
 
 

-๑- 

แผนอัตรากําลัง  ๓  ป 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 

  ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.) เรื ่อง มาตรฐานทั่วไป

เกี ่ยวกับอัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด(ก.อบต.จังหวัด) กําหนด

ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวน

เทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน 

ปริมาณ ตลอดจนภาระคาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะตองจายดานบุคคล โดยใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อใชในการกําหนด

ตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่น(ก.กลาง) ทั้งน้ี ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.)กําหนด 

  ๑.๒  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและ

เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว กําหนดเพื่อเปนการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของ

ลูกจาง ใหเกิดความเหมาะสมและใหการปฏิบัติหนาที่ราชการขององคการบริหารสวนตําบล เกิดความคลองตัว 

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชนสูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พรอมทั้งใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ ๓)  ลงวันที ่

๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

  ๑.๓  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม  

ขอ ๑๘  โดยกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลเปน

กรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง โดยให

เสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดให

องคการบริหารสวนตําบล แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจของ

องคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบ

อัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรากําลัง 

๓ ป 

  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี           

จังหวัดนครปฐม จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป สําหรับปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  - ๒๕๖๐ ข้ึน 



 
 

 

-๒- 

๒.  วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน  

ระบบการจางที่เหมาะสม และไมซ้ําซอน อันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวน

ตําบลลานตากฟา 

๒.๒ เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง 

โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา ตามพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน และตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวของ 

๒.๓ เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ           

การกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางวาถูกตอง 

เหมาะสมหรือไม 

๒.๔  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของ

องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา ใหเหมาะสม 

๒.๕ เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา สามารถวางแผนอัตรากําลังและการ

จัดสรรงบประมาณและบรรจุแตงต้ังพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เพื่อใหการบริหารงานขององคการบรหิาร

สวนตําบลลานตากฟา เกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจตามอํานาจหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพ และมีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไม

จําเปนตอการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี   

๒.๖ เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา สามารถควบคุมภาระคาใชจาย                

ดานการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

  

๓.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 

  องคการบร ิหารส วนตําบลลานตากฟา  อํา เภอนครชัยศร ี จ ังหว ัดนครปฐม โดย

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา ซึ่งมีนายกองคการบริหาร

สวนตําบลลานตากฟา เปนประธาน หัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการเปนคณะกรรมการ เห็นสมควรให

จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) โดยใหมีขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ 

ดังตอไปน้ี 

๓.๑ วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา   

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖)              

พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา



 
 

จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล นโยบายของรัฐบาลและสภาพปญหาของ

ตําบลลานตากฟา 

-๓- 

   

   ๓.๒ กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจ

ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ  ใหสามารถแกปญหาของตําบลลานตากฟา  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๓.๓ กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับ

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ

กลุมงานตาง ๆ  

  ๓.๔  จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ ป ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ โดยภาระคาใชจาย

ดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน  รอยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจาย 

  ๓.๕  ใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  และพนักงานจางทุกคนไดรับการพัฒนาความรู

ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 

๔.  สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน 
 

  เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง ๓ ป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ขององคการบริหาร

สวนตําบลลานตากฟา มีความครบถวน สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที ่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับสภาพปญหา และความจําเปนพื้นฐานและความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สําคัญ ดังน้ี   

 ๔.๑ สภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบล 

  ๔.๑.๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   ๑. การคมนาคมขนสงระหวางหมูบานไมสะดวก 

   ๒. ไฟฟาสาธารณะมีไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

   ๓. ถนนชํารุดทรุดโทรม เปนหลุม – เปนบอ เกิดฝุนละออง 

   ๔. สะพานขามคลองชํารุด 

   ๕. นํ้าประปาไหลไมสม่ําเสมอ เน่ืองจากหอถังประปามีไมเพยีงพอ 

   ๖. คูคลองต้ืนเขินนํ้าไหลไมสะดวกทําใหเกิดนํ้าทวม 

  ๔.๑.๒  ดานเศรษฐกิจ 

   ๑. ขาดความรู และขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ 

   ๒. การสงเสรมิอาชีพยังมีนอย 

   ๓. การขาดการรวมกลุมของประชาชนอยางตอเน่ือง 

   ๔. ราคาผลผลิตตกตํ่าประชาชนยังขาดความรูในการแปรรปูผลิตภัณฑทางการเกษตร  

  ๔.๑.๓  ดานสังคม 

   ๑. ขาดแคลนแหลงขอมูลขาวสารดานการสาธารณสุขและอนามัย 

   ๒. การแพรระบาดของยาเสพติด 



 
 

   ๓. การแพรระบาดและการปองกันโรคไขเลือดออก  

   ๔. โรคติดตอ ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจในการปองกันโรคติดตอ 

    

-๔- 

 

๕. ความเขมแข็งของชุมชน ประชาชนยังขาดการมีสวนรวม และการรวมกลุมในการ

ทํากิจกรรมกัน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ๖. ขาดสื่อในการประชาสมัพันธขอมลูขาวสารจากภาครัฐ 

  ๔.๑.๔  ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   ๑. การขาดแคลนสถานที่ สําหรบัใหบรกิารดานขอมลูขาวสารแกประชาชน 

   ๒. การสงเสรมิดานศาสนา ขาดการสงเสรมิประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

   ๓. การขาดความรูดานกฎหมาย สทิธิหนาที่ของประชาชน 

  ๔.๑.๕  ดานการบริหารจัดการท่ีดี 

   ๑. การมสีวนรวมของประชาชนยังในตําบลมีนอย 

   ๒. ทางดานประสทิธิภาพในการทํางาน พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ยังขาด

ความรูความเขาในในบทบาทหนาที่และระเบียบกฎหมายในทางปฏิบัติงาน 

  ๔.๑.๖ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   ๑. ดานการกําจัดขยะมูลฝอย การเกบ็ขยะไมทันความตองการของประชาชน 

   ๒. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดโดยรวม 

   ๓. คูคลองต้ืนเขินและมีวัชพืชปกคลมุเต็มพื้นที ่

 

 ๔.๒ ความตองการของประชาชน 
 

  ๔.๒.๑  ความตองการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    ๑. ปรับปรงุผิวถนนลาดยาง หรอืถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

   ๒. สรางสะพาน ค.ส.ล. วางทอระบายนํ้า 

   ๓. กอสรางเข่ือน/ทํานบกั้นคลองสาธารณะวางระบบควบคุมนํ้า 

   ๔. ขอขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า 

   ๕. ติดต้ังไฟฟาสาธารณะเพื่อสองสวาง 

   ๖. ปรับปรงุซอมแซมถนนลูกรัง ทั้งตําบล 

   ๗. ปรับปรงุระบบประปา โดยการเปลี่ยนวางทอเมนประปาใหม, ดําเนินการปรับปรงุ

หอถังนํ้าประปา เจาะบอบาดาลเพิ่ม เปลี่ยนเครื่องสูบนํ้าชนิดใตนํ้า 

  ๔.๒.๒  ความตองการดานเศรษฐกิจ 

   ๑. ปรับปรงุโครงสราง ระบบผลิตการเกษตร 

   ๒. ตองการความรู ดานวิชาการและทัศนศึกษา 



 
 

   ๓. ตองการไดรบัการฝกอบรมกลุมอาชีพตางๆและสนับสนุนเงินทุนพรอมอุปกรณ 

๔. ประชาชนตองการไดรับความรูดานอาชีพ 

   

-๕- 

    

๔.๒.๓  ความตองการดานสังคม 

   ๑. กอสรางแหลงบรกิารขอมลูขาวสารเพิ่มข้ึน 

   ๒. ตองการไดรบัการฝกอบรมทางโภชนาการอนามัยแมและเด็ก 

   ๓. ตองการไดรบัความรูการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

   ๔. ตองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ 

   ๕. กําจัดยุงลายใหหมดทั้งหมูบาน 

   ๖. จัดโครงการสงเคราะหผูสูงอายุ 

   ๗. สงเสรมิสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนดานตางๆ เชน การอบรมการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การอบรม อปพร. 

   ๘. จัดการแขงกีฬาตําบลตานยาเสพติด 

๔.๒.๔ ความตองการดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   ๑. จัดต้ังที่สําหรับใหบริการดานขอมูลขาวสารในแตละหมู  

   ๒. ใหการฟนฟูและสนับสนุนการจัดกิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินและ                  

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

   ๓. จัดอบรมใหความรูดานกฎหมายสิทธิหนาที่แกประชาชน 

๔. ประชาสัมพันธใหเห็นความสําคัญของการศึกษา 

๕. ความตองการรณรงคใหเห็นความสําคัญของการเลือกต้ัง 

  ๔.๒.๕  ความตองการดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

   ๑. สงเสริมใหความรูความเขาใจเกีย่วกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล,  

จัดกิจกรรม,โครงการตางๆสงเสริมใหความรูความเขาใจในดานตางๆแกประชาชนและจัดประชุมประชาคมเพื่อ

สรางความเขมแข็งใหกับองคกรตางๆ 

   ๒. พัฒนาและอบรมพนักงานสวนตําบล , ลูกจางประจํา , พนักงานจาง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๔.๒.๖  ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    ๑. ตองการใหมีการรณรงค การไมปลอยนํ้าเสียลงคลอง 

    ๒. ตองการไดรับความความรูเสริม ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

    ๓. ตองการใหขุดลอกคลองที่ต้ืนเขิน  และกําจัดวัชพืช 

    ๔. ควบคุม ดูแล ไมใหโรงงานอุตสาหกรรมปลอยนํ้าเสียลงในลําคลอง หรือปลอย

ควันพิษ 



 
 

๕. ขุดลอกคลองและกําจัดวัชพืช 

๖. จัดหาระบบการบรหิารกิจการการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

๗. ปรับปรงุทัศนียภาพตามแนวถนนทุกสายและทกุคลองในพื้นที่ อบต. 

 

-๖- 

 

๕.  ภารกิจ  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 

  การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา น้ัน  เปนการสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนในการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา เพื่อสงเสรมิความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององคการ

บริหารสวนตําบลลานตากฟา ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน การพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบลลานตากฟา จะสมบูรณไดจําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักรวมกัน

แกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา ยัง

ไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร นอกจากน้ันยังไดเนนการสงเสริม                

และสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึด

กรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  สวนดานพัฒนาอาชีพ  นั้น  จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

พึ่งตนเองในทองถ่ินและสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

   การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติ         

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และ

รวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. เพื่อกําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และ

นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ทั้งน้ีสามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถกําหนด แบง

ภารกิจไดเปน ๗  ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยองคการบริหารสวนตําบล          

ลานตากฟา  ไดวิเคราะห SWOT จุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคามในการดําเนินงานตามภารกิจ ดังน้ี 
 

๕.๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังนี ้

๑. การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าที่เช่ือมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒. การสาธารณูปการ 

๓. การจัดใหมีและการบํารงุทางนํ้าและทางบก 

๔. การจัดใหมีการบํารุงทางระบายนํ้า 

๕. การจัดใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา 

๖. การจัดใหมีและการบํารงุการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอืน่  

  ๕.๒  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 



 
 

 ๑. การจัดการศึกษา 

 ๒. การจัดใหมีการรักษาพยาบาล การปองกันและการควบคุมโรคติดตอ 

 ๓. การปองกัน การบําบัดโรค และการจัดต้ัง และบํารุงสถานพยาบาล 

 ๔. การสงัคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 

  

-๗- 

 

 ๕. การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และทีส่าธารณะ 

 ๖. จัดใหมีการบํารุงสถานที่สําหรับนักกีฬา การพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ ตลอดจน 

สถานที่ประชุมอบรมราษฎร 

 ๗. การบํารุงและสงเสรมิการทํามาหากินของราษฎร 

๕.๓  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม การการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี ้

 ๑. การสงเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค  และสิทธิเสรภีาพของประชาชน 

 ๒. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๓. การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด 

 ๔. การรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตตําบล 

 

๕.๔  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มีภารกิจท่ี

เก่ียวของดังนี้ 

 ๑. การจัดทําแผนพฒันาองคการบริหารสวนตําบล และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 ๒. การสงเสริมการทองเที่ยว 

๕.๕  ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 ๑. การคุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษา ปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

 ๒. การจัดต้ังและการดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 

 ๓. การกําจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

 ๔. การกําจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 ๕. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 

๕.๖  ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิญญาทองถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

                      ๑. การจัดการศึกษา 

                      ๒. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

                      ๓. การสงเสริมกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

                      ๔. การศึกษา การทํานุบํารงุศาสนา และการสงเสรมิวัฒนธรรม 

๕.๗  ดานบริหารการจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร   

ปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 



 
 

 ๑. สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพฒันาทองถ่ิน สนับสนุนหรือชวยเหลือ

สวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพฒันาทองถ่ิน 

 ๒. ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

 ๓. การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอื่น 

-๘- 

 

  ภารกิจทั้ง ๗ ดาน ตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถจะแกไข

ปญหาไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ 

ประกอบดวย การดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ

ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 

 

๖.  ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา ไดนําภารกิจที่ไดวิเคราะหมาตามขอ ๕ จํานวน ๗ ภารกิจ นํามา

กําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนากําลัง ๓ ป โดยองคการบริหารสวนตําบล        

ลานตากฟา มีภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ตองดําเนินการ ดังน้ี 

  ๖.๑  ภารกิจหลัก 

      -   การปรับปรุงดานโครงสรางพื้นฐาน 

      -   ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

      -   ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

      -   ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  

    -   การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรพัยากรธรรมชาติ 

    -   การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

    -   การสงเสรมิการเกษตร 

  ๖.๒  ภารกิจรอง 

      -   การพัฒนาและปรับปรงุแหลงทองเที่ยว 

      -   การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถ่ิน 

      -   การสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว 

 

๗.  สรุปปญหา และแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 

  องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปนองคการบริหาร

สวนตําบลขนาดกลาง โดยกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน ๔ สวนราชการ ไดแก  

๑) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 



 
 

๒) กองคลัง   

๓) สวนโยธา 

๔) สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

   

 

-๙- 

 

ทั้งน้ี ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล จํานวนทั้งสิ้น 2๒ อัตรา ลูกจางประจํา จํานวน 2 อัตรา 

พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 10 อัตรา พนักงานจางทั่วไป จํานวน 14 อัตรา รวมกําหนดตําแหนงเกี่ยวกับ

บุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 4๘ อัตรา แตเน่ืองจากที่ผานจํานวนบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจให

สําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงมีความจําเปนตองกําหนดตําแหนงพนักงานจางตาม

ภารกิจเพิ่มข้ึน จํานวน 1 อัตรา เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากข้ึน และแกไขปญหาการบริหารงาน ประกอบ

กับมีความจําเปนตองยุบเลิกและปรับลดตําแหนงบางตําแหนงที่ไมมีความจําเปนตอภารกิจบางภารกิจ เพื่อลด

ภาระคาใชจายดานบุคลากร โดยแบงเปนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา พนักงานจางทั่วไป จํานวน ๓ 

อัตรา เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๓๕   

 


