและบญัชี

ปก. ๕๑-๓-
๐๔-๓๒
๐๑-๐๐๑

นักวชิาการ
เงนิและบญัชี

ปก. ๒๕๘,๐๐๐
(๒๑,๕๐๐

x ๑๒)

- - ๒๕๘,
๐๐๐

1๕ นางสาวปัณณ
กาญจน �

ทองมี

ปวส.
(คอมพิวเตอร �

)

๕๑-๓-
๐๔-๔๒
๐๓-๐๐๑

เจ �าพนักงาน
พสัดุ

ปง. ๕๑-๓-
๐๔-๔๒
๐๓-๐๐๑

เจ �า
พนักงานพสัดุ

ปง. ๒๐๗,๒๔๐
(๑๗,๒๗๐

x ๑๒)

- - ๒๐๗,
๒๔๐

๑
๖

- - - ๕๑-๓-
๐๔-๔๒
๐๔-๐๐๑

เจ �าพนักงาน
จดัเก็บรายได�

ปง.
/ชง

.

- - -

พนักงานจ �าง



1๗ ตามภารกจิ
นางสาวกลัยา
ยนืยง

บธ.บ
(การ
จดัการ
ทัว่ไป)

- ผช.จพง.
จดัเก็บรายได�

- - ผช.จพง.
จดัเก็บรายได�

- ๑๕๓,๘๔๐
(๑๒,๘๒๐

x ๑๒)

- - ๑๕๓,
๘๔๐

-๓๔-
กองช�าง

ที่ ชือ่ - สกลุ คณุวฒุิ

กรอบอตัรากําลงัเดมิ กรอบอตัรากําลงัใหม� เงนิเดอืน
หมาย
เหตุเลขที่

ตาํแหน�ง ตาํแหน�ง ระ
ดบั

เลขที่
ตาํแหน�ง ตาํแหน�ง ระดั

บ เงนิเดอืน
เงนิ

ประจาํ
ตาํแหน�ง

เงนิเพ่ิม
อืน่ๆ/
เงนิ

ค�าตอบแ
ทน

1๘ นายกอบศกัดิ ์
คณโฑเงนิ

วท.
บ.(เทคโ
นโลยี

ก�อสร �าง)

๕๑-๓-
๐๕-๒๑
๐๓-001

ผู �อาํนวยการ
กองช�าง

(นัก
บรหิารงาน
ช�าง)

ต�น ๕๑-๓-
๐๕-๒๑
๐๓-001

ผู �อาํนวยการ
กองช�าง

(นัก
บรหิารงาน
ช�าง)

ต�น ๓๔๒,๒๗๐
(๒๘,๕๖๐ x

๑๒)

๔๒,๐๐๐
(๓,๕๐๐ x
๑๒)

- ๓๔๒,
๒๗๐

1๙ นายภวูนาท
บรูณศลิป�

รฐัประ
ศาสตร �
มหาบณั
ฑติ

๕๑-๓-
๐๕-๔๗
๐๑-001 นายช�างโยธา ชง.

๕๑-๓-
๐๕-๔๗
๐๑-001 นายช�างโยธา ชง.

๒๐๓,๐๔๐
(๑๖,๙๒๐ x

๑๒)

- - ๒๐๓,
๐๔๐



-๓๕-
12. แนวทางการพฒันาข�าราชการ พนักงาน และลกูจ �างขององค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จะกําหนดแนวทางพฒันา
ของข�าราชการ พนักงานส�วนท�องถิน่ และลกูจ �าง ในการเพิ่มพนูความรู �
ทกัษะ ทศันคติ ความมีคณุธรรมและจรยิธรรมอนัจะทาํให �การปฏบิตัิ
หน�าทีข่องข �าราชการ พนักงานส�วนท�องถิน่ และลกูจ �างเป็นไปอย�างมี
ประสทิธภิาพ โดยให�พนักงานส�วนตาํบล ทกุคน ทกุตาํแหน�งได �มีโอกาส
ทีจ่ะได �รบัการพฒันาภายในช�วงระยะเวลาตามแผน อตัรากําลงั 3 ปี ทัง้นี้
วธิกีารพฒันา อาจใช�วธิกีารใดวธิกีารหน่ึง หรอืหลายวธิก็ีได � เช�น

1. การปฐมนิเทศสาํหรบัพนักงานส�วนตาํบลทีไ่ด �รบัการบรรจุ
แต�งตัง้ใหม�

2. การเข �ารบัการฝึกอบรมหรอืการศกึษาหรอืดงูาน เพื่อ
พฒันาวสิยัทศัน � อย�างน�อยปีละ 1 ครัง้

3. การประชมุเชงิปฏบิตักิาร
4. ส�งเสรมิให �พนักงานส�วนตาํบลได�ศกึษาต�อในระดบัทีส่งูขึน้

13. ประกาศคณุธรรม จรยิธรรมของข�าราชการ พนักงาน และลกูจ �าง
ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

1. ข�าราชการ พนักงาน หรอืลกูจ �าง ต �องปฏบิตังิานด�วย
ความตัง้ใจ มุ�งมัน่ มีความซือ่สตัย �สจุรติ โปร�งใส สามารถตรวจสอบได�

2. ข�าราชการ พนักงาน หรอืลกูจ �าง ต �องปฏบิตัหิน�าที่
ราชการด�วยความอตุสาหะ เอาใจใส� ระมดัระวงั รกัษาประโยชน �ของ
ทางราชการ อย�างเต็มกําลงัความสามารถ

3. ข�าราชการ พนักงาน หรอืลกูจ �าง ต �องปฏบิตัตินต�อ
ผู �ร�วมงานด�วยความสภุาพเรยีบร �อย รกัษาความสามคัคี และไม�กระทาํ
การอย�างใดทีเ่ป็นการกลัน่แกล�งกนั

4. ข�าราชการ พนักงาน หรอืลกูจ �าง พึงต �อนรบั ให �ความ
สะดวก ให�ความเป็นธรรม และให�การสงเคราะห �แก�ประชาชนผู �มา
ตดิต�อราชการเกีย่วกบัหน�าทีข่องตนโดยไม�ชกัช �า และด�วยความสภุาพ
เรยีบร �อย ไม�ดหูมิ่น เหยยีดหยาม กดขีห่รอืข�มเหงประชาชนผู �มาตดิต�อ
ราชการ





ภาคผนวก


