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6. ศักยภาพในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 

6.1 ข้อมูลสมาชิก อบต. 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีทั้งหมด จ านวน 10 คน  
 

6.2 โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
 

 
 

6.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 
 

 

 

 

 

 
1. ส านักงานปลัด หนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลและ

ราชการที่มิได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายนโยบายและแผน 
- ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการ นายก อบต. 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ตรวจสอบภายใน 

ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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2. กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานคลัง เช่น งานด้านการเงินและบัญชี งานจัดเก็บ
รายได้ งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน และงานอ่ืน ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

 - ฝ่ายการเงิน 
 - ฝ่ายจัดเก็บรายได ้
 - ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
3. กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน

วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง 
งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงาน
ด้านวิศวกรรมและเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การ
เบิกจ่ายวัตถุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามัน น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 
  - ฝ่ายก่อสร้าง 
  - ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย การป้องกันการควบคุมโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานอ่ืน ๆ 
เกี่ยวกับงานบริการด้านสาธารณสุขและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

 - ฝ่ายรักษาความสะอาด 
 - ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 

อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

หน่วยงาน 
จ านวน
พนักงาน 
ส่วนต าบล 

จ านวน 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

จ านวน 
พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

จ านวน 
พนักงานจ้าง 

ทั่วไป 
รวม 

1. ส านักงานปลัด 
2. กองช่าง 
3. กองคลัง 
4. กองสาธารณสุข 
    และสิ่งแวดล้อม 

11 
4 
9 
3 

1 
- 
1 
2 

6 
4 
4 
10 
 

6 
2 
1 
6 

24 
10 
13 
21 

รวม 25 4 24 15 68 
 

ที่มา : ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
รายได้จากภาษีอากร 4,004,382.68 3,729,281.34 4,574,259.55 5,148,750.35 35,335,212.74 
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร 35,131,742.45 33,599,583.99 35,544,988.61 34,760,978.05 4,054,551.95 
เงินอุดหนุนทั่วไป 13,125,117.00 12,856,121.00 14,041,430.00 16,576,947.00 16,542,853.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/
ระบุวัตถุประสงค์ 

0.00 5,656,562.02 8,902,274.52 7,439,760.00 10,889,227.98 

ที่มา : กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

รายการ รายได้เทียบกับรายจ่าย (บาท) 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รายได้ 52,261,242.13 55,841,548.35 63,062,952.68 63,926,435.40 66,821,845.67 
รายจ่าย 35,833,077,.73 52,261,.13 53,193,377.15 54,223,676.63 62,645,997.03 

รวม 35,833,077.73 52,261,242.13 53,193,377.15 54,223,676.63 62,645,997.03 
ที่มา : กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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กราฟเปรียบเทียบรายได้และรายจ่าย 

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
 ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ประชาชนอยู่อาศัยกันอย่างกระจัดกระจาย

ตามสองฝั่งคลอง มีชุมชนใหญ่ ๆ 2 ชุมชน คือ ชุมชนวัดสุวรรณาราม และชุมชนวัดเทพนิมิต และสถานที่
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์ธรรมชาติ (คลองมหาสวัสดิ์) หมู่ที่ 1  


