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ค าน า 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคน พัฒนาก าลังคนใน
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ ให้สามารถด าเนินการตามภารกิจให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถคาดคะเนได้ว่าในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563 ) จะมีการ
ใช้อัตราก าลังข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงาน
และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล อีกทั้งเป็นการก าหนดทิศทางและเปูาหมายในการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล และลูกจ้าง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ ให้เกิน
ร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ  จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลัง  ใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  และท าให้การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี   
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
     ………….……………………………….. 

1. หลักการและเหตุผล 
  1.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ
ด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ จัดท าแผนอัตราก าลัง
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
 1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ จัดท า
แผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่
และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม 
ไม่ซ้ าซ้อน 

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างว่า ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
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  2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ 

2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.7 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี   
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ เป็นประธาน เห็นสมควรให้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และ
องค์การปกครองส่วนต าบลท้ายเกาะ เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ บรรลุผลตาม
พันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดย
มุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หาก
งานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทาง
ในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลท้ายเกาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง 
  3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงาน ในแต่
ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลัง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 
35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐาน
ที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็
ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรือ
งานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรือ
งานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ย
อัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 
ประเด็น ดังนี้ 

3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจาก
การจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลงเป็นอย่างมาก เช่น หาก
ก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างใน
ปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้ าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 

3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นมุมมองต่าง ๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเดียวกัน พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางบางกระบือ ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกันจ านวนหมู่บ้านประชาชน น้อยกว่าขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ แต่อัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก  ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับทั้งสองหน่วยงานแล้ว การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561–2563 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ จึงจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง  และจ านวนปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบันให้
เหมาะสมกับปริมาณงาน สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้  ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง ได้
ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2561 – 2563  
ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการสอบ และท าให้พนักงานส่วนต าบลเพ่ิมขึ้น สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
  3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) 
มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบ
ต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้ง 
ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็น
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้
เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบ
แนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วน
ราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะ
ท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น 
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการ
เกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะน าไปสู่
การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
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4.  สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
สภาพปัญหา  เพ่ือให้การวางแผนในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ มีความถูกต้อง คลอบคลุมปัญหา และตรงตามความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ จึงได้ท าการวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ว่ามีปัญหาและความ
จ าเป็นพื้นฐาน ความต้องการของประชาชนอะไรบ้างที่ส าคัญ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ สามารถ 
ด าเนินการตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในต าบลท้ายเกาะ 
แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
ที ่ ด้าน สภาพปัญหาและความต้องการ สถานที ่
1. โครงสร้างพื้นฐาน 1. เส้นทางคมนาคมทางเดินเท้าสะพาน ยัง

ไม่ได้มาตรฐาน 
2. เส้นทางคมนาคมที่มีอยู่เดิมมีสภาพช ารุด
เนื่องจากใช้งานมานาน 
3. คุณภาพน้ าของระบบประปาบาดาลใน 
4. ไฟฟูาสาธารณะไมท่ั่วถึง 

ต าบลท้ายเกาะ 
ทุกหมู่บ้าน 

2. เศรษฐกิจ 1. ประชาชนไม่มีอาชีพที่มั่นคง 
2. ประชาชนมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพในปัจจุบัน 
3. ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ
อาชีพ ประสบปัญหาในการบริหารจัดการ
กลุ่ม 
4. ขาดการบริหารทางการตลาดที่ดี 
5. กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็งไม่มีผู้น าที่
มุ่งม่ัน 

ต าบลท้ายเกาะ 
ทุกหมู่บ้าน 

3. ด้านสังคม 1. สวัสดิการเบี้ยยังชีพยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
2. การระบาดของยาเสพติด 
3. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
4.ประชาชนขาดจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

ต าบลท้ายเกาะ 
ทุกหมู่บ้าน 

4. ด้านการเมือง การบริหาร 1. การอ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน 
2. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนการร่วมมือ
และประสานงานระหว่างพนักงานและผู้น า
ชุมชน 
 

ต าบลท้ายเกาะ 
ทุกหมู่บ้าน 
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ที ่ ด้าน สภาพปัญหาและความต้องการ สถานที ่
5.  ด้านสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
1. คูคลองแหล่งน้ ายังตื้นเขินและมีวัชพืช 
ปกคลุม 
2. การพังทลายของดินริมขอบทางถนนลงสู่ 
คูคลองแหล่งน้ า 
3.ปัญหาการถ่ายเทของเสียลงแม่น้ า,ล าคลอง 

ต าบลท้ายเกาะ 
ทุกหมู่บ้าน 

6. ด้านการสาธารณสุข 1. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญต่อสุขภาพ
อนามัย 
2.ขาดความรู้ความเข้าใจในการปูองกัน
โรคติดต่อและการปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน 

ต าบลท้ายเกาะ 
ทุกหมู่บ้าน 

7. การพัฒนาด้านงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

1. อปพร. และทีมกู้ภัยยังขาดการพัฒนาองค์
ความรู้และส่งเสริมบทบาทอย่างต่อเนื่อง 
2.ประชาชนขาดการเสียสละในการมีส่วนร่วม
ในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ต าบลท้ายเกาะ 
ทุกหมู่บ้าน 

 
5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่ วนต า บลท้ายเกาะ นั้น  เป็นการสร้ างความ              
เข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดท าและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขต
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ จะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่ให้เกิดความตระหนัก
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ ยัง
ได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยั งได้เน้นการส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบ
แนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน พ่ึงตนเองในท้องถิ่น 
และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 

   การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วยทั้งนี้  
เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตาม
ภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผนชุมชนแผนพัฒนาต าบล  ตามนโยบายของ
รัฐบาลผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ซึ่ง
ภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
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5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   (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)) 
 ฯลฯ 

  5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
(2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
(3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ      
(มาตรา 68(4)) 
(4) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
(มาตรา 16(10)) 
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2)) 
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน          
(มาตรา 16(5)) 
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 
 ฯลฯ 

  5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่  
                 เกี่ยวข้อง 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)) 
 ฯลฯ 

  5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่ 
  เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
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(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (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    
   และ สิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 
  ฯลฯ 

  5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่ 
  เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
   (มาตรา 67(8)) 

(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 

   (4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น             
   (มาตรา 17(18)) 
    ฯลฯ 

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
(มาตรา 45(3)) 

   (2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร        
   ให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 

(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16(16)) 
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (มาตรา 17(3))                                 
   (5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน 
   ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 
    ฯลฯ 

ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนด ให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถจะแก้ไข  
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ  ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วย การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
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6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ  
  จากการวิเคราะห์ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ ทั้ง 7 ด้าน สามารถน ามา
ก าหนดเป็นภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่ต้องด าเนินการ ได้แก่ 

         ภารกิจหลัก 
1. การพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  
2. การพัฒนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชนชน 
3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
7. ด้านการส่งเสริมการศึกษา                                                          
8. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย       

ภารกิจรอง 
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
3. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  
4. การพัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
5. การจัดงานประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่นประจ าปี 
6. การจัดประชาคมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดขนาดกลาง โดยก าหนด

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนราชการ ได้แก่ 
 1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
 2. กองคลัง   
 3. กองช่าง   
 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

ทั้งนี้ได้ก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลังข้าราชการ จ านวนทั้งสิ้น 12 อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน 2  
อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 14 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 14 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นจ านวนมากในส่วนราชการทั้ง 5 หน่วยงาน  และจ านวน
บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งข้าราชการ และพนักงานจ้างขึ้นใหม่เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นและแก้ไขปัญหา
การบริหารและการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการทั้ง 5 ส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ ต่อไป 
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7.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT ANALYSIS) 

ปัจจัย/สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factors) 
จุดแข็ง ( Strength – S ) 
1. ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการ
ปกครองของท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
2. มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจ มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบและมีการ
บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3. ชุมชนมีบทบาทส าคัญ ในการด าเนินงานของท้องถิ่น 
สามารถใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือการ
พัฒนาเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และ
มีการรวมกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มท าน้ าส้มควัน
ไม้ กลุ่มท าน้ ายาเอนกประสงค์ 
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อม
ในด้านการบริหารจัดการในส านักงาน ใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบุคลากรครบทุกสาขา
ความต้องการ 

จุดอ่อน ( Weak – W ) 
1. กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไข
ตลอดเวลา ท าให้ศึกษาไม่ทัน ขาดความชัดเจนในการ
ด าเนินงาน 
2. มีพ้ืนที่รับผิดชอบ (4 หมู่บ้าน) และงบพัฒนาไม่มาก
เท่าท่ีควรท าให้งบประมาณในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ยั ง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
3. สินค้าที่ชุมชนผลิตขึ้นบางอย่างยังไม่ได้มาตรฐาน จึง
ท าให้สินค้าของชุมชนยังไม่เข้มแข็งพอที่จะแข่งขันใน
ตลาดการค้าได้ 
4. มีประชากรแฝงและคนต่างด้าว อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
จ านวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านยาเสพติดและ
ปัญหาด้านอาชญากรรมขึ้น 
5 .  เป็ น พ้ืนที่ ที่ มี สถานประกอบการและโรงงาน
อุตสาหกรรมจ านวนมาก ส่งผลเกิดปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ
น้ าเสีย 

ปัจจัย/สภาพแวดล้อมภายนอก (External Factors) 
โอกาส ( Opportunity – O ) 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ ให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาสนับสนุน โครงการหนึ่ งต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตามที่ชุมชนต้องการ และตาม
นโยบายของรัฐบาล 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ สนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีรถขยะ ถังขยะ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยแบบครบวงจรตามนโยบายของ
จังหวัด 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ ให้ความส าคัญ
ในการพัฒนา และสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ให้มีคุณภาพเท่า
เทียมกันและทั่วถึง ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ มีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการให้บริการ 
Internet ต าบล เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มที ่

อุปสรรค ( Threat – T ) 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ มีข้อจ ากัดเรื่อง
งบประมาณในการพัฒนา โดยการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานนั้นจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ดังนั้น
ท าให้กระทบต่อการพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
2. ประชาชนในต าบลยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บ
ภาษีของ อบต. เท่าที่ควร ท าให้รายได้จากการเก็บภาษี
ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ เป็นชุมชนกึ่ง
เมืองก่ึงชนบทท าให้การพัฒนาด้านต่างๆ มีข้อจ ากัด 
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7.2 ความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ กับยุทธศาสตร์ของ อปท. 

 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

1. ด้านความมั่นคง 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

 

 

 

 
 

 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 
1. การเสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
2. การเสรมิความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
5. ด้านความมั่นคง 
6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในภาครัฐ 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์
8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจิัยและนวตักรรม 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
10.การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภมูิภาค 
 
 

 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
1. พัฒนาระบบการเกษตรให้มผีลผลิตปลอดภัยและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมความร่วมมือชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมบทบาทชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรน้ า 
4. ฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ าเจ้าพระยา/ปุาสัก   
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
1. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบ
วงจร 
3. เสริมสร้างการสรา้งมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมอย่าง
บูรณาการ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัด 
1. ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภคระดับชุมชน 
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. การบ ารุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4. การอนุรักษ์ศลิปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการเศรษฐกิจ 
6. การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการระดับชุมชน 
7. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
1. ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค 
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. การบ ารุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4. การอนุรักษ์ศลิปะวัฒนธรรม 
5. ส่งเสริมการเศรษฐกิจ 
6. การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการ 
7. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของ อปท. 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการวางแผนการส่งเสริม การลงทุน 
พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว 
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
1.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปาอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีน้ าอย่างเพียงพอ 
2.เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก และงานก่อสร้างต่างๆ ท่ีได้มาตรฐาน 
3.เพื่อให้ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัยให้ชุมชน/สังคมมีความสงบเรียบร้อย 
4.เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
5.เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคติดต่อ 
7.เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
8.เพื่อประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
9.เพื่อให้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยลดลง 
10. เพื่อบ ารุงรักษาศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
11. เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ   
12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
13. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี
14. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
15. เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

เพื่อฟื้นฟูสถานท่ีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 

 

กลยุทธ์ 
1.พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
2.ก่อสร้างและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม 
3.การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  4.การสังคมสงเคราะห ์
5.การพัฒนาและแกไ้ขปัญหาทางสังคม 
6.การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและ
การกีฬา 
7.การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
8.การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
9.ส่งเสรมิเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10.การส่งเสรมิการลงทุน 
11.การส่งเสรมิอาชีพ 
12.การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนา
ด้านการเกษตร 
13.การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน 
14.การพัฒนาบุคลากร  พัฒนาสถานท่ีและ
อุปกรณ์ในการปฏิบัต ิ
15.การสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
16.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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7.3 ทิศทางการพัฒนากับการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

 

เปูาประสงค์ 

 

กลยุทธ์ 

ผลผลิต
(จ านวน
โครงการ) 

งานเดิม/งานใหม่ 

(ระบุชื่อ) 

หน่วยงาน/ 

รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาการ
สาธารณูปโภค 

1.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา
ระบบประปาอย่างมีประสิทธิภาพและมี
น้ าอย่างเพียงพอ 

1.พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

2 โครงการ งานใหม่ 

- โครงการวางท่อเมน
ระบบประปา 

กองช่าง 

2.เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้
สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และ
งานก่อสร้างต่างๆ ท่ีได้มาตรฐาน 

2.ก่อสร้างและบ ารุงรักษาเส้นทาง
คมนาคม 

2 โครงการ งานใหม่ 
-โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก/
ลูกรัง 

กองช่าง 

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1.เพื่อให้ประชาชนมีการเตรียมความ
พร้อมในการปูองกันและแกไ้ขปัญหา 
สาธารณภัยให้ชุมชน/สังคมมีความสงบ
เรียบร้อย 

1.การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

4 โครงการ งานเดิม ส านักปลดั 
กองช่าง 

2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนไดร้ับการ
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น 

2.การสังคมสงเคราะห ์

 

3 โครงการ งานเดิม ส านักปลดั 

3.เพื่อปูองกันและแกไ้ขปัญหาทางสังคม 3.การพัฒนาและแกไ้ขปัญหาทางสังคม 8 โครงการ งานเดิม ส านักปลดั 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

 

เปูาประสงค์ 

 

กลยุทธ์ 

ผลผลิต
(จ านวน
โครงการ) 

งานเดิม/งานใหม่ 

(ระบุชื่อ) 

หน่วยงาน/ 

รับผิดชอบ 

 4.เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคตดิต่อ 

4.การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยและการกีฬา 

9 โครงการ งานเดิม กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

5.เพื่อส่งเสรมิการศึกษา การเรยีนรู้ 
ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

5.การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร 

8 โครงการ งานเดิม ส านักปลดั 
กองการศึกษาฯ 

3. การบ ารุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 3 โครงการ งานเดิม กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 

 

4. การอนุรักษ์ศลิปะวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

เพื่อบ ารุงรักษาศาสนาและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรยีนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

ส่งเสริมเอกลักษณ์ศลิปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

3 โครงการ งานเดิม ส านักปลดั 

กองการศึกษาฯ 

5.การพัฒนาส่งเสริมการเศรษฐกิจ 
 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนา
อาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ  

1.การส่งเสริมการลงทุน 

 

3 โครงการ งานเดิม ส านักปลดั 
กองสาธารณสุขฯ 

2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้
เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการด าเนินชีวิต 

2.การส่งเสริมอาชีพ 

 

1 โครงการ งานเดิม 
 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

 

เปูาประสงค์ 

 

กลยุทธ์ 

ผลผลิต
(จ านวน
โครงการ) 

งานเดิม/งานใหม่ 

(ระบุชื่อ) 

หน่วยงาน/ 

รับผิดชอบ 

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

 

1.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
 

1.การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 

 

9 โครงการ งานเดิม กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

2.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจดัการที่ดี
มีประสิทธิภาพตามหลักการบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

2.การพัฒนาบุคลากร  พัฒนาสถานท่ี
และอุปกรณ์ในการปฏิบัตริาชการ 

 

8 โครงการ งานเดิม ส านักปลดั 
กองการศึกษาฯ 

 3.เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 

3.การสนับสนุนการด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

7 โครงการ งานเดิม ส านักปลดั 

7.การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 โครงการ งานเดิม กองช่าง 

 

 



16 

8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 

จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดย
มีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 

การก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง และการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน ดังนี้ 

8.1 โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ ได้ท าการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน 
รวมทั้งสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในด้านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว และน าผลวิเคราะห์มาจัดท ากรอบ
โครงสร้างส่วนราชการ โดยท าการเปรียบเทียบให้เห็นว่ากรอบโครงสร้างส่ วนราชการเดิมทั้งหมดมีภารกิจงาน
ประกอบด้วยอะไรบ้าง และกรอบโครงสร้างส่วนราชการที่จะก าหนดขึ้นใหม่มีภารกิจงานประกอบด้วยอะไรบ้าง ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
(28-3-00-1101-001) 
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
(28-3-00-1101-002) 
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
(28-3-00-1101-003) 

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
(28-3-00-1101-001) 
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
(28-3-00-1101-002) 
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
(28-3-00-1101-003) 

 

1. ส านักงานปลัด อบต. (01) 
หัวหน้าส านักปลัด                                    
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
1.1  งานบริหารงานบุคคล                               
-งานบริหารงานบุคคล                                      
-งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล  
-งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี                  
-งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่ง                           
-งานลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอื่นๆ                  
-งานสวัสดิการข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง         
-งานที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 

1. ส านักงานปลัด อบต. (01) 
หัวหน้าส านักปลัด                                    
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
1.1  งานบริหารงานบุคคล                               
-งานบริหารงานบุคคล                                      
-งานวางแผนการฝึกอบรม พัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล * 
-งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี                  
-งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่ง เลื่อนระดับ                          
-งานลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอื่นๆ                  
-งานสวัสดิการข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง          
-งานวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ * 

-งานจัดท าระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติ * 

 

 

 

*ก าหนด
เพิ่มขึ้นตาม
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.2  งานบริหารทั่วไป 
-งานธุรการ งานสารบรรณ  จัดท าค าสั่ง ประกาศ 
-งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
-งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
-งานเลขานุการและการประชุมประจ าเดือนคณะ
ผู้บริหาร 
-งานจัดท าฎีกา 
-งานประชาสัมพันธ์ 
1.3  งานโยบายและแผน 
-งานนโยบายและแผน 
-งานวิชาการ 
-งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติท่ี
จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผน 
-งานประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
-งานงบประมาณ 
-งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
1.4  งานกฎหมายและคดี 
-งานด้านนิติกรและรวบรวมข้อเท็จจริง 
-งานการให้เช่าและทรัพย์สิน               
-งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
-งานสอบสวนพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับวินัย 
-งานที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
1.5  งานกิจการสภา  
-งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
-งานการประชุม 
-งานอ านวยการและประสานราชการ 
-งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภา อบต. 
-งานเลือกตั้ง 
-งานข้อมูลการเลือกตั้ง 
 

1.2  งานบริหารทั่วไป 
-งานธุรการ งานสารบรรณ  จัดท าค าสั่ง ประกาศ 
-งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
-งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
-งานเลขานุการและการประชุมประจ าเดือนคณะ
ผู้บริหาร 
-งานจัดท าฎีกา 
-งานประชาสัมพันธ์ 
1.3  งานโยบายและแผน 
-งานนโยบายและแผน 
-งานวิชาการ 
-งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติท่ี
จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผน 
-งานประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
-งานงบประมาณ 
-งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
1.4  งานกฎหมายและคดี 
-งานด้านนิติกรและรวบรวมข้อเท็จจริง 
-งานการให้เช่าและทรัพย์สิน               
-งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
-งานสอบสวนพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับวินัย 
-งานที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
1.5  งานกิจการสภา  
-งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
-งานการประชุม 
-งานอ านวยการและประสานราชการ 
-งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภา อบต. 
-งานเลือกตั้ง 
-งานข้อมูลการเลือกตั้ง 
 

 

 



18 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.6  งานพัฒนาชุมชน  
-งานพัฒนาชุมชน 
-งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพัฒนา
ชุมชน 
-งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
-งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
-งานสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ เด็ก 
สตรี ผู้ด้อยโอกาส 
-งานสังคมสงเคราะห์ 
-งานวางแผนการท่องเที่ยว 
 
1.7  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
-งานปูองกันและระงับอัคคีภัย 
-งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานที่เก่ียวข้องหรืองานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
1.8  งานข้อมูลข่าวสาร 
1.9  งานศูนย์ อปพร. 
1.10  งาน ศพส.อบต 
1.11  งานตรวจสอบภายใน 

1.6  งานพัฒนาชุมชน  
-งานพัฒนาชุมชน 
-งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพัฒนา
ชุมชน 
-งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
-งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
-งานสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ เด็ก 
สตรี ผู้ด้อยโอกาส 
-งานสังคมสงเคราะห์ 
-งานวางแผนการท่องเที่ยว 
-งานส่งเสริมภารกิจบทบาทหน้าที่สิทธิสตรี* 
1.7  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
-งานปูองกันและระงับอัคคีภัย 
-งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานที่เก่ียวข้องหรืองานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
1.8  งานข้อมูลข่าวสาร 
1.9  งานศูนย์ อปพร. 
1.10  งาน ศพส.อบต 
1.11  งานตรวจสอบภายใน 

*  ก า ห น ด
เพิ่มขึ้นตาม
ยุ ท ธ ศ า ต ร์
ส่ ง เ ส ริ ม
คุณภาพชีวิต 

2. กองคลัง (04) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัต้น) 
2.1  งานการเงินและบัญช ี
-งานการเงนิและบัญช ี
-งานรับเงนิและเบิกจ่ายเงิน 
-งานจัดท าฎีกา 
-งานการเก็บรักษาเงนิ 
-งานทะเบียนคุมบัญชีและเบิกจา่ยเงิน 
-งานการเงนิและงบทดลอง 
-งานแสดงฐานะทางการเงิน 
-งานการตรวจสอบภายใน 

2. กองคลัง (04) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัต้น) 
2.1  งานการเงินและบัญช ี
-งานการเงนิและบัญช ี
-งานรับเงนิและเบิกจ่ายเงิน 
-งานจัดท าฎีกา 
-งานการเก็บรักษาเงนิ 
-งานทะเบียนคุมบัญชีและเบิกจา่ยเงิน 
-งานการเงนิและงบทดลอง 
-งานแสดงฐานะทางการเงิน 
-งานการตรวจสอบภายใน 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
2.2  งานบริหารทั่วไป 
-งานสารบรรณ 
-งานธุรการ 
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
-งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเชา่ 
-งานพฒันารายได ้
-งานควบคุมกิจการค้าและคา่ปรับ 
-งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ และหนี้สนิ 
-งานจัดท าประกาศยนืแบบแสดงรายการทรัพย์สนิเพื่อ
ช าระภาษ ี
-งานจัดท าแผนที่ภาษ ี
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
-งานจัดซื้อและจัดจา้ง 
-งานการซ่อมและการบ ารุงรักษา 
-งานจัดท าทะเบียนพัสด ุ
-งานการจ าหน่ายพัสด ุ
-งานทะเบียนเบิกจ่ายวสัดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
-งานตรวจสอบการรับจา่ยพัสดแุละการเก็บรักษา 

2.2  งานบริหารทั่วไป 
-งานสารบรรณ 
-งานธุรการ 
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
-งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเชา่ 
-งานพฒันารายได ้
-งานควบคุมกิจการค้าและคา่ปรับ 
-งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ และหนี้สนิ 
-งานจัดท าประกาศยนืแบบแสดงรายการทรัพย์สนิเพื่อ
ช าระภาษ ี
-งานจัดท าแผนที่ภาษ ี
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
-งานจัดซื้อและจัดจา้ง 
-งานการซ่อมและการบ ารุงรักษา 
-งานจัดท าทะเบียนพัสด ุ
-งานการจ าหน่ายพัสด ุ
-งานทะเบียนเบิกจ่ายวสัดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
-งานตรวจสอบการรับจา่ยพัสดแุละการเก็บรักษา 

 

3. กองช่าง (05) 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
3.1  งานก่อสร้าง 
-งานก่อสร้างและบูรณะถนน สะพาน เข่ือน 
-งานข้อมูลก่อสร้างและแผนที่เสน้ทางคมนาคม 
-งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศลิป ์
-งานวิศวกรรม 
-งานประเมินราคา 
-งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-งานออกแบบและบริการข้อมูล 
-งานระบายน้ า  
-งานผังเมือง 
 

3. กองช่าง (05) 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
3.1  งานก่อสร้าง 
-งานก่อสร้างและบูรณะถนน สะพาน เข่ือน 
-งานข้อมูลก่อสร้างและแผนที่เสน้ทางคมนาคม 
-งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศลิป์ 
-งานวิศวกรรม 
-งานประเมินราคา 
-งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-งานออกแบบและบริการข้อมูล 
-งานระบายน้ า     
-งานผังเมือง 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
-งานส ารวจและแผนที ่
-งานจัดรปูที่ดนิและฟืน้ฟูเมือง 
-งานที่เก่ียวข้องหรืองานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
3.3  งานบริหารทั่วไป 
-งานธุรการ       
-งานจัดท าฎีกา    
-งานไฟฟูาสาธารณะ 
-งานขออนุญาตและก่อสร้าง 
-งานประสานกิจการสาธารณูปโภค และบริการ 
-งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร 
-งานจัดตกแต่งสถานที ่
-งานที่เก่ียวข้องหรืองานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

-งานส ารวจและแผนที ่
-งานจัดรปูที่ดนิและฟืน้ฟูเมือง 
-งานที่เก่ียวข้องหรืองานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
3.3  งานบริหารทั่วไป 
-งานธุรการ       
-งานจัดท าฎีกา    
-งานไฟฟูาสาธารณะ 
-งานขออนุญาตและก่อสร้าง 
-งานประสานกิจการสาธารณูปโภค และบริการ 
-งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร 
-งานจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ 
-งานซ่อมแซมและบ ารุงรักษาไฟฟูา ประปาหมู่บา้น * 
-งานที่เก่ียวข้องหรืองานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

 

 

*ก าหนดงาน
เพิ่มใหม่ตาม
ยุ ท ธศ าสต ร์
ส่ ง เสริมการ
พั ฒ น า ก า ร
สาธารณูปโภค 

 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06) 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 
4.1  งานบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-งานวางแผนด้านสาธารณสุข บริการสาธารณสุขให้
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถ่ิน  โดย
ประสานแผนกับสาธารณสุขต าบล 
-งานรับ-ส่งหนังสือ,งานธุรการ 
-งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยงบประมาณ 
-งานประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร 
-งานต่อใบอนุญาตกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 
-งานปูองกันและระงับโรคติดตอ่ 
-งานควบคุมแมลงและพาหะน าโรค 
4.2  งานรักษาความสะอาด 
-งานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในต าบล 
4.3  งานส่งเสริมสุขภาพ 
-งานรักษาสุขภาพประชาชนในต าบล 
-งานสุขศึกษา 

4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06) 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 
4.1  งานบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-งานวางแผนด้านสาธารณสุข บริการสาธารณสุขให้
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถ่ิน  โดย
ประสานแผนกับสาธารณสุขต าบล 
-งานรับ-ส่งหนังสือ,งานธุรการ 
-งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยงบประมาณ 
-งานประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร 
-งานต่อใบอนุญาตกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 
-งานปูองกันและระงับโรคติดตอ่ 
-งานควบคุมแมลงและพาหะน าโรค 
4.2  งานรักษาความสะอาด 
-งานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในต าบล 
4.3  งานส่งเสริมสุขภาพ 
-งานรักษาสุขภาพประชาชนในต าบล 
-งานสุขศึกษา 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
4.4  งานกองทุนหลักประกันสขุภาพ 
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08) 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับตน้) 
5.1  งานบริหารงานศึกษา 
-งานพฒันาและวางแผนดา้นการศึกษา 
-งานการประสานงานกบัโรงเรียนหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องด้านการศึกษาเพื่อช่วยเหลือหรือให้การ
สนับสนนุในดา้นตา่งๆ 
-งานพฒันา และส่งเสริมงานดา้นการศึกษา 
-งานนิเทศก์การศึกษา 
-งานที่เก่ียวข้องหรืองานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
5.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-งานห้องสมุด พิพธิภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา 
-งานกิจการศาสนา 
-งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
-งานกิจการเด็กและเยาวชน 
-งานกีฬาและสันทนาการ 
-งานที่เก่ียวข้องหรืองานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
5.3  งานกิจการโรงเรียน 
-งานศึกษาปฐมวัยศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
-งานอนบุาลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 
-งานการจัดการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
-งานเตรียมการถ่ายโอนโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษา 
 

4.4  งานกองทุนหลักประกันสขุภาพ 
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08) 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับตน้) 
5.1  งานบริหารงานศึกษา 
-งานพฒันาและวางแผนดา้นการศึกษา 
-งานการประสานงานกบัโรงเรียนหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องด้านการศึกษาเพื่อช่วยเหลือหรือให้การ
สนับสนนุในดา้นตา่งๆ 
-งานพฒันา และส่งเสริมงานดา้นการศึกษา 
-งานนิเทศก์การศึกษา 
-งานที่เก่ียวข้องหรืองานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
5.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-งานห้องสมุด พิพธิภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา 
-งานกิจการศาสนา 
-งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
-งานกิจการเด็กและเยาวชน 
-งานกีฬาและสันทนาการ 
-งานที่เก่ียวข้องหรืองานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
5.3  งานกิจการโรงเรียน 
-งานศึกษาปฐมวัยศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
-งานอนบุาลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 
-งานการจัดการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
-งานเตรียมการถ่ายโอนโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษา 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการ

ในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมี
เท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใดในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ
งาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงใน
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 - 2563 

ส่วนราชการ 
กรอบ

อัตราก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 
เพ่ิม / ลด 

หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
(ปลัด อบต.) 

1 1 1 1 - - -  

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
(รองปลัด อบต.) 

2 2 2 2 - - - 
 

รวม 3 3 3 3 - - -  
ส านักงานปลัด อปท. (01)         
นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 
(หัวหน้าส านักปลัด) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัตกิาร/ช านาญการ - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ          
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต์ 2 2 2 2 - - -  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 2 2 2 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
นักการภารโรง 1 1 1 1 - - -  
ยาม 1 1 1 1 - - -  
คนงานทั่วไป 5 5 5 5 - - -  

รวม 16 18 18 18 +2 - -  
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ส่วนราชการ 
กรอบ

อัตราก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 
เพ่ิม / ลด 

หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
กองคลัง (04)         
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
ปฏิบัติงาน/ช านาญการ 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

ลูกจ้างประจ า         
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 1 1 1 - - -  

รวม 8 8 8 8     

กองช่าง (05)         
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1 1 1 1 
- - - 

 

นายช่างโยธาช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
ช่างไม้ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานทั่วไป 3 4 4 4 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 
คนสวน 1 1 1 1 - - -  

รวม 9 10 10 10 +1 - -  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)         
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานประจ ารถขยะ 3 3 3 3 - - -  

รวม 6 6 6 6 - - -  
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ส่วนราชการ 
กรอบ

อัตราก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 
เพ่ิม / ลด 

หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
กองการศึกษาฯ (08)         
ผอ.กองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
ครู คศ.1 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 1 1 1 - - -  

รวม 4 4 4 4 - - -  
รวมทั้งหมด 46 49 49 49 +3 - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 



 
 
 
 
 



 



 
 



 

 
 



 

 
 



 
 
 



 
 

 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 


