
 - 1 - 
 

แผนอัตราก าลัง 3 ป ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
 
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

อัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบลว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนกระทั่งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของ
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
ก าหนด 

1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดการ
ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล พนักงาน
ครู อบต. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน 
วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนด
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาจึงได้ปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการ
จ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง และ
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม ่

2.4 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 

2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาสามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง และการใช้
อัตราก าลังของบุคลากร เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.7 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษาให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

2.8 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษามีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
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3.  กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา ซึ่งประกอบด้วยนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ และ 
นักทรัพยากรบุคคล      ล              แ          ล                               ล               ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

3.1   การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา เพ่ือให้การด าเนินการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ 
ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้น
ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการ
วางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องการ
ด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

3.2   การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดสมุทรปราการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure  เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภารหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง 

 3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นต้นทุนต่อการก าหนดชั้นงานใน
แต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 3.3.2 การจัดสรรประเภทของพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะของงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิท
ภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการก าหนดอัตราก าลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่
ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐาน
ที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกวาโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไร
ก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง 
หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้
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ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงาน
โครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโดยกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางการก าหนด/เกลี่ย
อัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องงานการบริหารงาน งบประมาร คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 
ประเด็นดังนี้ 

 3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไป
จะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปใน
ส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมี
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

 3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมข้ึนทดแทน
ต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 

 3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล ก และงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วน
ต าบล ข ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรใน
ลักษะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 

3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน กรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่า
การเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งใน
ประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้
ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ใน
สายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภท
วิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่ง
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ประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมี
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตาม
ภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถ
น าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการ
เกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะน าไปสู่
การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
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4.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 

เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษามีความครบถ้วน 
สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา ว่ามีปัญหาอะไรและความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ  

สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

๔.๑ สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
4.1.1 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

- ด้านรายได้และการมีงานท าประชาชนในต าบลแพรกษา มีรายได้ไม่เพียงพอ 
เนื่องจากอาชีพไม่ม่ันคง และขาดอาชีพเสริม 

- ด้านการผลิตและราคาผลผลิตตกต่ า ประชาชนยังขาดความรู้ในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

- ด้านการตลาด ไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ผลผลิตมีราคา ไม่
แน่นอน 

๔.๑.๒ ปัญหาด้านสังคม 
- ปัญหาครอบครัว มีการอพยพแรงงานท าให้ขาดความอบอุ่นและการเอาใจใส่

ดูแล 
ปัญหายาเสพติด เยาวชนและคนวัยท างานบางส่วนติดยาเสพติด 
- ปัญหาความเข้มแข็งของชุมชน ประชาชนยังขาดการรวมตัวกันมีการแบ่ง

พรรคแบ่งพวก ประชาชนขาดการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
๔.๑.๓ ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- ไม่มีการวางระบบผังเมืองที่ดีและมีคุณภาพ 
- หมู่บ้านจัดสรรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะ

ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น 
- การวางระบบระบายน้ าไม่มีประสิทธิภาพ 

๔.๑.๔ ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
- ด้านประสิทธิภาพในการท างาน พนักงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาท 

หน้าที่และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน 
- ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
- การจัดเก็บภาษียังไม่ตรงตามเปูาหมายที่วางไว้ 

๔.๑.๕ ปัญหาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
- เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับไม่ได้รับการศึกษาต่อครบ 100% 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
- ขาดงบประมาณส่งเสริมอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอน 
- ขาดการส่งเสริมการศึกษาและทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่เรียนดีแต่ยากจน 
- เยาวชนขาดความสนใจและเข้าใจถึงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
- ขาดงบประมาณในการท านุบ ารุงศาสนา 
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๔.๑.๖ ปัญหาด้านสาธารณสุข 
- ปัญหาโรคติดต่อ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปูองกันโรคติดต่อ 
-  ขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เล่นกีฬา-นันทนาการ และออกก าลังกาย 
- ประชาชนขาดความรู้ด้านโภชนาการดูแลสุขภาพจิตใจและร่างกาย 

4.1.7 ปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย การเก็บขยะไม่ทันตามความต้องการของ

ประชาชน ไมม่ีสถานที่ก าจัดขยะ 
- ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชุมชน 
- ปัญหาการปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม เช่น น้ าเสีย ฝุุนละออง กลิ่น ฯลฯ 

4.1.8 ปัญหาแหล่งน้ า 
- คลองตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุม จึงไม่มีการระบายน้ าดีเท่าที่ควร 
- การประปา ระบบการจ่ายน้ าประปาในหมู่บ้านยังมีไม่พอ น้ าประปายังไม่ได้

มาตรฐาน 
4.2 ความต้องการของประชาชน 

4.2.1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษานั้น ยังมีความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เช่น การสร้าง ถนน ค.ส.ล. 
- บ ารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงงานด้านก่อสร้างให้มีมาตรฐาน 
- ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
- ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
- ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะตามซอยต่าง ๆ ในหมู่บ้าน และล าคลอง 

4.2.2 ด้านเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมต่าง ๆ ในทุกด้าน 
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าแปรรูปจากการเกษตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 

4.2.3 ด้านสังคม 
- ท าโครงการกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- อุดหนุนอุปกรณ์การกีฬาให้กับชุมชนในเขตพ้ืนที่ อบต. 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนด้านต่าง ๆ 
- อบรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- อุดหนุนโครงการฝึกอบรม อปพร. 

4.2.4 ด้านการเมืองการบริหาร 
- ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง 
- จัดท ากิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ 
- พัฒนาและอบรมพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
- จัดหาอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและทันสมัยยิ่งขึ้น 
- จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ราษฎรทราบ 

4.2.5 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมการศึกษาและทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน 
- สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและปรับปรุงสนามกีฬาในสถานศึกษา 
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- ส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนมีระดับการศึกษาไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ภาคบังคับ 
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

4.2.6 ด้านสาธารณสุข 
- หยอดวัคซีนปูองกันโรคโปลิโอให้แก่เด็กในพื้นที่ต าบลแพรกษา 
- สนับสนุนเครื่องมือก าจัดยุงลายและพ่นยาก าจัดยุงตามแหล่งชุมชน 
- ช่วยรณรงค์และให้ความรู้การระบาดและการเผยแพร่โรคติดต่อ 
- สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้กับสถานีอนามัยแพรกษา 

4.2.7 ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา ได้พัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

สร้างสวนสาธารณประจ าต าบลที่หมู่ที่ 2 ต าบลแพรกษา พื้นที่ 13 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 

4.2.8 ด้านแหล่งน้ า 
- ด าเนินการวางท่อประปาหมู่บ้าน 
- ด าเนินการขุดลอกคลอง 
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5.  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษานั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดท า รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน     ในเขตพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแพรกษาจะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่ ให้เกิดความตระหนักร่วมกัน
ในการแก้ไขปัญหาและท าความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนต าบล
แพรกษายังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 

การวิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  ภัยคุกคาม ในการ
ด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจ
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา 
โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 

5.1   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
(2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68(3)) 
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
(2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
(3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 

(มาตรา 68(4)) 
(4) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อย 

โอกาส (มาตรา 16(10)) 
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2)) 
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(มาตรา 16(5)) 
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 



 - 10 - 
 

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8)) 
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่     
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
(6) กิจการเกีย่วกับการพาณิช (มาตรา 68(11)) 
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

 
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา 17(12)) 

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่    
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มาตรา 67(8)) 

(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 

17(18)) 
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ ่น  

(มาตรา 45(3)) 
(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16(16)) 
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(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

(5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วย การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 
 

หมายเหตุ    :    มาตรา 67, 68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2543 
                     มาตรา 16, 17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ    

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
 

 
วิเคราะห์ SWOT Analysis ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนต่อเนื่อง การเมือง  
มีเสถียรภาพ มั่นคง ไม่มีความขัดแย้ง 
2. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข้ง บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจที่ดี มีความสามัคคีกันท างาน เพ่ือไปสู่
เปูาหมายเดียวกัน 
3. มีความพร้อมด้านงบประมาณ ระบบงาน บุคลากร
และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ 
 

1. ระบบตรวจสอบภายในยังไม่มีประสิทธิภาพเพราะ
ขาดบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานใน
ด้านนี้ 
2. บุคลากรยังขาดทักษะ ความช านาญเฉพาะด้าน 
เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมใหม่ๆ  
เป็นต้น 

โอกาส (Opp0rtunities) อุปสรรค (Threats) 
1. อยู่ในเขตปริมณฑล มีความเจริญก้าวหน้าในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การติดต่อสื่อสารและด้านอ่ืนๆ 
2. ส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่อย่าง
สม่ าเสมอ 
3. มีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
 

1. เป็นชุมชนกึ่งชนบทกึ่งเมือง รวมทั้งมีประชากรแฝง 
ต่างด้าว จึงต้องปรับรูปแบบการท างาน ยุ่งยากกับการ
ปฏิบัติงาน 
2. ประชาชนมุ่งท างานเพื่อหาเลี้ยงชีพ ไม่ให้ความ
ร่วมมือ หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน 
3. ระเบียบ กฎหมายบางเรื่องยังไม่ชัดเจน ท าให้มี
ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
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6.  ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ  
ภารกิจหลัก 
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภารกิจรอง 
๑. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
๓. การส่งเสริมการเกษตร 
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
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7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่คณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบลก าหนดให้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ ซึ่งตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2563) ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 ส่วนราชการ ได้แก่  

1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
2. กองคลัง  
3. กองช่าง  
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       
5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
6. กองสวัสดิการและสังคม  

ก าหนดกรอบอัตราก าลัง จ านวนทั้งสิ้น 231 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษามี
ภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นจ านวนมากในส่วนราชการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกองสวัสดิการ
สังคม และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ดังนั้น จึงต้องมีความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่  เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือรองรับการขอรับจัดสรรอัตราก าลังจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
บริหารภายในส่วนราชการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แพรกษา รวมทั้งยุบต าแหน่งและปรับเกลี่ยต าแหน่ง เพ่ือให้เหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแพรกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 

ต าแหน่งที่ก าหนดเพิ่ม ต าแหน่งที่ยุบ ต าแหน่งที่ปรับเกลี่ย 
ส านักงานปลัด อบต. 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์   1 อัตรา 
 
กองคลัง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา 
2. ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา 
3. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป 
1. คนงานทั่วไป  3  อัตรา 
 
กองช่าง 
พนักงานจ้างทั่วไป 
1. คนงานทั่วไป  2 อัตรา 

ส านักงานปลัด อบต. 
- ไม่มี 
 
 
กองคลัง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
- ไม่มี 
 

ส านักงานปลัด อบต. 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา 
 
กองคลัง 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
- ไม่มี 
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ต าแหน่งที่ก าหนดเพิ่ม ต าแหน่งที่ยุบ ต าแหน่งที่ปรับเกลี่ย 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. คนงานประจ ารถขยะ   2 อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป 
1. พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 
    4 อัตรา 
2. คนงานประจ ารถขยะ 1 อัตรา 
3. คนงานทั่วไป 1 อัตรา 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรรม 
พนักงานส่วนต าบล 
1. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)  1 อัตรา 
พนักงานครู อบต. (ข้าราชการ) 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 อัตรา 
2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 อัตรา 
3. ครูผู้ช่วย 9 อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยคร ู 20 อัตรา 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป 
1. คนงานทั่วไป  4  อัตรา 
2. คนครัว  2 อัตรา 
3. ภารโรง  1 อัตรา 
กองสวัสดิการสังคม 
พนักงานจ้างทั่วไป 
1. พนักงานขับรถยนต์  1 อัตรา 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
- ไม่มี 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรนรม 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 1 อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองสวัสดิการสังคม 
- ไม่มี 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
- ไม่มี 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรนรม 
พนักงานครู อบต. (ข้าราชการ) 
1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 อัตรา 
2. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 อัตรา 
3. ผู้ช่วยนักโภชนาการ  1 อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 
กองสวัสดิการสังคม 
- ไม่มี 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา 
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8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
จากสภาพปัญหาของต าบลแพรกษาดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษามีภารกิจ  

อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 

8.1  โครงสร้าง         
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนิน การ

ดังกล่าว    โดยองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าวและ
ในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจ
อยู่ในงานหรือก าหนดเป็นฝุาย และในระยะต่อไปเมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นฝุายและกองต่อไป โดยสามารถ
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1. ส านักงานปลัด 
    1.๑  ฝุายนโยบายและแผน 
           - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
           - งานวิชาการ 
            - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
           - งานสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร์ 
           - งานงบประมาณ 
    1.2  ฝุายปูองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย 
           - งานอ านวยการ 
           - งานปูองกัน 
           - งานช่วยเหลือพ้ืนฟู 
           - งานกู้ภัย 
           - งานเทศกิจ 
    1.3  ฝุายบริหารทั่วไป 
           - งานธุรการ 
           - งานสารบรรณ 
           - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
           - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
           - งานเลือกตั้ง 
           - งานกิจการสภา อบต. 
           - งานส่งเสริมการเกษตร 

1. ส านักงานปลัด 
    1.๑  ฝุายนโยบายและแผน 
           - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
           - งานวิชาการ 
            - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
           - งานสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร์ 
           - งานงบประมาณ 
    1.2  ฝุายปูองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย 
           - งานอ านวยการ 
           - งานปูองกัน 
           - งานช่วยเหลือพ้ืนฟู 
           - งานกู้ภัย 
           - งานเทศกิจ 
    1.3  ฝุายบริหารทั่วไป 
           - งานธุรการ 
           - งานสารบรรณ 
           - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
           - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
           - งานเลือกตั้ง 
           - งานกิจการสภา อบต. 
           - งานส่งเสริมการเกษตร 
 

สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ด้ านที่ 
2,4,5 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
    ๑.4  งานบริหารงานบุคคล 
           - งานการเจ้าหน้าที่ 
           - งานสิทธิสวัสดิการพนักงาน   
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
    ๑.5  งานกฎหมายและคดี 
           - งานกฎหมายและนิติกรรม 
           - งานการด าเนินการทางคดี 
และศาลปกครอง 
           - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
           - งานระเบียบการคลัง 
           - งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติ อบต. 
 

    ๑.4  งานบริหารงานบุคคล 
           - งานการเจ้าหน้าที่ 
           - งานสิทธิสวัสดิการพนักงาน   
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
    ๑.5  งานกฎหมายและคดี 
           - งานกฎหมายและนิติกรรม 
           - งานการด าเนินการทางคดี 
และศาลปกครอง 
           - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
           - งานระเบียบการคลัง 
           - งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติ อบต. 
 

 

2. กองคลัง 
    2.1  ฝุายการเงิน 
           - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
           - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
           - งานเก็บรักษาเงิน 
           - งานพัสดุ 
           - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
และยานพาหนะ 
    2.2  ฝุายบัญช ี
           - งานการบัญชี 
           - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
           - งานงบการเงินและงบทดลอง 
           - งานแสดงฐานะทางการเงิน     
    2.3  ฝุายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
           - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม 
และค่าเช่า 
           - งานพัฒนารายได้ 
           - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
           - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
           - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
 

2. กองคลัง 
    2.1  ฝุายการเงิน 
           - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
           - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
           - งานเก็บรักษาเงิน 
           - งานพัสดุ 
           - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
และยานพาหนะ 
    2.2  ฝุายบัญช ี
           - งานการบัญชี 
           - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
           - งานงบการเงินและงบทดลอง 
           - งานแสดงฐานะทางการเงิน     
     2.3  ฝุายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
           - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม 
และค่าเช่า 
           - งานพัฒนารายได้ 
           - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
           - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
           - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  
 

สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ด้ านที่ 
2,5 
 

3. กองช่าง 
    3.1  ฝุายก่อสร้าง 
           - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
           - งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและ
โครงการพิเศษ 

3. กองช่าง 
    3.1  ฝุายก่อสร้าง 
           - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
           - งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและ
โครงการพิเศษ 

สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ด้ านที่ 
1,2,5 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
           - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทาง
คมนาคม 
           - งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ 
           - งานสวนสาธารณะ 
    3.2  ฝุายออกแบบและควบคุมอาคาร 
           - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
           - งานวิศวกรรม 
           - งานประเมินราคา 
           - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
           - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
           - งานออกแบบ 
    3.3  ฝุายประสานสาธารณูปโภค 
           - งานประสานสาธารณูปโภคกิจการ
ประปาและไฟฟูา 
           - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร  
           - งานระบายน้ า  
           - งานจัดตกแต่งสถานที่    
 

           - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทาง
คมนาคม 
           - งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ 
           - งานสวนสาธารณะ 
    3.2  ฝุายออกแบบและควบคุมอาคาร 
           - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
           - งานวิศวกรรม 
           - งานประเมินราคา 
           - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
           - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
           - งานออกแบบ 
    3.3  ฝุายประสานสาธารณูปโภค 
           - งานประสานสาธารณูปโภคกิจการ
ประปาและไฟฟูา 
           - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร  
           - งานระบายน้ า  
           - งานจัดตกแต่งสถานที่    
 

 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    4.1  ฝุายอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
           - งานสุขาภิบาลทั่วไป 
           - งานสุขาภิบาลโรงงาน 
           - งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ 
           - งานอาชีวอนามัย 
           - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
           - งานรักษาความสะอาดและ     
ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
           - งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 
           - งานควบคุมมลพิษ 
4.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
           - งานอนามัยชุมชน 
           - งานสาธารณสุขมูลฐาน 
           - งานสุขศึกษา 
           - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 
           - งานปูองกันยาเสพติด 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    4.1  ฝุายอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
           - งานสุขาภิบาลทั่วไป 
           - งานสุขาภิบาลโรงงาน 
           - งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ 
           - งานอาชีวอนามัย 
           - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
           - งานรักษาความสะอาดและ     
ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
           - งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 
           - งานควบคุมมลพิษ     
4.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
           - งานอนามัยชุมชน 
           - งานสาธารณสุขมูลฐาน 
           - งานสุขศึกษา 
           - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 
           - งานปูองกันยาเสพติด 

สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ด้ านที่ 
2,3,4,5 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
  5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    ๕.๑  ฝุายบริหารการศึกษา 
           - งานการเจ้าหน้าที่ 
           - งานวางแผนบุคคลและทะเบียน
ประวัติ 
           - งานการศึกษาปฐมวัย 
           - งานโรงเรียน 
           - งานกิจการนักเรียน 
    5.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
           - งานบริหารทั่วไป 
           - งานส่งเสริมประเพณี ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 
           - งานกิจกรรมพฒันาเด็กและเยาวชน 
           - งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริม
อาชีพ 
           - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และ
เครือข่ายทางการศึกษา 
           - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
           - งานกีฬาและนันทนาการ 
           - งานกิจการศาสนา 
 

5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    ๕.๑  ฝุายบริหารการศึกษา 
           - งานการเจ้าหน้าที่ 
           - งานวางแผนบุคคลและทะเบียน
ประวัติ 
           - งานการศึกษาปฐมวัย 
           - งานโรงเรียน 
           - งานกิจการนักเรียน 
    5.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
           - งานบริหารทั่วไป 
           - งานส่งเสริมประเพณี ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 
           - งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
           - งานการศึกษานอกระบบและ
ส่งเสริมอาชีพ 
           - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และ
เครือข่ายทางการศึกษา 
           - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
           - งานกีฬาและนันทนาการ 
           - งานกิจการศาสนา 
 

สอด คล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ด้ านที่ 
2,5 
 

๖. กองสวัสดิการสังคม 
    ๖.๑  ฝุายพัฒนาชุมชน 
           - งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการ
ชุมชน   
          - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
           - งานจัดระเบียบชุมชน 
           - งานประสานงานและร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐานไป
บริการประชาชน 
           - งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้าน
ต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน 
           - งานเสริมสร้างองค์กรชุมชนให้
เข้มแข็ง สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน 

๖. กองสวัสดิการสังคม 
    ๖.๑  ฝุายพัฒนาชุมชน 
           - งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการ
ชุมชน   
           - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
           - งานจัดระเบียบชุมชน 
           - งานประสานงานและร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐานไป
บริการประชาชน 
           - งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้าน
ต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน 
           - งานเสริมสร้างองค์กรชุมชนให้
เข้มแข็ง สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน 

สอด คล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ด้ านที่ 
2,5 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
             - งานด าเนินการพัฒนาชุมชน 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา 
การอนามัย สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม 
            - งานดูแลการบริหารการจัดการ
กองทุนชุมชนเมือง 
           - งานส่งเสริมอาชีพเสริมสร้างรายได้แก่
ประชาชน 
           - งานสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการชุมชน    
    ๖.๒  ฝุายสังคมสงเคราะห์ 
           - งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก 
ขาดแคลน ไร้ที่พ่ึง 
           - งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ  
และทุพพลภาพ 
           - งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว 
           - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  
           - งานส่งเสริมสวัสดภิาพเด็กและ
เยาวชน 
           - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์ 
           - งานให้ค าปรึกษาแนะน าด้านสังคม
สงเคราะห์ 
           - งานสนับสนุนดูแลการด าเนินงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 

           - งานด าเนินการพัฒนาชุมชน 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา 
การอนามัย สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม 
           - งานดูแลการบริหารการจัดการ
กองทุนชุมชนเมือง 
           - งานส่งเสริมอาชีพเสริมสร้างรายได้
แก่ประชาชน 
           - งานสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการชุมชน    
    ๖.๒  ฝุายสังคมสงเคราะห์ 
           - งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก 
ขาดแคลน ไร้ที่พ่ึง 
           - งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ 
และทุพพลภาพ 
           - งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว 
           - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  
           - งานส่งเสริมสวัสดภิาพเด็กและ
เยาวชน 
           - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์ 
           - งานให้ค าปรึกษาแนะน าด้านสังคม
สงเคราะห์ 
           - งานสนับสนุนดูแลการด าเนินงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 

 

๗. หน่วยตรวจสอบภายใน 
           - ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณ การบัญชี พัสดุ และงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

๗. หน่วยตรวจสอบภายใน 
           - ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณ การบัญชี พัสดุ และงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 

สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ด้านที่ 5 
 

 
 
 
 
 


