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แผนอัตราก าลัง  3  ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
………………………………………………………………………………. 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 
 1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่ง และมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544  ข้อ 5 ก าหนดให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต .จังหวัด ) ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด           
อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก
และ คุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้าน
บุคคล  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพื่อใช้ในการก าหนด
ต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
  1.2  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดการ
ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยให้
เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก .อบต .จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบ
อัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง     
3 ป ี
  1.3  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้
ตามมาตรฐานทั่วไปตามข้อ 1.1 และตามประกาศก าหนด ตามข้อ 1.2 ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมคณะกรรมการ ก .อบต.ครั้งที่ 9 /2545 เมื่อวันที่       
23 กันยายน 2545 และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดเพชรบุรี ได้ลงนาม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 
  1.4  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 
  2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม
ไม่ซ้ าซ้อน 
  2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง   มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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  2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี (ก.อบต .จังหวัด ) สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
  2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง   สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการ บรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมี
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 
3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

 3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา  ให้ความหมาย
ของการวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาท างานให้
บรรลุเปูาหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว ” ดังนั้นในการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่
องค์กรต้องการเพ่ือให้สามารถท างานได้ตามเปูาหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA)ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วน
ต่างของความต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังใน
อนาคตที่จะท าให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ( Mission-based manpower 
planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ  ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า  “เป็นกระบวนการ
ในการก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวน
เท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่
การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในให้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ.  ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและ
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สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือ
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน ( Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็น
แนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคน
ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพท่ีจะปฏิบัติงานในเวลา
ต้องการ  เป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนา
บุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่าง  ๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลัง  
นั้นเป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
  
 3.2 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 

เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคตดังตาราง (ตารางการวิเคราะห์น ามาจากเอกสาร
ประกอบ การบรรยายเรื่องการบริหารก าลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบต าแหน่งและ
ค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ก.ถ.)) 

 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ ( Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควร
ค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

 
  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง ( Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
พระเพลิง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ 
โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หาก
งานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตาม
ทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของ
บางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ใน
อนาคต โดยการวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา 
ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ  

กระจกด้านที่  2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมใน
การพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ดังนั้น   
ในการก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือ
ควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  
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การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่
ละส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนด
เป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้น          
เพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่ง
ควรมีเป็นส าคัญ  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง น าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลัง มาค านวณ    
ภาระค่าใช่จ่าย ซึ่งประกอบด้วย  

9.1 เงินเดือน 
9.2 เงินประจ าต าแหน่ง 
9.3 เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
9.4 เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 
 - เงินวิทยฐานะ 
โดยน าเงินเหล่านี้ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง มาค านวณเป็น

ภาระค่าใช้จ่ายทั้งต าแหน่งที่มีคนครองและต าแหน่งว่าง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนอัตราก าลัง โดยใช้หลัก
วิธีการค านวณดังนี้ 

1. ต าแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนข้ันต่ าของต าแหน่งใน
ระดับแรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนข้ันสูงเหนือข้ึนไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือนส่วนการประเมิน
การค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการและบริหารท้องถิ่น มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือน
ของผู้ครองต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนข้ันต่ าและ
ขั้นสูงของระดับต าแหน่งนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือนส าหรับต าแหน่งอ านวยการและบริหารท้องถิ่นเป็น
กลุ่มท่ีได้รับเงินประจ าต าแหน่งและเงินอ่ืน จะค านวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย โดยน าเงินดังกล่าวคูณ 12 เดือน ส่วน
การประเมินการค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

3. ต าแหน่งข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาค านวณเฉพาะกลุ่มท่ี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนข้ันต่ าของ คศ.1 และ  
ขั้นสูงของ คศ.2 รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน(ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ ขั้นต่ า คศ.2 และ ขั้นสูง คศ.3 รวมกัน
หารสองคูณ 12)  ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน ใช้อัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน 

4. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ใช้อัตราค่าจ้างในแต่ละกลุ่มในการค านวณ  กลุ่ม 1 – 3 โดย
ใช้หลักการเดียวกันกับสายวิชาการและสายทั่วไป 

5. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจใช้หลักการคิดจากวุฒิที่ใช้ในการแต่งตั้งเป็นหลัก  
ในการค านวณ ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนใช้อัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทน   
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กรณีพนักงานจ้างทั่วไป (ไม่มีรายการเงินเพิ่มรายปี) 
กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE) : เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ( Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดี
ก่อนจะค านวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

 
o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของ องค์การบริหารส่วนต าบล  

พระเพลิง 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานที่เกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา และค านวณ
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ  ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า   230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ  
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง  
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง  
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380  x 60 จะได้  82,800 นาท ี

  
 กระจกด้านที่ 4  Driver : เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ องค์การบริหารส่วนต าบล  
พระเพลิง  (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด ( KPIs) และพันธกิจของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ) มายึดโยงกับจ านวน
กรอบก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน  
การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  
(การตรวจประเมิน LPA)  
 

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา        
อย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี้ 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้าง ส่วนราชการ และ
การแบ่งงานในแต่ละ ส่วนราชการนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็น ระดับหัวหน้า
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ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและ งานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  
พิจารณา ทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสม แล้ว          
โดยปัจจุบัน มี 5 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และกองสวัสดิการสังคม  

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ตระหนักเสมอว่า การบรรจุแต่งตั้งคนที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในแต่ละส่วน
ราชการ ล้วนเป็นเครื่องจักรส าคัญ ที่สามารถผลักดันให้ การท างานส าเร็จในระดับตัวบุคคล เป็นตัวขับเคลื่อน
ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานบรรลุเปูาหมายได้ 

 
 
 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  

เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลัง
ที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่ง
อัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง 
และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้ 
 

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา  โดยเป็นข้อมูลที่ได้มา
จากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วย  นายก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าแร้ง  รองนายก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  และ
หัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 5 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน    
เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6  Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับ องค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดเดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งออกและองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวน
หมู่บ้านประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

อบต.พระเพลิง

สว่น
ราชการ

บคุลากร
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จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแร้งออกและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี ประชากร   
ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จะพบว่า การก าหนด
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของ  
การก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับท้ังสอง หน่วยงานแล้ว การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ  2564 - 2566 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ย
ต าแหน่ง ลดต าแหน่ง หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด  และจ านวนปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบันสามารถท่ีจะ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ได้ขอใช้
บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2564 - 2566  
ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการสอบ และท าให้พนักงานส่วนต าบลเพ่ิมข้ึน 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

  
3.3 ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 

 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
การก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญ
และเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระเพลิงสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early 
Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากร
บุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
ในปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งจึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

อบต.ท่าแร้ง อบต.ท่าแร้งออก อบต.หนองโสน

พนกังานสว่นต าบล 12 16 9

พนกังานจ้าง 5 16 11

ลกูจ้างประจ า 1 0 1

12
16

9
5

16

11

1 0 1
จ า
นว
น

แผนภมูิเปรียบเทียบอตัราก าลงั
กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียง
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3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไป
ได้ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และ
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งโดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคน    
ที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา 
การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 
- การพิจารณานโยบายการบริหารก าลังคนภาครัฐ 

 ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง จัดท าตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ลงวันที่  27 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ใช้หลักการด าเนินการควบคู่กับหนังสือส านักงาน ก.จ.  
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่  19 มิถุนายน  2563  เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง มีหลักในการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบการ
ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า ตลอดจนการ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดการจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ และต้องสอดคล้องกับ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ดังนี้ 
  # ยุทธศาสตร์ที่  1  มาตรฐานการคมนาคม # 
   - การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   
โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และจัดระบบการคมนาคมให้
เป็นระเบียบปลอดภัย  เช่น  ปูายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆและย่านชุมชน 
  # ยุทธศาสตร์ที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพ# 
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   - การพัฒนาด้านการศึกษาการสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจาก 
ยาเสพติด  ปลอดผู้มีอิทธิพล  อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
   - การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  พัฒนาทักษะฝีมือ  ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน และมี
รายได้ที่ม่ันคง  พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการเด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
   - การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภคการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ   
สถานที่ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และมี
การบริการพ้ืนฐานที่สะดวกและเพียงพอ 
 # ยุทธศาสตร์ที่ 3  เกษตรกรรมย่ังยืน# 

- การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน   
การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนว 
ทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มีตลาดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าการเกษตรการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร    

- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ  คู  คลอง  หนอง  บึง แหล่งน้ าชลประทาน   
ให้สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น ปุาไม้  แหล่งน้ า
ธรรมชาติ  ฯลฯ 
 # ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการโปร่งใส# 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติราชการ   
ควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผลและ

ตรวจสอบ  
การจัดอัตราก าลังเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ต าแหน่งที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
มาตรฐานคมนาคม   

- พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  
บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และ
จัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย  เช่น  ปูาย
บอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ
และย่านชุมชน 

- ปลัด อบต.  
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ประชาชนมีคุณภาพ   

- ให้บริการ ด้านสาธารณสุข   ดูแลควบคุม บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย ปูองกัน โรคติดต่อให้บริการด้าน
ทันตกรรม  การจัดให้มีความม่ันคงปลอดภัยปลอดจากยา
เสพติด  ทั้งชุมชน  โรงเรียน และหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่  
 

 

- ปลัด อบต.  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- คนงานประจ ารถขยะ  
- คนงาน  

- ให้การศึกษากับเด็กก่อนวัยเรียน บริหารจัดการกับเด็ก
และเยาวชนในพื้นท่ี  อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมศาสนา  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม

- ปลัด อบต.  
- ผอ.กองการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา 
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ด้านการกีฬาและนันทนาการ และสิ่งเสริมการศึกษา นอก
สถานศึกษา ให้กับเด็กและเยาชนนอกสถานศึกษา  

- ครู /ผช.คร/ู ผดด 

- การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริม
การประกอบ อาชีพที่ยั่งยืน และมีรายได้ท่ีมั่นคง พัฒนา
และสนับสนุนสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา
ผู้ด้อยโอกาส 

- ปลัด อบต.  
- ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 

- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค 
การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ  สถานที่ท่องเที่ยว  
อาคาร  บ้านเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  และมีการบริการพ้ืนฐานที่สะดวก
และเพียงพอ 
 

- ปลัด อบต.  
- ผอ.กองช่าง   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เกษตรกรรมย่ังยืน 

- ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน  การพัฒนาบุคลากรทาง
การเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มีตลาด
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสิ้นค้าการเกษตรการ  
พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร    

- ปลัด อบต. 
- หน.ส านักปลัด 
- ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 

- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ  คู  คลอง  
หนอง  บึง แหล่งน้ าชลประทาน  ให้สามารถเก็บกักน้ าได้
ตลอดปี ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เช่น ปุาไม้  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ฯลฯ 
 

- ปลัด อบต.  
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
บริหารจัดการโปร่งใส 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ให้เงินเดือนค่าจ้าง  ค่าตอบแทน 
บรรจุแต่งตั้ง สรรหา พัฒนาบุคลากรในสังกัด   
 

- ปลัด อบต.  
- หัวหน้าส านักปลัด  
- นักทรัพยากรบุคคล 
- ผช.นักทรัพยากรบุคคล 

- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้ และ
สถานที่ปฏิบัติราชการ  ควบคุม ด้าน งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพตรวจสอบได้  
 

- ปลัด อบต.  
- ผอ.กองคลัง 
- นักวิชาการเงินฯ 
- นักวิชาการพัสด ุ
- จพง.จัดเก็บรายได ้
 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผล
และตรวจสอบได้ และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- พนักงานส่วนต าบลทุกระดับ 
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4. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  
 เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง มีความครบถ้วน  และ
สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง จึงวิเคราะห์
สภาพปัญหาของต าบลท่าแร้ง และความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง  ๆ เพื่อสะดวกในการ
ด าเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ดังนี้   
สภาพปัญหา 
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน ไฟฟ้า และแหล่งน้ า) 
 1.1 ปัญหาเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้งต าบล ท าให้ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรเดินทาง รวมทั้งการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ถนนสาย
หลักภายในต าบล (บางเส้นทาง) ยังเป็นพื้นผิวลูกรัง/หินคลุกอยู่   จึงท าให้สภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยังคงไม่หมดไปจากความต้องการของประชาชน  รวมทั้งถนนบางสายภายในหมู่บ้าน ยังมีสภาพช ารุด เป็นหลุม
เป็นบ่อ อันเกิดจากสาเหตุของพ้ืนผิวจราจรที่เสื่อมโทรม หรือเกิดจากปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย เป็นต้น 
 1.2 ปัญหาไฟฟูาแสงสว่างยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้งต าบล  ท าให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการด ารง
ชีพในช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นไฟฟูาในครัวเรือน หรือแม้กระทั้งไฟฟูาสาธารณะ โดยเฉพาะเส้นทางท่ีเปลี่ยว
หรือปกคลุมไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ท าให้แสงสว่างจากไฟสาธารณะหรือไฟจากครัวเรือนในบริเวณนั้นๆ ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 1.3 ปัญหาแหล่งน้ าหรือน้ าในการอุปโภคบริโภคมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อันท าให้
การสร้างรายได้จากผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมมีไม่เพียงพอต่อตลาดการค้าระดับประเทศ  รวมไปถึงแหล่งน้ า
ประเภทคูคลองมีสภาพตื้นเขิน มีตะกอนและมีวัชพืชขัดขวางทางเดินของน้ า โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งท าให้การ
ไหลเวียนของน้ าไม่สะดวกเท่าที่ควร รวมไปถึงแม่น้ าเพชรบุรีก็มีสภาพปัญหาเช่นเดียวกัน ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกด้วยเครื่องจักร หรือ
แรงงานคน ก็ช่วยบรรเทาปัญหาได้ในช่วงระยะหนึ่ง ครั้นเข้าช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ าหลาก (ภัยธรรมชาติ) ก็มัก
ประสบกับปัญหา ในด้านผนังเขื่อนหรือผนังกันดินของแหล่งน้ าเกิดการพังทลายหรือการกัดเซาะของน้ าที่เกิดจาก
สาเหตุที่แตกต่างกัน 
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ (รายได้น้อย อาชีพเสริม) 
 2.1 ปัญหารายได้น้อย ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการครองชีพเลี้ยงครอบครัว ภาค
เกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าว การปลูกพืชผล การเลี้ยงสัตว์ (วัว,ไก,่เป็ด,กุ้ง) ต้นทุนในปัจจุบันมีมูลค่าที่
สูง แต่ราคาจ าหน่ายออกมีราคาที่ต่ า เกษตรกรมักประสบปัญหาเสี่ยงต่อการขาดทุน และที่ส าคัญในช่วงหลังฤดู
เก็บเก่ียวมักจะไม่มีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเองและครัวเรือน รวมไปถึงกลุ่มอาชีพต่างๆ ในต าบลมี
กองทุนหรือเงินหมุนเวียนไม่เพียงพอต่อความต้องการประกอบอาชีพ และขาดอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 
3. ปัญหาด้านสังคม (ยาเสพติด ผู้ด้อยโอกาส การตั้งครรภ์ เอดส์) 
 3.1 ปัญหาด้านยาเสพติด เกิดจากกลุ่มบุคคลต่างถิ่นมักหาโอกาสเข้ามาอาศัยกลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มคน
ว่างงาน และกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในวัยคะนองให้มีการรวมตัวกันท าสิ่งที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการรวมตัวยัง
สถานที่ที่เปลี่ยว เช่น สวนสาธารณะ ปั๊มร้าง เป็นต้น 
 3.2 ปัญหาของผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์ เกิดจากการครองชีพหรือการเลี้ยงชีพไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ และไม่ครอบคลุมกลุ่มบุคคลดังกล่าว 
 3.3 ปัญหาด้านความรักก่อนวัยอันควร เกิดจากกลุ่มเยาวชนโดยส่วนใหญ่ ซึ่งมักจะขาดการยับยั้งชั่งใจ
ตนเอง คือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ปูองกัน ปัญหาที่เกิดข้ึน คือ การตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ การติดโรคติดต่อ
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ทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาไม่สวมถุงยางอนามัยเพ่ือปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จนก่อให้เกิดปัญหาหยุด
เรียนเลิกเรียนก่อนวัยอันควร 
4. ปัญหาด้านการสาธารณสุข (โรคติดต่อ โรคเรื้อรัง) 
 4.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ อาทิเช่น โรคไข้เลือกออก โรคไข้มาลาเรีย และโรคเรื้อรัง เป็น
ต้นเกิดจากหมู่บ้านมีแหล่งน้ าที่สะสมกลิ่นและของเสียท าให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งการท าลายยังไม่
ทั่วถึง รวมไปทั้งการรณรงค์เฝูาระวังโรคติดต่อหรือโรคเรื้อรัง ที่ขาดการเอาใจใส่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป่าไม้ ขยะ น้ าเสียจากครัวเรือน) 
 5.1 ปัญหาด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดจากการท าลายปุาไม้ด้วยน้ ามือมนุษย์
และเกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ระดมพันธุ์ไม้ต่างๆ น ามาปลูกทดแทน
ให้แก่ต าบล เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว แต่ระยะเวลาการยืนต้นนั้นไม่เพียงพอมักจะตายก่อนเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ 
รวมไปถึงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือน ซึ่งในปัจจุบันยังขาดระบบการก าจัดขยะที่ครบ
วงจร และปัญหาการทิ้งน้ าเสียจากครัวเรือนของประชาชนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 

ความต้องการของประชาชนในเขต อบต. 
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน ไฟฟ้า และแหล่งน้ า) 
 1.1 ประสานแผนพัฒนาของจังหวัดเพ่ือให้มีการก่อสร้างถนนสายหลักให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร  
 1.2 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนสายรองภายในหมู่บ้านให้ใช้ประโยชน์ในการสัญจรของประชาชนได้อย่าง
ครอบคลุม 
 1.3 ขยายเขตไฟฟูาให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้มีแสงสว่างใช้ในยามค่ าคืนได้อย่างถาวร  
 1.4 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั่วทั้งต าบล เพ่ือลดปัญหาความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชน 
 1.5 ขยายเขตระบบประปาให้ครอบคลุมหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าอุปโภคบริโภคได้อย่างถาวร  
 1.6 ขุดลอกคูคลองด้วยเครื่องจักรหรือแรงงานคนตลอดทั้งปีหรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
 1.7 จัดกิจกรรมท าความสะอาดต าบล ( Big Cleaning Day) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 1.8 ก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งหรือเรียงหินใหญ่ เพ่ือปูองกันการกัดเซาะของสายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก  
 
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ (รายได้น้อย อาชีพเสริม) 
 2.1 จัดกิจกรรมการฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ให้ประชาชนได้เพ่ิมช่องทางการสร้างรายได้ด้วย
ตนเองสามารถเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้ 
 2.2 จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่สามารถต่อยอดอาชีพได้ และสามารถต่อรองกลไกตลาดที่รัฐบาลได้ส่งเสริม
ให้ เช่น ตลาดสินค้า (OTOP) ตลาดสินค้าธงฟูา ตลาดสินค้าของหน่วยงานภาครัฐ  
 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ  
3. ปัญหาด้านสังคม (ยาเสพติด ผู้ด้อยโอกาส การตั้งครรภ์ เอดส์) 
 3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มคนว่างงาน ให้รู้ถึงโทษและพิษภัยของยา
เสพติด ด้วยการให้บุคคลที่มีประสบการณ์จริงมาเป็นผู้เล่าประสบการณ์หรือบรรยายถึงสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิต 
 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่ีรกร้าง สถานที่เปลี่ยว ด้วยการก าจัดวัชพืช หญ้า และให้ติดตั้งไฟสาธารณะ
เพ่ือให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ 
 3.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ด้วยการมอบเบี้ยยังชีพให้เป็นประจ าทุกเดือน 
และส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้วยการน ากลุ่ม อสม. เดินเท้าเข้าเยี่ยมและมอบความรู้ขั้นพื้นฐานในการดูแลตนเอง 
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 3.4 จัดกิจกรรมรณรงค์คุณธรรมจริยธรรมในวัยเรียนให้แก่เยาวชน และมอบความรู้ให้แก่ผู้ปกครองใน
การดูแลบุตรหลานให้อยู่ในสายตาตลอดเวลา เพื่อเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งในครัวเรือน 
 3.5 ติดตั้งตู้ถุงยางอนามัยบริเวณสถานที่ราชการ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  
4. ปัญหาด้านการสาธารณสุข (โรคติดต่อ โรคเรื้อรัง) 
 4.1 จัดกิจกรรมการตรวจโรคหรือคัดกรองโรคติดต่อ เพื่อลดปริมาณความเสี่ยงให้แก่ประชาชน 
 4.2 จัดกิจกรรมตรวจหาแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค เช่น แหล่งน้ าโสโครก แหล่งขยะที่อับชื้นและมีเชื้อโรค 
พร้อมทั้งท าลายหรือปรับปรุงให้ปราศจากเชื้อโรคต่างๆ 
 4.3 ส่งเสริมการท างานแบบเข้าถึงครัวเรือนของทีมงาน อสม.ต าบล และกลุ่มสาธารณสุขเคลื่อนที่ เพื่อให้
เกิดการเอาใจใส่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อ 
5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป่าไม้ ขยะ น้ าเสียจากครัวเรือน) 
 5.1 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนหรือเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.2 จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้แก่ต าบลด้วยการระดมกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ให้เข้ามามี
บทบาทในการปลูกต้นไม้ให้ครอบคลุมต าบลและดูแลให้ใหญ่โตได้ในอนาคต 
 
5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) 
 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมสร้าง  ร่วมจัดท า  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าแร้งให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
จะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นท่ีเกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความ
เข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษา
เด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  โดยยึดกรอบแนวทางในการจัด
ระเบียบการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น  ซึ่งในพื้นท่ี 
ที่มีจุดแข็งที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมกับทาง อบต . และมีส่วนร่วมในการที่
จะพัฒนาพื้นที่ต าบลท่าแร้ง ให้มีความเจริญก้าวหน้า 
 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2537  (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน)  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องนั้น เป็นสิ่งที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะใช้อ านาจตามกฎหมายดังกล่าว เข้าไปด าเนินภารกิจการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน          
ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  เช่น 
5.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้   
      มาตรา 16 (4) (5) 
      - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
      - การสาธารณูปการ 
      มาตรา 67 (1) 
    - จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
       มาตรา 68 (1) (2) (3)  
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  - ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
 - ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
 - ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 มาตรา 16 (2) (5) (10) (19) 
 - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
 - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
 - การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
 มาตรา 67 (3) (6)  
 - ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
 - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
 มาตรา 68 (4)  
 - ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้  
 มาตรา 16 (17) (28) 
 - การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
 - การควบคุมอาคาร  
 มาตรา 67 (4) 
 - การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 มาตรา 68 (8) (13) 
 - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
 - การผังเมือง  
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

 มาตรา 16 (6) (7) 
 - การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 
 - การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน  
 มาตรา 68 (5) (6) (7) (10) (11) (12)  
 - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์  
 - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
 - บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
 - ให้มีตลาด  
 - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
 - การท่องเที่ยว 
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้  
 มาตรา 17 (12) 
 - การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  
 มาตรา 67 (2) (7)  
 - รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 - คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้  
 มาตรา 16 (9) 
 - การจัดการศึกษา  
 มาตรา 17 (18)  
 - การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
 มาตรา 67 (5) (8)  
 - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 - บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 มาตรา 16 (16) 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน  
 มาตรา 17 (3) (16)  
 - การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 - การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
 มาตรา 45 (3)  
 - สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
 มาตรา 67 (9) 
 - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็น
และภารกิจทั้ง  7 ด้าน ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

 
 
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จะด าเนินการ 
 น าภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ 5 จ านวน 7 ภารกิจ มาก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้อง
ด าเนินการ  ดังนี้ 
6.1 ภารกิจหลัก 
 1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
  3. การส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
  4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  5. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  

หมายเหตุ :  
          - มาตรา 67 , 68 ของ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537   
          - มาตรา 16 , 17 , 45 ของ พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
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  6. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 7. ด้านการปูองกันและระงับโรคติดต่อ ,ยาเสพติด 
 
6.2 ภารกิจรอง 
 1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
 2. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
 3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
 4. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  
 5. การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 6. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 7. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน  

 
7. สรุปปัญหา และแนวทางในการบริหารงานบุคคล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดให้
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขนาดกลาง) โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5  ส่วน 
ได้แก่ ส านักงานปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกองสวัสดิการสังคม  
จากการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) และปรับกรอบอัตราก าลัง 
3 ปี เพิ่มเติมอีก 2 ฉบับ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง สามารถก าหนดต าแหน่งในแต่ละสายงานได้แต่
ยังขาดบางต าแหน่งที่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากต าแหน่งที่
ก าหนดไว้ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตต าบลท่าแร้งดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างและ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ เพื่อรองรับการถ่ายโอนและสามารถแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  (SWOT Analysis)เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้   
ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กร
ยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis 
มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

 
1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 

1.1 S มาจาก Strengths  
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้าน ก าลังคน  จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง    
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       
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1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น    
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

 
2.2 T มาจาก Threats  

หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ
บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  

  
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 

ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง (ระดับตัวบุคลากร)  
 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย 25 – 45 ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อนW 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่ได้ค านึงถึง
กฎระเบียบของทางราชการ 
4. ไม่ปรับตัวให้เข้ากับการท างานรูปแบบใหม่ 
 

โอกาสO 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัดT 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
4. มีความรู้เฉลี่ยในระดับปริญญาตรี 
5. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมรความเข้าใจในการ
ท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดความกระตือรือร้น 
2. มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง 
4. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้ทุกงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอ 

 
 

โอกาส O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต. ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด T 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก 
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจของ 
อบต. 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
ประชากร และภารกิจ 

 
 
8. โครงสร้างการก าหนดต าแหน่ง 
  จากสภาพปัญหาและภารกิจหลัก ภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งจะต้องด าเนินการ
ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 จึงก าหนดโครงสร้างและต าแหน่งของ
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างเพ่ือด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ที่ก าหนด จากผลการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
ตามภารกิจที่จะต้องด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ในระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) จึง
สามารถน าผลการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งมาจัดลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ได้ดังนี ้
  8.1  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ได้ก าหนดภารกิจหลัก และภารกิจรอง ตามข้อ 6 แล้วจึงได้
ก าหนดโครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่   ดังนี้ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักงานปลัด อบต. 1. ส านักงานปลัด อบต.  

1.1 งานบริหารทั่วไป  หน้าที่รับผิดชอบ 
- งานการพัฒนาบุคลากร 
- งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธี งาน
ประชาสัมพันธ์ 
- งานธุรการ สารบรรณ  
- งานประชุมสภาท้องถิ่น 
- งานเกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชฯ 
- งานทะเบียนประวัติ  
- งานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
- งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายและเลื่อนระดับ  
- งานควบคุมดูแล งานเลี้ยงรับรองฯ 
- งานดูแล งานให้บริการด้านสถานที่  
- งานควบคุมการลาพักผ่อน การลาอื่น ๆ 
- งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย  
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

1.1 ฝุายบริหารทั่วไป  หน้าที่รับผิดชอบ 
- งานการพัฒนาบุคลากร 
- งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธี งาน
ประชาสัมพันธ์ 
- งานธุรการ สารบรรณ  
- งานประชุมสภาท้องถิ่น 
- งานเกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชฯ 
- งานทะเบียนประวัติ  
- งานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
- งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายและเลื่อนระดับ  
- งานควบคุมดูแล งานเลี้ยงรับรองฯ 
- งานดูแล งานให้บริการด้านสถานที่  
- งานควบคุมการลาพักผ่อน การลาอื่น ๆ 
- งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย  
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

1.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งานจัดท าข้อบังคับต าบลและข้อบัญญัติฯ 
- งานอนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติฯ 
- งานพิจารณาโครงการที่จะขอรับเงิน
อุดหนุน 
1.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบ 
(ต่อ) 
- งานด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศ 
- งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
1.3 งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่
รับผิดชอบ 
- งานจัดท าร่างข้อบังคับต าบลตาม
กฎหมาย  
- งานด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
- งานตรวจสอบความถูกต้องของข้อบังคับ
ต าบล - งานที่มีปัญหาเก่ียวกับกฎหมาย 
ระเบียบฯ  
- งานนิติกรรม สัญญาอ่ืนๆ ทางคดีแพ่ง / 
อาญา  / ทางวินัยของพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้าง 
- งานอ่ืน  ๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

1.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งานจัดท าข้อบังคับต าบลและข้อบัญญัติฯ 
- งานอนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติฯ 
- งานพิจารณาโครงการที่จะขอรับเงิน
อุดหนุน 
1.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบ 

(ต่อ) 
- งานด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ 
- งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 
1.3 งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่
รับผิดชอบ 
- งานจัดท าร่างข้อบังคับต าบลตามกฎหมาย  
- งานด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
- งานตรวจสอบความถูกต้องของข้อบังคับ
ต าบล - งานที่มีปัญหาเก่ียวกับกฎหมาย 
ระเบียบฯ  
- งานนิติกรรม สัญญาอ่ืนๆ ทางคดีแพ่ง / 
อาญา   
  / ทางวินัยของพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้าง 
- งานอ่ืน  ๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.4 งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่

รับผิดชอบ 
- งานสาธารณสุข สุขาภิบาลทั่วไป  
- งานปูองกันและรักษาโรค 
- งานรักษาความสะอาด ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
- งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

1.4 งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่
รับผิดชอบ 

- งานสาธารณสุข สุขาภิบาลทั่วไป  
- งานปูองกันและรักษาโรค 
- งานรักษาความสะอาด ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
- งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

 

1.5 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  
มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานอนามัยชุมชน  
- งานปูองกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
- งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

1.5 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  
มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานอนามัยชุมชน  
- งานปูองกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
- งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

 

1.6 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานอ านวยการ  
- งานการปูองกัน การกู้ภัย 
- งานการช่วยเหลือและฟ้ืนฟู 
- งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

1.6 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานอ านวยการ  
- งานการปูองกัน การกู้ภัย 
- งานการช่วยเหลือและฟ้ืนฟู 
- งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

 

2. กองสวัสดิการสังคม  
2.1 งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 - งานให้การสงเคราะห์ แก่เด็ก สตรี คนชรา  
  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
- งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2. กองสวัสดิการสังคม   
2.1 งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 - งานให้การสงเคราะห์ แก่เด็ก สตรี คนชรา  
  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
- งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

2.2  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  
มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  ของประชาชน 
- งานฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพให้มีงานท า 
- งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

2.2  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  
มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  ของประชาชน 
- งานฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพให้มีงานท า 
- งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

3.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1 งานส่งเสริมการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานกิจการศาสนา 
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม 
- งานกิจการเด็ก และเยาวชน 
- งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

3 . กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1 งานส่งเสริมการศึกษาฯ มีหน้าที่
รับผิดชอบ 
- งานกิจการศาสนา 
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม 
- งานกิจการเด็ก และเยาวชน 
- งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

3.2 งานกิจการโรงเรียน  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย 0 – 3 ปี  
- งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

3.2 งานกิจการโรงเรียน  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย 0 – 3 ปี  
- งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การศึกษาท้องถิ่น 
- งานจัดท าแผนการศึกษาท้องถิ่นระยะ 3 ปี 
- งานจัดท าแผนปฏิบัติการการศึกษาท้องถิ่น 
- งานติดตามและประเมินผลแผนการศึกษา 
- งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

4. กองคลัง 4. กองคลัง  
4.1 งานการเงิน   มีหน้าที่รับผิดชอบ 

- งานเบิกตัดปี การกันเงินจ่ายเหลื่อมปี และ 
  ขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ 
- งานรับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน  น าส่ง
เงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ  
- งานจัดท างบประมาณ 
  - งานอ่ืน  ๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4.1 งานการเงิน   มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานเบิกตัดปี การกันเงินจ่ายเหลื่อมปี และ 
  ขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ 
- งานรับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน  น าส่ง
เงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ  
- งานจัดท างบประมาณ 
  - งานอ่ืน  ๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

4.2 งานบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานจัดท าบัญชีประเภทต่างๆ 
- งานจัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
  รายรับงบประมาณรายจ่าย 
- งานจัดท างบการเงินและงบทดลอง 
- งานจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน 
ทะเบียน 
  เงินคงเหลือ 
- งานอ่ืน  ๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4.2 งานบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานจัดท าบัญชีประเภทต่างๆ 
- งานจัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
  รายรับงบประมาณรายจ่าย 
- งานจัดท างบการเงินและงบทดลอง 
- งานจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน 
ทะเบียน 
  เงินคงเหลือ 
- งานอ่ืน  ๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

4.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   
มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม และภาษี 
- งานเร่งรัดหนี้สิน จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ 
  ประเมินภาษ ีตรวจสอบ ตลอดจนด าเนินการ 
  เกี่ยวกับอุทธรณ์ภาษ ี
- งานจัดท า ปรับปรุงแผนที่ภาษี 

4.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   
มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม และภาษี 
- งานเร่งรัดหนี้สิน จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ 
  ประเมินภาษ ีตรวจสอบ ตลอดจนด าเนินการ 
  เกี่ยวกับอุทธรณ์ภาษ ี
- งานจัดท า ปรับปรุงแผนที่ภาษี 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
4.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   

มีหน้าที่รับผิดชอบ (ต่อ) 
- งานจัดท าเบียนและเก็บรักษาหลักฐานการ
เสีย 
  ภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน 
- งานให้เช่าสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย ์
- งานตรวจรับและแสดงรายการค าร้อง ค า
ขอ 
  ของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียม และรายได้
อ่ืน  
  - งานอ่ืน  ๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   
มีหน้าที่รับผิดชอบ (ต่อ) 
- งานจัดท าเบียนและเก็บรักษาหลักฐานการเสีย 
  ภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน 
- งานให้เช่าสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย ์
- งานตรวจรับและแสดงรายการค าร้อง ค า
ขอ 
  ของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียม และรายได้
อ่ืน  
  - งานอ่ืน  ๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

4.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   
มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานด าเนินการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ท า 
  ทะเบียนและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ของ 
  ส านักงาน 
- งานดูแลการใช้และการบ ารุงรักษายาน    
  พาหนะพร้อมทั้งต่อทะเบียนประจ าปี 
- งานจัดท าทะเบียนสังหาริมทรัพย์และ 
  อสังหาริมทรัพย์ 
- งานเก็บรักษาเอกสารใบส าคัญ และ
หลักฐาน 
  เกี่ยวกับการพัสดุ 
- งานจัดท ารายงานพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าปี 
- งานอ่ืน  ๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   
มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานด าเนินการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ท า 
  ทะเบียนและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ของ 
  ส านักงาน 
- งานดูแลการใช้และการบ ารุงรักษายาน    
  พาหนะพร้อมทั้งต่อทะเบียนประจ าปี 
- งานจัดท าทะเบียนสังหาริมทรัพย์และ 
  อสังหาริมทรัพย์ 
- งานเก็บรักษาเอกสารใบส าคัญ และ
หลักฐาน 
  เกี่ยวกับการพัสดุ 
- งานจัดท ารายงานพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าปี 
- งานอ่ืน  ๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

5. กองช่าง 5. กองช่าง  
    5.1 งานก่อสร้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานก่อสร้างวางโครงการก่อสร้าง 
- งานจัดท าข้อมูลควบคุมงานก่อสร้าง 
- งานออกแบบค านวณต่างๆ ด้านวิศวกรรม 
- งานประมาณการราคาก่อสร้าง 
- งานอ่ืน  ๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

    5.1 งานก่อสร้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานก่อสร้างวางโครงการก่อสร้าง 
- งานจัดท าข้อมูลควบคุมงานก่อสร้าง 
- งานออกแบบค านวณต่างๆ ด้านวิศวกรรม 
- งานประมาณการราคาก่อสร้าง 
- งานอ่ืน  ๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

    5.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานส ารวจออกแบบ  ประมาณการราคา 
- งานจัดท าข้อมูลพื้นฐาน 
- งานอนุญาตก่อสร้าง  การควบคุมอาคาร 
- งานวางโครงการจัดท าแผนงานด้านโยธา 
- งานอ่ืน  ๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

     5.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานส ารวจออกแบบ  ประมาณการราคา 
- งานจัดท าข้อมูลพื้นฐาน 
- งานอนุญาตก่อสร้าง  การควบคุมอาคาร 
- งานวางโครงการจัดท าแผนงานด้านโยธา 
- งานอ่ืน  ๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
5.3 งานผังเมือง   มีหน้าที่รับผิดชอบ 

- งานจัดท าผังเมือง 
- งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 
- งานควบคุมแนวเขตถนนทางสาธารณะ และ 
  ที่ดินสาธารณ 
- งานส ารวจและรวบรวมข้อมูลผังเมือง 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไป
ตามผังเมืองรวม 
- งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
- งานอ่ืน  ๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ประโยชน์ 
 

5.3 งานผังเมือง   มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานจัดท าผังเมือง 
- งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 
- งานควบคุมแนวเขตถนนทางสาธารณะ และ 
  ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
- งานส ารวจและรวบรวมข้อมูลผังเมือง 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไป
ตามผังเมืองรวม 
- งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
- งานอ่ืน  ๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

 
8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังใหม่ โดย
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการไว้ 5 ส่วนราชการ ก าหนดต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นนัก
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 7 และแบ่งส่วนราชการย่อยในแต่ละส่วนออกเป็นงาน ซึ่งในแต่ละงาน  มี
การบรรจุบุคลากรเพ่ิมเติมตามภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการเพ่ือให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ 
เพราะกรอบอัตราก าลังเดิมมีพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง จ านวน 23 อัตรา  บรรจุ
แต่งตั้ง จ านวน 10 อัตรา และว่างรอการบรรจุ จ านวน 2 อัตรา  โดยมีรายละเอียดแยกในแต่ละส่วนราชการ    
ดังต่อไปนี้ 
 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  จากปริมาณงานที่มีจ านวนมากของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งงานบริหารทั่วไป     
งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้ง
ภารกิจถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งของฝุายการเมืองในปัจจุบันจึงได้       
มีการบรรจุบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะกับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน  ท าให้ปัจจุบันในส่วนของส านักงานปลัด      
มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น  จ านวน 13 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. นักบริหารงาน  อบต. บริหารท้องถิ่น ระดับ กลาง จ านวน   1   อัตรา   (เดิม) 
 2. นักบริหารงานทั่วไป อ านวยการท้องถิ่น  ระดับ ต้น จ านวน    1   อัตรา   (เดิม) 
 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนป ฏิบัติการ จ านวน    1   อัตรา   (เดิม) 
 4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จ านวน   1   อัตรา   (เดิม) 
 5. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จ านวน   1   อัตรา   (เดิม) 
 6. นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจ า) จ านวน    1   อัตรา   (เดิม) 
 7. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จ านวน    1   อัตรา   (เดิม) 
 8. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จ านวน   1   อัตรา   (ว่าง) 
 9. คนงานประจ ารถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) จ านวน    3   อัตรา   (เดิม 2 ว่าง 1) 
 10. คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) จ านวน    2   อัตรา   (เดิม 1 ว่าง 1) 
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กองคลัง 
               ในปัจจุบัน กองคลัง มีจ านวนพนักงานส่วนต าบลปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานเกี่ยวกับทางด้าน 
งานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งภารกิจถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งของฝุายการเมือง ทั้งสิ้น จ านวน   
4 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. นักบริหารงานคลัง  อ านวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น  จ านวน   1   อัตรา   (เดิม) 
 2. นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ จ านวน   1   อัตรา   (เดิม) 
 3. นักวิชาการพัสดุช านาญการ จ านวน   1   อัตรา   (เดิม)  
 4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน จ านวน   1   อัตรา   (เดิม)  
 
กองช่าง 
  ในปัจจุบัน กองช่าง  มีจ านวนพนักงานส่วนต าบลปฏิบัติงานและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  
งานออกแบบและควบคุมอาคาร  งานผังเมือง  และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งภารกิจถ่ายโอนจากส่วนราชการ
ต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งของฝุายการเมือง ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าว ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควรปัจจุบันในส่วนของกองช่าง มีจ านวนพนักงานส่วนต าบลทั้งสิ้น จ านวน ๒ อัตรา  โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้    
 1. นักบริหารงานช่าง อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น  จ านวน   1   อัตรา   (เดิม) 
 2. นายช่างโยธา ปง./ชง. จ านวน   1   อัตรา   (ว่าง)  
 
กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

            ในปจัจบุนัจ านวนพนกังานส่วนต าบลปฏบิตังิานและรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการศึกษา
ท้องถิ่น งานสังคมสงเคราะห์  งานสันทนาการ  งานการศาสนา  งานขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม
และงานศิลปกรรม  โดยควบคุมหรือช่วยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จ านวนหนึ่ง ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าว ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรปัจจุบันในส่วนของกองการศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม มีจ านวนพนักงานส่วนต าบลทั้งสิ้น จ านวน 2 อัตรา บุคลากรทางการศึกษา  ๔  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 1. นักบริหารงานการศึกษา อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น   จ านวน   1   อัตรา   (ว่าง) 
 2. นักวิชาการศึกษาช านาญการ  จ านวน   1   อัตรา   (เดิม)  
      ๓. ครูผู้ดูแลเด็ก (บุคลากรทางการศึกษา) ระดับ  ครู    จ านวน   3    อัตรา  (เดิม) 
 4. ครูผู้ดูแลเด็ก (บุคลากรทางการศึกษา) ระดับ  ครูผู้ช่วย  จ านวน   1    อัตรา  (เดิม) 
      5. ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จ านวน   2    อัตรา   (เดิม) 
 
กองสวัสดิการสังคม 

            ในปจัจบุนัจ านวนพนกังานส่วนต าบลปฏบิตังิานและรับผิดชอบเก่ียวกับ เกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส งานสวัสดิการสังคม  การควบคุมตรวจสอบ  การจัดการงานต่างๆ หลายด้าน เช่น การสังคม
สงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชน
แออัด การส่งเสริมกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน งานห้องสมุดและงานสวนสาธารณะ  
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ปัจจุบันในส่วนของส่วนสวัสดิการสังคม มีจ านวนพนักงานส่วนต าบลทั้งสิ้น จ านวน 1 อัตรา พนักงานจ้าง    
ตามภารกิจ ๑  อัตรา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

 

 1. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อ านวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น   จ านวน   1   อัตรา   (เดิม) 
 2. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   จ านวน   ๑   อัตรา   (เดิม) 
 
  ซึ่งจากการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ ง โดยมีส่วนราชการ
ทั้งสิ้น จ านวน ๕ ส่วนราชการ (ส านักงานปลัด อบต./กองคลัง/กองช่าง/กองสวัสดิการสังคม/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม)  แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลฯ มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึนจาก
เดิม และมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความช านาญหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการปฏิบัติภารกิจ 
ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดต าแหน่งในกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ เพื่อที่จะให้
สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังต่อไปนี้ 
  
 ขอสรรหาบุคลากร (ก าหนดเพิ่ม) ในปี ๒๕64 – ๒๕๖6 ดังนี ้
 1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน   1   อัตรา   (ส านักงานปลัด) 
 2. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน   1   อัตรา   (กองการศึกษาฯ) 
 
 
 

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