
9 
เอกสารหมายเลข 1 

แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ที ่ ส่วน
ราชการ 

ต าแหน่งและ 
เลขที่ต าแหน่ง 

จ านวน เหตุผลและความจ าเป็น อัตราต าแหน่งพนักงาน           
ส่วนต าบล 

จ านวนลูกจ้าง ต าแหน่งน้ี                
มีปรากฏ 
อยู่ในแผน 
อัตราก าลัง 
3 ปีหรือไม่ 

ความ 
เห็น 

ก.อบต. 
 

ของ 
อบต. 

(ที่มี/ว่าง) 

ของส่วน 
ราชการน้ี 
(ที่มี/ว่าง) 

ของ 
งานน้ี 

(ที่มี/ว่าง) 

ของส่วน 
ราชการน้ี 
(ประจ า/
ชั่วคราว) 

ของ 
งานน้ี 

(ประจ า/
ชั่วคราว) 

1 ส านักปลัด/ 
งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

นักพัฒนาชุมชน 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
60-3-01-3801-001 

1 เน่ืองจากปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบได้รับถ่ายโอน
ภารกิจจากหน่วยงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ท าให้ภารกิจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบและปริมาณงานมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะงานด้านสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานพัฒนาชุมชน งาน
ส่งเสริมอาชีพ และงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ซ่ึงมีลูกจ้างประจ า 
ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน ที่ปฏิบัติหน้าที่เพียงคนเดียว ท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชนหรือให้ความช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงที ด้วยภาระงานที่มีปริมาณมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบไม่เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ทันท่วงที เห็นควรก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล
เพิ่มเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
ภายในส่วนราชการและเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานส่วนต าบล  
จึงขออนุมัติก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลเพิ่ม จ านวน 1 
ต าแหน่ง คือต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  

15/5 5/1(นิติกร) -/- 1/4 1/- ไม่มี  

 

ลงช่ือ           ลงช่ือ  
     (นายสุนทร  เถินมงคล)                                                                                          (นายเวชยันต์  คงประชา)  

                                     ปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบลโรงหบี                                                                          นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลโรงหบี 



10 
เอกสารหมายเลข 2 

แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ที่ ส่วนราชการ ต าแหน่งและ 
เลขที่

ต าแหน่ง 

ขออนุมัติ เป็นต าแหน่ง 
และเลขที่ต าแหน่ง 

ส่วนราชการ เหตุผลและความจ าเป็น ต าแหน่งน้ี                  
มีปรากฏ 
อยู่ในแผน 

อัตราก าลัง 3 ปี
หรือไม่ 

ความ 
เห็น 

ก.อบต. 
 

1 ส านักปลัด/
งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

- ก าหนดเพิ่ม 
1 อัตรา 

นักพัฒนาชุมชน 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
60-3-01-3801-001 
 
 
 
 

ส านักปลัด เน่ืองจากปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบได้รับถ่ายโอนภารกิจ
จากหน่วยงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ท าให้ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและ
ปริมาณงานมีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะงานด้านสังคมสงเคราะห์ งาน
สวัสดิการเด็กและเยาวชน งานพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมอาชีพ และงาน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ซ่ึงมีลูกจ้างประจ า ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน ที่
ปฏิบัติหน้าที่เพียงคนเดียว ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานด้านการบริการ
ประชาชนหรือให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ด้วยภาระงานที่มีปริมาณ
มาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบไม่เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ทันท่วงที เห็นควรก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบลเพิ่ม เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น แก้ไขปัญหาการ
บริหารงานภายในส่วนราชการและเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานส่วน
ต าบล  จึงขออนุมัติก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลเพิ่ม จ านวน 1 
ต าแหน่ง คือต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
จ านวน 1 อัตรา 

ไม่มี  

 
ลงช่ือ           ลงช่ือ  

     (นายสุนทร  เถินมงคล)                                                                                          (นายเวชยันต์  คงประชา)  
                                     ปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบลโรงหบี                                                                          นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลโรงหบี 



11 

เอกสารหมายเลข 3 

กรอบต าแหน่งของงานท่ีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ส่วนราชการ ส านักปลัด  งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีกรอบต าแหน่งดังนี ้

 
ที ่ เลขที่ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง 

 
ต าแหน่งน้ีมีปรากฏอยู่ในแผน 

อัตราก าลัง 3 ปีหรือไม่ 
ขออนุมัติ จ านวน หมายเหต ุ

1 60-3-01-3801-001 

 

นักพัฒนาชุมชน 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

 

ไม่มี ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม 

 

1  

 

 

 

ลงช่ือ                     ผู้กรอกข้อมูล                
                                                                                      (นายสุนทร  เถินมงคล)  
                                                                               ปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบลโรงหบี                                                                         
 

 

 



 


