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ค าน า 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  โดยมีโครงสร้างการ  แบ่ง
งานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ า  มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลัง  โครงสร้างให้เหมาะสมกับ อ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล         พ.ศ.๒๕๓๗  
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.๒๕๔๒  และ
เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงาน
ส่วนต าบลให้เหมาะสม  ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง        การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ให้เหมาะสมอีกด้วย 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลัง  ใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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แผนอัตราก าลัง  ๓  ป ี
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
*************************** 

 
 
 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี มีหลักการ                     
และเหตุผลที่จะต้องจัดท าแผนอัตราก าลังดังนี้ 
  ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    
(ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ใน ส่วนราชการใด 
จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของ
งาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผน
อัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง.) ก าหนด 
 ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก าหนดเพ่ือเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง  ให้เกิดความเหมาะสมและ
ให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์
สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นน ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมาก าหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 2557 
 ๑.๓ คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้ องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    
(ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนต าบลวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน 
วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  ๑.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4 - 25๖6 ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
 



 
 
 
 

  ๒.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้าง
ที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนมีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง โครงสร้าง
ส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  ๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบล                   
แก่งเสี้ยน  

๒.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุ แต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ      มีความ
คุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  ๒.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 2.7 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากร          
ที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.วัตถุประสงค์ 
1.  
 



 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ตามค าสั่งที่ 284/๒๕63 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการได้ด าเนินการในการ
จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ดังนี้ 

 

๓ .๑ วิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน                     
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบลนโยบายของรัฐบาล 
นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลั ง ตามหน่วยงานต่างๆให้เหมาะสมกับ
เป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตาม
ภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรร
ก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับ
สถานการณ์ในอนาคต 
            3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดกาญจนบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

  ๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนด
ต าแหน่งในสายงานต่างๆจ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน 
และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
   ๓.๓.๑ การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงาน
ในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
   ๓.๓.๒ การจัดสรรประเภทของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และ
ต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วน
ราชการ จะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการ
ก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้อง
ไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐานว่า  งาน
ใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการ
บางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้กรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น     
จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณ

๓.กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี 
2.  
 



อัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วน
ราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่า  มีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่  เพราะ
ในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน   มีลักษณะงานเป็นโครงการพิเศษ หรืองานหน่วยงานอ่ืน ก็มี
ความจ าเป็นต้องน ามาประกอบการพิจารณาด้วย 
  ๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กร มายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและ
ในอนาคตมีความแต่งต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ 
เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  ๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจาก         
ผู้มีส่วนได้เสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย ๓ ประเด็น ดังนี้ 
   ๓.๖.๑ เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ  
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะ  
ท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการ
นั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้น มีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด 
   ๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบัน มีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุ
ราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่เกษียณอายุไป 
เป็นต้น 
   ๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน         
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจ
ท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการน า
ข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลังของงาน
การเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล ข. ซึ่ง มีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังแต่ละองค์กรในลักษณะงานและประมาณงานแบบ
เดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                  
ข้าราชการครู  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อย            
ปีละ 1 ครั้ง 
 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่า
การเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภท
ทัว่ไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่าง
กันมากนัก รวมถึงในการพิจารณาที่ประบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพ
มากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้า
เกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดย
ไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง 



(Effective Man Power Planning Framework) นี้เป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่าง
เพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละ
ส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 
   - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยการเปรียบเทียบหาก
จะต้องมีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
   - การจัดท าระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่สามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยางส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ ไปวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะน าไป             
สู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภารงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนรากชารในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 

 
 
 

 
 

 
 
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งอยู่เลขที่  ๒๒๕  หมู่ที่ ๕  ต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  มีระยะทางห่างจากอ าเภอเมืองกาญจนบุรีประมาณ 18 กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัด
กาญจนบุรีมาระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ ประมาณ  ๘๗.๕๒  ตารางกิโลเมตร  หรือ ๕๔,๗๐๐ ไร่   
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการ บริหาร
ส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญั ติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘  ต าบลแก่งเสี้ยน เป็นต าบล 1 ใน 11 ต าบลของอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี  ในพ้ืนที่ต าบลแก่งเสี้ยนมีเขตการปกครอง ทั้งสิ้นจ านวน 9 หมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน 
จ านวน 5 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบล    แก่งเสี้ยน จ านวน 4 หมู่บ้าน  มีอาณา
เขตพ้ืนที่อยู่ติดกบัท้องถิ่นใกล้เคียง  ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ  ติดกับ  ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  
ทิศใต้   ติดกับ  ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
ทิศตะวันออก ติดกับ  ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดกับ  ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ส่วนมากอยู่ในเขต     ที่

ราชพัสดุ โดยกองทัพบกเป็นผู้ดูแลพื้นที่  มีสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา  ปัจจุบันถูกชาวบ้านแผ้วถาง  ท าไร่
มันส าปะหลัง  ยูคาลิปตัส  พืชไร่และพืชหมุนเวียนเป็นจ านวนมาก  

  

๔.สภาพปัญหาของพื้นท่ีและความต้องการของประชาชน 
 

๑.  ด้านกายภาพ 
 



 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมีความแห้งแล้ง  จึงท าให้มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง  และมี
อากาศร้อนอบอ้าวมากในฤดูร้อน  ส่วนฤดูหนาวไม่หนาวจัด ยกเว้นบริเวณเทือกเขา  มีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 28.48 
องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 42.50 องศาเซลเซียส  โดยเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดในรอบปีคือเดือนเมษายน  
ประกอบด้วย 3 ฤดูกาล  ดังนี้ 

     ฤดูร้อน  เริ่มมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือ ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์             
ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  ในระยะนี้เป็นส่วนของลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุม  ท าให้มีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน  

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึง เดือนพฤศจิกายน  โดยช่วงนี้ เป็นช่วงที่ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้พัดมาปกคลุม ท าให้มีฝนตกโดยตกชุกที่สุดในเดือนกันยายนและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงสุด   

          ฤดูหนาว   เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งความกดอากาศสูงจากประเทศจีนพัดผ่าน   ท า
ให้ความหนาวเย็นและแห้งแล้งปกคลุม  โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 

๑.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตต าบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 4, 5 และ 6  จ านวนร้อยละ 90  มีลักษณะ
เป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทราย  จึงไม่สามารถเก็บกักน้ าได้  พ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ เป็นพืชไร่และพืชหมุนเวียน  
ส่วนพ้ืนที่ในหมู่ที่ 7  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มท าให้ดินมีสภาพความอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการท านาและพืชผักทางการ
เกษตร 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ อุปโภค - บริโภค  จ านวน  ๕  แห่ง  เป็นแหล่งน้ าที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ าและก่อสร้างฝาย  กั้นน้ า 
เพ่ือให้เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน   

1.6  ลักษณะป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ประกอบด้วยป่าหลายชนิดผสมกันอยู่ตาม
ธรรมชาติ  ได้แก่  ป่าดิบแล้ง มักพบตามที่ราบลุ่มและริมห้วย  ซึ่งมีลักษณะผสมกันอยู่ระหว่างป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น 
ป่าเต็งรัง  มักพบในพ้ืนที่บริเวณยอดเขาที่มีความสูงไม่มากนัก  และป่าเบญจพรรณมักพบติดต่อกับป่าเต็งรัง และอยู่ใน
ระดับท่ีต่ ากว่า  สภาพป่าส่วนใหญ่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์  พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ  ได้แก่  ป่าสัก  ส่วนไม้พ้ืนล่าง  ได้แก่  ไม้ไผ่  
เถาวัลย์  และหญ้าชนิดต่าง 

 

 
 
 2.1  เขตการปกครอง   องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ประกอบด้วยหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน  โดยแบ่งเขต
การปกครองที่อยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
 

ล าดับที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน นายประสงค์   ทับข า    ผู้ใหญ่บ้าน 

2 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก นายณัฏฐ์ฌญา  น้อยวิจิตร์    ผู้ใหญ่บ้าน 

 3 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม นายสมควร   นินจันทร์    ผู้ใหญ่บ้าน 

4 หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง นางสาวบุณยนุช   รอดสิน   ผู้ใหญ่บ้าน 

  
 
 
 
 
 
 
 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 



 
2.2  การเลือกตั้ง   

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ประกอบด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล   โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวนหมู่บ้านละสองคน  ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น   
กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน และใน
กรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้านละสามคน  องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งคน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง  การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   

 
 

 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 ประชากร   
 - ประชากรในพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 3,076 คน  แยกเป็น  ชาย 2,932 คน  หญิง 3,076 คน  
 - มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,562 ครัวเรือน 
 
 

จ านวน 4 หมู่บ้าน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย (คน)  หญิง (คน) รวมประชากร (คน) 

๔ บ้านหนองสองตอน 797 773 767 1,540 

๕ บ้านหนองจอก 460 552 572 1,124 

๖ บ้านตรอกมะตูม 745 1,031 1,093 2,124 

7 บ้านท่าดินสอพอง 560 576 644 1,220 

รวมทั้งสิ้น 2,562 2,932 3,076 6,008 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ณ  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
 

      
   
  4.1  การศึกษา  
  ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีการจัดการด้านการศึกษา  โดย มีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จ านวน 1 แห่ง  มีโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะ กรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จ านวน 1 แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   
 
 
 
 
 

๓.  ประชากร 
 

4.  สภาพทางสังคม 



 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตัง้ 

พ.ศ. 25๖๒ 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 4 23 29 52 

รวม 18 23 52 
  

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
-  มีครู               จ านวน    1  คน    
-  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน    1    คน 
 

 ข้อมูลโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน 1 แห่ง   
 

ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน (คน) 

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมต้น รวม 
อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 0 35 28 36 26 39 29 28 41 29 25 40 356 

รวมทั้งสิ้น 63 199 94 356 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ณ  วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
4.2  สาธารณสุข     

               มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน 1 แห่ง  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
ตั้งอยู่ทีบ่้านหนองสองตอน  หมู่ที่ 4 
 
         ๔.๓  อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุ
ดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนในปีงบประมาณ 2561 นั้นได้บรรจุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เรียบร้อยแล้ว  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุด
หลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือ
การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับ
จากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือ
ระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่ก็ยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย 
เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่
ที่สามารถด าเนินการได้           
  
 



๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรเมือง

กาญจนบุรีได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนทราบนั้น  พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนมี
ผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทาง
ผู้น า ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์        การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือ
เจ้าหน้าที่ต ารวจแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  

 
 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔)  ด าเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน  
(๕)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๖)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(๗)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(๘)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน 
(๙)  จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 
            5.1  การคมนาคมขนส่ง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  มีเส้นทางรถประจ าทางวิ่งผ่านบริเวณบ้านท่าดินสอพอง      หมู่
ที่ 7 บนถนนทางหลวงหมายเลข 3305 (สายท่าน้ าตื้น - เขาปูน) ส่วนในพ้ืนที่บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4 ,    บ้าน
หนองจอก หมู่ที่ 5 และบ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 ไม่มีเส้นทางรถประจ าทางวิ่งผ่าน จึงมีเพียงการจ้างเหมาบริการในการ
ขนส่งทั่วไป  และการขนส่งทางการเกษตรโดยยานพาหนะส่วนตัว 

 
 ๕.2  เส้นทางคมนาคม 

การคมนาคมของต าบลแก่งเสี้ยน มีเส้นทางทีผ่่านเข้ามาสู่ตัวต าบลได้ 3 เส้นทางหลัก  ดังนี้ 
      ถนนทางหลวงหมายเลข  3398   สายท่าพะเนียด - ทุ่งมะสังข์ 
            ถนนทางหลวงหมายเลข  3305   สายท่าน้ าตื้น - เขาปูน     
                     ถนนทางหลวงหมายเลข  323     สายกาญจนบุรี – ไทรโยค     
    ถนนภายในต าบล 

  1.  ถนน คสล.  จ านวน  ๓7  สาย  สภาพใช้งานได้ดี 
2.  ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค จ านวน  2  สาย สภาพใช้งานได้ดี  

                    3.  ถนนลูกรังในหมู่บ้าน จ านวน  9  สาย สภาพใช้งานได้ดี แต่จะล าบากในฤดูฝน 
 สะพาน    จ านวน   -    แห่ง 

  การจัดการขนส่งมวลชน  จ านวน   -    แห่ง 
    

 5.3  การไฟฟ้า 



ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์  แต่การขยายเขตไฟฟ้ามีปัญหาเพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราชพัสดุ  และปัญหาที่พบคือไฟฟ้าส่องสว่างทาง
หรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การ
แก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึง
เหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป  

 
๕.4  การประปา 

การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนไม่มีกิจการประปาแต่ละหมู่บ้านได้บริหารจัดการ
เอง และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่าน
มามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้ง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนได้แก้ไขปัญหาโดยการให้รถบรรทุกน้ า
บริการน าน้ าไปให้แก่ประชาชนอุปโภค บริโภค  และเป่าล้างบ่อบาดาลเพ่ือฟ้ืนสภาพของบ่อน้ าบาดาลที่มีอายุการใช้
งานมานานหรือบ่อที่มีปัญหาตะกอนดินทรายเข้าบ่อ  ซึ่งท าให้เป็นบ่อน้ าบาดาลที่มีน้ าใสสะอาดและประสิทธิภาพการ
ให้น้ าดีขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนก็ได้น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่ง
น้ าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถ
ด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปา     
ไดม้าจากแม่น้ าแควใหญ่  และแหล่งน้ าใตด้ิน   

 
         5.5  โทรศัพท์ 

ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้
นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน  ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสารใช้อยู่ 

 
      5.6  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์  แต่มีบริการส่งไปรษณีย์จากไปรษณีย์
ประจ าอ าเภอ ซึ่งมีจ านวน 1 แห่ง  ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์  (วันเสาร์ครึ่งวัน)  
หยุดวันอาทิตย์  และมีสถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่ตลาดผาสุก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน 
      องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน ครบทั้ง 4 หมู่บ้าน 
                     องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน 
      องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  มีวัสดุ  ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็มีบางรายการที่ยังคา
ลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้น มีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่หากประชาชน
เดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
 
 
 

 



 
  

6.1  การเกษตร 
  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
รองลงมา  คือ  เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง และอ่ืนๆ   ผลผลิตทางการเกษตร  ได้แก่  มันส าปะหลัง  อ้อย  ยูคาลิปตัส  ข้าวโพด  
พืชผักที่มีการบริหารจัดการที่โดดเด่น  และท านาบ้างเป็นบางส่วน  โดยพ้ืนที่การเกษตรมีประมาณ  23,200  ไร่  แยก
เป็น  
 
 

ประเภท จ านวนพื้นที่ท าการเกษตร (ไร่) 
เกษตรกรรม – ท านา 370 
เกษตรกรรม – ท าไร่ 
    - มันส าปะหลัง  9,600 
    - ยูคาลิปตัส 1,950 
    - ข้าวโพด  7,500 
    - อ้อย  1,920 
    - ดีปล ี 30 
    - ฝรั่ง 120 
    - พืชผัก 560 
    - อ่ืนๆ  150 

 
6.2  การประมง 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น 
  

 6.3  การปศุสัตว์ 
การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน

ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม  เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน 
 6.4  การบริการ 

* สถานีบริการน้ ามัน          จ านวน  1 แห่ง 
* ลานมัน                        จ านวน  1 แห่ง 
* ร้านขายของช า                       จ านวน  61 แห่ง  
* ร้านซ่อมรถ                        จ านวน  9 แห่ง 
* ร้านขายอาหาร                       จ านวน  6 แห่ง 
* ร้านเสริมสวย                        จ านวน  6 แห่ง 
* ร้านซักอบรีด                        จ านวน  3 แห่ง 
* บ้านเช่า                        จ านวน  9 แห่ง 
* เสาสัญญาณ                        จ านวน  5 แห่ง   
 
 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 



 6.5  การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  มีแหล่งท่องเที่ยว  1  แห่ง  เป็นโบราณสถาน  คือ  
วัดถ้ าขุนไกร  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  ต าบลแก่งเสี้ยน  แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก 
เนื่องมาจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่ที่ยังไม่ได้รับการฟ้ืนฟูพัฒนา และอยู่ไกลตัวเมือง ไม่สะดวกในการเดินทาง 
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ  
และส่งเสริมกิจกรรมของวัด  
 
 6.6  อุตสาหกรรม 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  มีโรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน  1  แห่ง  คือ  บริษัท   ที
เอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี (2012) จ ากัด  ตั้งอยู่เลขท่ี 9/9  หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  ต าบลแก่งเสี้ยน เป็นโรงงานผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ที่จะต้องใช้ก๊าซที่เกิดขึ้นจากบ่อหมักก๊าซ  เพ่ือส่งเข้าเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า   น้ ากากส่าที่ใช้ใน
การหมักปัจจุบันจะท าการขนส่งมาจากบริษัทน้ าตาลไทยเอทานอล (TSE)  สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 
45,000 ลบ.ม./วัน  เพ่ือน าไปผลิตกระแสไฟฟ้าจ าหน่ายให้กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โดยมีก าลังการผลิต 2MW/
ชั่วโมง  หรือจ าหน่ายก๊าซให้แก่บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี (2012) จ ากัด  เพ่ือน าไปผลิตก๊าซต่อไป    

 
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
* ตลาดนัด                        จ านวน  1 แห่ง 

 
6.8  แรงงาน 

  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี  อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไป
ท างานต่างประเทศ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
๗.1  การนับถือศาสนา 

  ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
-  นับถือศาสนาพุทธ   ร้อยละ  ๙๙    
-  นับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ    ๑    
 

 
                     โดยมีศาสนสถาน  4  แห่ง  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง จ านวนพระสงฆ์ 

บ้าน หมู่ที่ พระ เณร ชี รวม 
1 วัดเนินพระงาม    หนองสองตอน 4 7 1 - 8 
2 วัดถ้ าขุนไกร หนองจอก 5 5 - - 5 
3 วัดเขาเทพนิมิตร ท่าดินสอพอง 7 6 2 - 8 
4 ส านักสงฆธ์รรมอุทยาน ตรอกมะตูม 6 3 - - 3 

รวม 21 3 - 24 
 
7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 

* ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
* ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
* ประเพณีวันเข้าพรรษา     ประมาณเดือน    กรกฎาคม   
* ประเพณีวันออกพรรษา   ประมาณเดือน    ตุลาคม   
* ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

 
7.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการปักช าพันธ์กล้า
ไม้  การร าโทน  การสานแห 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ่พูด ภาษากลาง 
   

 7.๔  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  1. ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ  หมู่ที่ ๔  บ้านหนองสองตอน 
              2. ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยกลุ่มอาชีพสิริธรสมุนไพร  หมู่ที่ ๔  บ้านหนองสองตอน 
 
 
 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 



 
      
 

8.๑  น้ า  ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ใช้น้ าในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้
จากน้ าฝน  น้ าบาดาล  และน้ าดิบจากแม่น้ าแควใหญ่  ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้
ดินบางแห่งมีปริมาณน้อย ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้  และบางแห่งมีตะกอน ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

8.๒  ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประกอบด้วยป่าหลายชนิดผสมกันอยู่ตาม
ธรรมชาติ  ได้แก่  ป่าดิบแล้ง  มักพบตามที่ราบลุ่มและริมห้วย  ซึ่งมีลักษณะผสมกันอยู่ระหว่างป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น 
ป่าเต็งรัง  มักพบในพื้นที่บริเวณยอดเขาที่มีความสูงไม่มากนัก  และป่าเบญจพรรณมักพบติดต่อกับป่าเต็งรัง  และอยู่ใน
ระดับท่ีต่ ากว่า  สภาพป่าส่วนใหญ่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์  พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ  ได้แก่  ป่าสัก  ส่วนไม้พ้ืนล่าง  ได้แก่  ไม้ไผ่  
เถาวัลย์  และหญ้าชนิดต่างๆ 

 
8.๓  ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เป็นที่ราบระหว่างภูเขา และสลับกับภูเขา 
 
8.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูกท าการเกษตร ท า
ไร่  และที่อยู่อาศัย  เป็นร้านค้า  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่สาธารณะทางทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ได้แก่  ดิน  น้ า  
ต้นไม้  ส่วนทรัพยากรด้านน้ าในการท าการเกษตรต้องรอช่วงฤดูฝน  เพราะมีแหล่งน้ า ใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  
สภาพโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  เป็นดินลูกรังและดินปนทราย 

 
 

สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1. สภาพปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(๑) เส้นทางคมนาคมภายในต าบล และหมู่บ้านยังไม่อยู่ในมาตรฐานที่ควรจะเป็น เนื่องจาก
ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง และบางส่วนยังเป็นถนนดิน 

(๒) ไฟฟ้าสาธารณะยังมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในต าบล 
(๓) ไฟฟ้าสาธารณะยังติดตั้งไม่ทั่วถึง ท าให้ประชาชนไม่ปลอดภัยและไม่สะดวกในการ

เดินทางเวลากลางคืน 
(๔) การระบายน้ ายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เพราะท่อระบายน้ ามีไม่เพียงพอ 
(๕) การโทรคมนาคมมีน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในต าบล 
(๖) ไม่มีการจัดระบบผังเมือง 

 
2. สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

(๑) ประชาชนบางส่วนว่างงาน และมีการประกอบอาชีพเสริมน้อย 
(๒) ยังมีการผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร ส่งผลให้ผลผลิตราคาตกต่ า 
(๓) ปัจจัยที่ใช้ในการผลิตมีต้นทุนราคาสูง เมื่อเทียบกับราคาผลผลิตที่ขายได้ 
(๔) ปัญหาขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพื่อการเกษตรและการประกอบอาชีพต่าง ๆ 
(๕) เกษตรกรยังขาดความรู้ในระบบการผลิต และขาดพันธุ์พืชในการเพาะปลูกเพ่ือเสริมรายได้ 
(๖) ปัญหาความล้มเหลวในการรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในรูประบบสหกรณ์ 
(๗) ปัญหาความยากจน 
(๘) ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ไม่เข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 



(๙) การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนยังมีไม่มากพอ 
3. สภาพปัญหาสาธารณสุขและอนามัย 

(๑) ปัญหาขาดสถานพยาบาลขนาดใหญ่และทันสมัย 
(๒) ปัญหาบุคลากรด้านสาธารณสุขมีจ านวนไม่เพียงพอในการให้บริการประชาชน 
(๓) ปัญหาราคายาเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีราคาสูงขึ้น 
(๔) ปัญหาสถานที่ออกก าลังกายสาธารณะไม่เพียงพอ 
(๕) ไม่มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ 
(๖) ปัญหาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 
(๗) ปัญหาประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย 
(๘) ปัญหาโรคติดต่อ เนื่องจากประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ 
(๙) ปัญหาโรคไข้เลือดออก เนื่องจากมียุงลายชุกชุม 
(๑๐) ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า 
(๑๑) ปัญหาโรคเอดส์ 
(๑๒) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 

4. สภาพปัญหาด้านแหล่งน้ า 
(๑) ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญ่เพ่ือใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ 
(๒) ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค – บริโภค ไม่เพียงพอ 
(๓) ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ า  เพ่ือด าเนินการประปาหมู่บ้าน 

5. สภาพปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(๑) ปัญหาการขาดแคลนสถานที่ศึกษาและสื่อส าหรับให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
    แก่ประชาชน 

(๒) ปัญหาเด็กก่อนวัยเรียนได้รับการพัฒนาไม่ทั่วถึง เพราะไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(๓) ปัญหาการขาดความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิหน้าที่ของประชาชน 
(๔) ปัญหาสถานศึกษาขาดงบประมาณในการจัดซื้อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา

การศึกษา 
(๕) ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  อุปกรณ์กีฬา และ 
     สนามเด็กเล่น  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
(๖) ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนสนามกีฬาที่มีมาตรฐาน 
(๗) ปัญหาเด็กนักเรียนขาดโอกาสในการศึกษาต่อ  เนื่องจากขาดแคลนทุนการศึกษา 
(๘) ปัญหาการขาดแคลนห้องสมุดประจ าหมู่บ้าน 
(๙) ปัญหาการขาดแคลนที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
(๑๐) ไม่มีศูนย์วัฒนธรรมประจ าหมู่บ้าน 
(๑๑) ปัญหาเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปห่างเหินศาสนา วัฒนธรรม  
       และประเพณีอันดีงามของไทย 

6. สภาพปัญหาด้านการเมือง และการบริหาร 
(๑) สถานที่ ที่จะให้บริการประชาชนด้านอื่น ๆ  เช่น ด้านข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอ 
(๒) ขาดวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 
(๓) ปัญหาการบริหารงานขาดความคล่องตัว 
(๓) ประชาชนมีการตื่นตัวในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองน้อย 
(๔) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 



(๕) ปัญหาการให้บริการประชาชนในด้านการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย 
ยังมีไม่เพียงพอ 

(๖) ประสิทธิภาพของบุคลากร  รวมถึงพนักงานส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอ 
 

7. สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๑) ปัญหาด้านภูมิทัศน์และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ตามทางสาธารณะ 
(๒) ปัญหาไม่มีป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน  ถนน ซอยต่าง ๆ ได้ครบถ้วน 
(๓) ประชาชนจ านวนมากยังขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เช่น  ป่าไม้  แหล่งน้ า  เป็นต้น 
(๔) ปัญหาสภาพแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจาก   

นักท่องเที่ยวและสถานประกอบการในการช่วยกันดูแลเท่าที่ควร 
(๕) ปัญหาการบุกรุกท่ีดินสาธารณะของประชาชนในพื้นที่ 
(๖) ปัญหาการเกิดน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ในบางฤดูกาล 
(๗) ปัญหาน้ าเน่าเสีย 
(๘) ปัญหามลภาวะทางกลิ่น จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
(๙) ปัญหาขาดแคลนภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
(๑๐) ปัญหาขาดแคลนยานพาหนะขนถ่ายขยะมูลฝอย 
(๑๑) ปัญหาขาดแคลนสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

8. สภาพปัญหาด้านสังคม 
(๑) ขาดการส่งเสริมการนันทนาการของประชาชน 
(๒) ปัญหายาเสพติดระบาด เนื่องจากในพ้ืนที่มีผู้ค้าและผู้ติดยาเสพติดจ านวนมาก 
(๓) ปัญหาในพื้นที่มีโจรขโมยชุกชุม 
(๔) ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรบ่อยครั้ง เนื่องจากขาดแคลนสัญญาณไฟจราจรและ

การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่ 
(๕) เด็ก  ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ยังได้รับการสงเคราะห์และ

สวัสดิการไม่ทั่วถึง 
(๖) ประชาชนไม่ค่อยตื่นตัวในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
(๗) ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องและใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา 
     สาธารณภัย 
(๘) ปัญหาการว่างงาน 

 
ความต้องการของประชาชน 

๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(๑) ให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง  และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
(๒) ก่อสร้างถนนสายหลักในต าบลให้เป็นถนนลาดยาง 
(๓) ซ่อมแซมถนนตามซอยในหมู่บ้าน  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ตลอดปี 
(๔) ประสานให้องค์การโทรศัพท์ตอบสนองความต้องการของประชาชนในต าบล 

๒. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
(๑) ส่งเสริมให้เกษตรมีอาชีพเสริมเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
(๒) สนับสนุนงบประมาณส าหรับกลุ่มแม่บ้าน  เพ่ือประกอบอาชีพ 



(๓) ส่งเสริมให้มีร้านค้าหรือสหกรณ์กองทุนประจ าหมู่บ้าน 
3. ความต้องการด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

(๑) เพ่ิมการบริการด้านสาธารณสุขและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  เด็ก และคนพิการ 
(๒) จัดให้มีการควบคุมโรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษส่งกลิ่นเหม็นท าให้ประชาชนเดือดร้อน 
(๓) สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ส าหรับคนพิการ  คนปัญญาอ่อน  และผู้สูงอายุ 
(๔) จัดให้มีสถานที่เก็บและก าจัดขยะที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ 

4. ความต้องการด้านแหล่งน้ า 
(๑) สร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่เพ่ือใช้ในการบริโภคและการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการ 
(๒) ปรับปรุงบ่อน้ าหรือห้วยสาธารณประโยชน์เพื่อการเกษตรตลอดปี 

5. ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(๑) จัดทุนการศึกษาและงบประมาณส าหรับเด็กยากจนแต่เรียนดี 
(๒) ส่งเสริมให้มีโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในเขตต าบล 
(๓) จัดตั้งให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล 

 
6. ความต้องการด้านสังคม 

(๑) ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
(๒) ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาประจ าปี 
(๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

7. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๑) สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ป่าไม้  และมีการปลูกป่าเพ่ิมเติม 
(๒) ปลูกต้นไม้ตามแนวถนนภายในต าบล 

8. ความต้องการด้านการเมือง และการบริหาร 
(๑) อบรมให้ความรู้กับประชาชน  เรื่องการเมือง  การปกครอง 
(๒) ตั้งศูนย์ราชการเพ่ือใช้ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) ด าเนินการองค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ 

9. ความต้องการด้านอ่ืน ๆ 
(๑) ให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกก าลังกาย  มีสนามกีฬา และห่างไกลยาเสพติด 
(๒) ให้มีศาลาพักผ่อนหรือเป็นที่ชุมนุมพบปะประชาคมกันในหมู่บ้าน 
(๓) ให้มีถังดับเพลิงประจ าชุมชน 
(๔) ส่งเสริมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติและ 

กฎหมายใหม่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และ
รวบรวมกฎหมายอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบลใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วยทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไรโดย
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาส   ภัยคุกคามในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT ส าหรับการวิเคราะห์ศักยภาพ 
เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะเสี่ยงหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลต่อการพัฒนา  ด้านต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็น
การประเมินสถานภาพในปัจจุบันเพ่ือใช้ก าหนดเป็นทิศทางและแนวทางการพัฒนา การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปีที่
ชัดเจน มีหลักแนวคิดวิเคราะห์ที่สามารถให้ค าตอบในการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างสมเหตุสมผลและใช้เป็นเครื่องมือที่
เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคต ได้ผลดังนี้  
 ปัจจัยภายใน 
 1. ด้านการบริหาร 
     องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางมีโครงสร้างส่วนราชการและ
ระบบการบริหารจัดการ จากผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีการด าเนินงานตามระเบียบ แบบ
แผนของทางราชการ การประสานงานกับส่วนราชการในการให้ความรู้และค าแนะน าที่ถูกต้องอยู่เสมอ ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถวางแผนการพัฒนา แผนอัตราก าลังอย่างรอบคอบ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
โดยแท้จริง อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาตนเองโดยศึกษาหาความรู้และเข้ารับการฝึกอบรมประชุม สัมมนาทั้งในหลักสูตรที่
หน่วยงานราชการก าหนด และหลักสูตรเสริมทักษะการบริหารอย่างสม่ าเสมอ 
 2. ด้านระเบียบกฎหมายและบุคลากร 
     องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีบุคลากรที่ผ่านการรับราชการในส่วนท้องถิ่นมาพอสมควรซึ่งมีประวัติ
การท างานที่ดีถูกต้องสม่ าเสมอ และมีแนวคิดและทัศนคติเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายภาครัฐในระดับที่เหนือ
ขึ้นไปมีความรู้ ท าความเข้าใจในกฎหมาย โดยศึกษาเพ่ิมเติมพร้อมทั้งสร้างกติกามารยาทให้ถูกต้อง สอดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมายอยู่ตลอดเวลา จึงมีปัญหาในการบังคับใช้ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นค่อนข้างน้อย 
 3. ด้านงบประมาณรวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีงบประมาณในระดับหนึ่งของแต่ละปีเพ่ือการบริหารจัดการให้เป็นไป
ตามบทบาทอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เป็นการประสานความต้องการและปัญหาของชุมชน หมู่บ้าน ผ่านทาง
กระบวนการการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดท าแผนพัฒนาการจัดท าโครงการ       การประชุมสภาท้องถิ่น  
การประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดท าแผนอัตราก าลัง 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S)  สามารถสรุปเป็นข้อ ๆ ดังนี้คือ 
 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ครอบคลุมปัญหาความต้องการของชุมชน และเคารพกฎกติการะเบียบ 
กฎหมาย ยอมรับความเป็นจริงและแก้ไขปัญหาภายใต้ภาวะของข้อจ ากัดได้เป็นอยา่งดี 
 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และเข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่และมีความกระตือรือร้นต่อการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างด ี

๕. ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล 



 3. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างยอมรับแนวทางการบริหารและปฏิบัติตามบทบาทอ านาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของการ
ด าเนินงานทุกข้ันตอน 
 4. มีการบริหารจัดการเรื่องแผนการพัฒนางบประมาณ นโยบายผู้บริหาร แผนอัตราก าลังภายใต้ความเข้าใจ
ตรงกันในบทบาทอ านาจหน้าที่ของทุกภาคส่วนในต าบลคือ ประชาคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นส่วนราชการ
อ าเภอ จังหวัด โดยทุกฝ่ายยึดมั่นในระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด 
 5. สภาพสิ่งแวดล้อมทางการบริหาร อยู่บนพ้ืนฐานของความเหมาะสมความส าเร็จร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์
ของงานลดขั้นตอนการบริหาร โดยการประสานงานภายในและมีการมอบหมายหน้าที่อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบและ
ควบคุม ภายใต้กระบวนการที่เป็นที่ยอมรับกันได้ 
 

 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) 
 1. การพัฒนาบุคลากร ยังต้องมีการพัฒนาส่งเสริมด้านความรู้เน้นในเรื่องของการฝึกอบรมหรือพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือเพ่ิมเติมทักษะประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ใ นองค์กรให้มากขึ้น                  
จุดเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ การวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการตีความหรือหารือ ยังขาดความชัดเจน ซึ่งท า ให้
เกิดปัญหาข้อผิดพลาดได้ และการท างานที่ซ้ าซ้อนหรือมากเกินภารกิจของบุคลากร ท าให้ขาดความรอบคอบ 
 ๒. ยังขาดการน าเทคนิคองค์ความรู้ใหม่มาช่วยบริหารจัดการบุคลากรยังต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์จาก
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครื่องใช้ส านักงานใหม่ๆ ให้เหมาะสม หรือใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าในด้านการบริหาร ด้านการ
ประชาสัมพันธ์การท าฐานข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริการชุมชน 
 ๓. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมผู้บริหารท้องถิ่น ต้องให้ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมด้านกายภาพภายในองค์กร 
เช่น การจัดส านักงานที่มีการแบ่งสัดส่วนอย่างเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกในการค้นหาโดยใช้หลัก 5 ส. ใน
การปฏิบัติ การให้บริการที่ครบวงจรหรือ One stop Serviceการสอดส่องดูแลเกี่ยวกับข้อห้ามของเรื่องที่ผิดระเบียบใน
สถานที่ราชการ โดยเฉพาะการสร้างตัวอย่างที่ดีจากผู้น าและการควบคุมที่เข้มงวด 
 
  

 ปัจจัยภายนอก 
 1. ด้านการเมืองและสังคมการเมือง 
     โดยสรุปผลภาพรวมด้านการเมืองและสังคมการเมืองของต าบลแก่งเสี้ยน ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มให้
ความส าคัญติดตามและสนใจในการเมืองท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้มีระบบการตรวจสอบการท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นระยะ ส่วนนักการเมืองท้องถิ่นยังมีการรวมตัวและประสานงานกันมากขึ้น ท า ให้เป้าหมายการ
พัฒนามุ่งไปสู่หมู่บ้านของตนเองและภาพรวมของต าบลเป็นหลัก ส าหรับในระบบสภาท้องถิ่นแล้ว สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์การท างานด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี และการ
พัฒนาในทุกๆด้านที่ ผู้ น าท้ องถิ่นผลักดัน ให้ เกิดขึ้นล้ วน เป็น พ้ืนฐานการพัฒนาที่ สามารถต่อยอดให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้ 
 
 2. ด้านเศรษฐกิจ 
     พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ส่วนใหญ่ เป็นพ้ืนที่ เศรษฐกิจการเกษตรสังคมส่วนใหญ่               
ยังขาดการรวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรประชาชน ซึ่งเป็นไปในลักษณะปัจเจกชนนิยม ท าให้การกระตุ้น
และส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม หรือองค์กรประชาชนเป็นไปในลักษณะที่ค่อนข้างยาก 
 
 
 3. ด้านสังคมและเทคโนโลยี 



     สภาพพ้ืนที่โดยรวมมีความเหมาะสมแก่การพัฒนาเนื่องจากเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองกาญจนบุรี 
มีศาสนสถาน โรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขต าบลในพ้ืนที่ท าให้มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการครบครัน 
ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้และการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีทรัพยากรทางการบริหารจัดการและความร่วมมือจาก
ภายนอกค่อนข้างดี ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารกระจายอย่างทั่วถึงและมีการน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
มากขึ้น ด้านสังคมยังมีพ้ืนฐานของสังคมชนบทและครอบครัวขนาดใหญ่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นเหตุผล
อีกด้านหนึ่งที่ท าให้ง่ายต่อการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
 

 การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) 
 พ้ืนที่ต าบลแก่งเสี้ยนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแหล่ง ในการนี้ต าบลแก่งเสี้ยน จึงได้รับผลกระทบ
ทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์และน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตได้ดังนี้ 
 1. ท าให้มีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ส าหรับการอยู่อาศัยมากขึ้นและผู้ที่ เข้ามาประกอบกิจการ                   
ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการจัดภาษีและรายได้จากการจดทะเบียนนิติกรรม สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นมากข้ึน 
 2. มีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมแก่การเกษตรเช่น การปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ จึงมีความเหมาะสม                   
ที่จะเป็นฐานการผลิตทางด้านเพ่ือการบริโภคของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ 
 3. มีสถานศึกษา การสาธารณูปโภคและการคมนาคมที่ดีทั้งต าบล ท าให้เริ่มมีการขยายตัวของชุมชนเข้ามาอยู่
อาศัยหนาแน่นมากข้ึน 
 4. เป็นจุดผ่านไปยังด่านการค้าชายแดนพุน้ าร้อน ท าให้มีการเดินทางเข้าสู่ต าบลแก่งเสี้ยนของนักท่องเที่ยว
สามารถสร้างความตื่นตัวและกระแสพัฒนาได้ดีหากด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
 5. เป็นเส้นทางผ่านเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญและมีชื่อเสียง ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากตัวเมือง จึงเหมาะสมที่
นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจหรือแวะเที่ยวชมหาซื้อสินค้าทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็น
ฐานรายได้ทางเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างสม่ าเสมอ 
 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T) 
 ปัญหาที่ส าคัญคือการเรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่ของชุมชนและสังคม โดยเป็นกระแสที่เข้ามาสู่ระบบการ
พัฒนาการบริหารจัดการผ่านทางสื่อสารมวลชน การศึกษา อบรม และการน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การ
ยอมรับร่วมกันของชุมชน สังคม ภาคเอกชนและราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแล ที่มีต่อเป้าหมายการกระจายอ านาจสู่การ
ปกครองท้องถิ่นแบบรากหญ้านี้ และอีกประการหนึ่งได้แก่ข้อจ ากัดในเรื่องของรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยพร้อมๆ กันในคราวเดียวกัน  ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจ
ให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น ๗ ด้าน  ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 1.2 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
 1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
 1.4 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
 1.5 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  

   1.6 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
   1.7 การสาธารณูปการ 
   1.8 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  

   1.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
          2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  



   2.2 การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด 
                                     มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  
   2.3 การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
   2.4 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
                               2.5 การจัดการศึกษา  
   2.6 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ 
                                         ผู้ด้อยโอกาส  
   2.7 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
   2.8 การส่งเสริมกีฬา   
   2.9 การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
   2.10 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล   
   2.11 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

3.1 การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  
 3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 3.3 การผังเมือง  
 3.4 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 3.5 การรักษาความ  
        สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
 3.5 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
 3.6 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
 3.7 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
 3.8 การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ 
       และสาธารณสถานอ่ืน  
 3.9 การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
3.10 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา 
        ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
3.11 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

    4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และ  
      กิจการสหกรณ์  
4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
4.4 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  
4.5 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
4.7 การท่องเที่ยว  
4.8 การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ  
4.9 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  
4.10 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

   5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 

5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5.2 การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน  



      ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
5.3 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

    

  6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
6.3  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
6.5 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  7. ดา้นการบริหารจดัการและการสนับสนนุการปฏิบัตภิารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

7.1 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ 
      บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร  
7.2 กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ 
      ประกาศก าหนด  
7.3 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 

 
 

 
วิสัยทศัน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวัง
ที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ี อบต.จะด าเนินการ 

“ต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่เทคโนโลยี การศึกษาดี มีคุณธรรม น าพัฒนาอย่างยั่งยืน” 



 
ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  7  ด้าน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1   ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่2    ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 7   ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
 

 เป้าประสงค์ 
 (1)  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ

ต้องการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 (๒)  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพ่ิมรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้

ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 
(3)  ประชาชนมีความสามัคคี สามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆ ได้ ปัญหายาเสพติด

และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนลดลง     
(4)  ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(5)  ประชาชนมีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมาก

ขึ้น 
                     (6)  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันส าคัญทางศาสนาและร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู รักษาศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 

(7)  อบต. มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ิมมากข้ึน 
 

 ตัวช้ีวัด 
  (1)  ประชาชนในเขต อบต. มีแหล่งน้ าในการอุปโภคบริโภคเพ่ิมมากข้ึน 
   (2)  พ้ืนที่ในเขต อบต. มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการ 
                     (3)  จ านวนประชาชนในเขต อบต. มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพ่ิมข้ึน 
   (4)  จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในเขต อบต. มีสิทธิลงทะเบียนเพ่ือขอรับ
สิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 
  (5)  กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 

(6)  ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
(7)  ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง 
(8)  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(9)  อบต.แก่งเสี้ยน มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 

 



ค่าเป้าหมาย 
(1)  ประชาชนในเขต อบต. มีแหล่งน้ าในการอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน  
(๒)  ในเขต อบต. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมาตรฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการเพ่ิมข้ึน 
(3)  จ านวนประชาชนในเขต อบต. มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น  
(4)  จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในเขต อบต. มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อ 
      ขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างท่ัวถึงทุกคน  
(5)  ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
(6) ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการได้รับการแก้ไขปัญหาความ 
      เดือดร้อน 
(7)  ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง 
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
 

กลยุทธ์ 
(1)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๒)  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข 
(3)  ส่งเสริมฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(4)  ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม 
(5)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
(6)  การส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา 
(7)  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
      วันส าคัญของชาติ 
(8)  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา 
(9)  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการการพักผ่อนหย่อนใจและจัดให้มีสถานที่

ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง 
          (10)  ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค - บริโภค 
          (11)  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 
 
 

 



แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 
 
 ๖.๑ ภารกิจหลัก 

      (๑) จดัให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
 (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ าและที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  
 (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
 (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
 (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

 (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
          ความจ าเป็น และสมควร 
 

 ๖.๒ ภารกิจรอง 
 (๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  

(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  
(๑๐) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(๑๑) การท่องเที่ยว 
(๑๒) การผังเมือง 
 
 

 
 



 

 
  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 3  ส่วน ได้แก่ ส านักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง และกองช่าง  โดยก าหนดกรอบอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น            23 อัตรา 
เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่ที่เพ่ิม
มากขึ้น และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างและก าหนดอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ เพ่ือรองรับการถ่ายโอน
และสามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 

 
ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ประกอบด้วย 
1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (01) 
2. กองคลัง (04) 
3. กองช่าง (05) 

ข้อ ๑ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล              มีภาระหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการ  
สารบรรณ  การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท าร่างข้อบัญญัติ การจัดท าทะเบียนสมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร การ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้ค าปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครอง
บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด  การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต
ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (รหัสหน่วยงาน 01) จัดแบ่งงานภายในส่วนราชการ 
ดังนี้ 

(1) งานบริหารทั่วไป 
(2) งานนโยบายและแผน 
(3) งานการเจ้าหน้าที่ 
(4) งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   (5) งานสวัสดิการสังคม  
(6) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   (7) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
 
 
                

  ข้อ ๒ กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินบ าเหน็จบ านาญ เงิน
อ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียน
คุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย การจัดท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการ
พัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

 

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 



กองคลัง  (รหัสหน่วยงาน 04) จัดแบ่งงานภายในส่วนราชการ  ดังนี้ 
(1) งานการเงินและบัญชี 
(2) งานพัสดุและทรัพย์สิน 
(3) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

  ข้อ ๓ กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ การออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิ ศ วก รรม  ก ารจั ด เก็ บ แล ะต รวจส อบ คุ ณ ภ าพ พั ส ดุ  งาน ออ ก แบ บ แ ล ะ เขี ย น แ บ บ  ก ารต รวจส อบ  
การก่อสร้างงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ค ว บ คุ ม ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า เค รื่ อ ง จั ก ร ก ล แ ล ะ ย า น พ า ห น ะ  ง า น เกี่ ย ว กั บ แ ผ น ง า น  ค ว บ คุ ม  
เก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่ได้รับมอบหมาย 

  กองช่าง (รหัสหน่วยงาน 05) จัดแบ่งงานภายในส่วนราชการ  ดังนี้ 
(1) งานออกแบบ ก่อสร้างและควบคุมอาคาร 
(2) งานสาธารณูปโภค 

 

  ทั้งนี้ ได้ก าหนดโครงสร้างและก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าว  ซึ่ง
ได้ปรากฏในแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

     ๘.๑ โครงสร้าง 
   จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรอ งที่จะด าเนินการดังกล่าว          
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการ
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจ นั้นอาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือก าหนด
เป็นฝ่ายและในระยะต่อไปเมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้นและองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้นมี
ปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นกองต่อไปดังนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๑.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
     ๑.๑ งานบริหารทั่วไป  
     ๑.๒ งานนโยบายและแผน 
     ๑.๓ งานการเจ้าหน้าที่  
     ๑.๔ งานสวัสดิการสังคม 
     ๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ๑.๖ งานการศึกษา 
     ๑.๗ งานธุรการ 
 

๑.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
     ๑.๑ งานบริหารทั่วไป  
     ๑.๒ งานนโยบายและแผน 
     ๑.๓ งานการเจ้าหน้าที่  
     ๑.๔ งานสวัสดิการสังคม 
     ๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ๑.๖ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๑.๗ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

  
  
  
  
  
  

๒.  กองคลัง 
     ๒.๑ งานการเงินและบัญชี 
     ๒.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
     ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

๒.  กองคลัง 
     ๒.๑ งานการเงินและบัญชี 
     ๒.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
     ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

  
  
  
 

๓.  กองช่าง 
     ๓.๑ งานด้านการก่อสร้าง 
     3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
     ๓.3 งานสาธารณูปโภค 

๓.  กองช่าง 
     ๓.๑ งานออกแบบ ก่อสร้างและควบคุม 
           อาคาร 
     ๓.๒ งานสาธารณูปโภค 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 



     ๘.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 ตามข้อ ๘.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งของภารกิจที่จะต้อง

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 

เดิม ไมว่่าง ว่าง 2564 2565 2566 2564 2565 2566
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง
ต าแหน่งเลขที ่02-3-00-1101-001

หัวหน้าส านักปลัด
(นักบริหารงานทัว่ไป) ระดับต้น
ต าแหน่งเลขที ่02-3-01-2101-001

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
ต าแหน่งเลขที ่02-3-01-3103-001

1 1 - 1 1 1 - - -

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
ต าแหน่งเลขที ่02-3-01-3102-001

1 1 - 1 1 1 - - -

นักพฒันาชุมชนช านาญการ
ต าแหน่งเลขที ่02-3-01-3801-001

1 1 - 1 1 1 - - -

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ช านาญการ
ต าแหน่งเลขที ่02-3-01-3601-001

- - - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิม่

นักวิชาการศึกษาช านาญการ
ต าแหน่งเลขที ่02-3-01-3803-001

1 1 - 1 1 1 - - -

ครู
ต าแหน่งเลขที ่023016600219

1 1 - 1 1 1 - - - เงินอดุหนุน

ครูผู้ดูแลเด็ก
ต าแหน่งเลขที ่023016600220

1 - 1 1 1 1 - - - เงินอดุหนุน

พนักงานจา้งตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 - 1 1 1 - - -
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 - 1 1 1 - - - เงินอดุหนุน+อบต.สมทบ

พนักงานจา้งตามภารกิจประเภทผู้มีทกัษะ
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน  า) 1 1 - 1 1 1 - - -
พนักงานจา้งทัว่ไป
พนักงานขับรถยนต์ 1 1 - 1 1 1 - - -

ผู้อ านวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง) ระดับต้น
ต าแหน่งเลขที ่02-3-04-2101-001

งานนโยบายและแผน

งานการเจา้หน้าที่

งานสวัสดิการและสงัคม

งานสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม

งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- - -

- - -

                          กองคลงั

1 1 - 1 1 1

- - -

                   ส านักงานปลดั

1 1 - 1 1 1

1 1 - 1 1 1

บญัชีขอความเหน็ชอบแผนอัตราก าลงั 3 ป ี(2564 - 2566)
องค์การบริหารสว่นต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบรุี  จงัหวัดกาญจนบรุี

ส่วนราชการ
กรอบอตัราก าลัง

อตัราต าแหน่งทีค่าดว่า
จะต้องใช้ในช่วง   

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
อตัราก าลังคนเพิม่/ลด

หมายเหตุ

 



เดิม ไมว่่าง ว่าง 2564 2565 2566 2564 2565 2566

นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
ต าแหน่งเลขที ่02-3-04-3201-001

1 1 - 1 1 1 - - -

นักวิชาการคลังช านาญการ
ต าแหน่งเลขที ่02-3-04-3202-001

1 1 - 1 1 1 - - -

นักวิชาการจัดเกบ็รายได้ช านาญการ
ต าแหน่งเลขที ่02-3-04-3203-001

1 1 - 1 1 1 - - -

เจ้าพนักงานพสัดุช านาญงาน
ต าแหน่งเลขที ่02-3-04-4203-001

1 1 - 1 1 1 - - -

พนักงานจา้งตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ 1 1 - 1 1 1 - - -

ผู้อ านวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น
ต าแหน่งเลขที ่02-3-05-2103-001

นายช่างโยธาช านาญงาน
ต าแหน่งเลขที ่02-3-05-4701-001

1 1 - 1 1 1 - - -

ลกูจา้งประจ า
พนักงานสูบน  า 1 1 - 1 1 1 - - - ถ่ายโอน
พนักงานจา้งตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 - 1 1 1 - - -

รวมทัง้สิน้ 22 21 1 23 23 23 1 - -
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2564 (รวมเงินอุดหนนุ) บาท งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2564 (ไม่รวมเงินอุดหนนุ) 21,953,400.00 บาท
ค่าใช้จา่ยด้านบุคลากร บาท ค่าใช้จา่ยด้านบุคลากร 7,107,828.00    บาท
คิดเป็นร้อยละ 19.12 คิดเป็นร้อยละ 32.38

ลงชื่อ ส.ต.ท.....................................................ผู้รับรองข้อมลู
                        (เสน่ห์  ด าดี)
                   ปลัด อบต.แกง่เสี ยน 

หมายเหตุ

                          กองคลงั (ต่อ)

งานออกแบบ ก่อสร้างและควบคุมอาคาร

งานสาธารณูปโภค

-

37,178,400.00  

1 - 1 1

7,107,828.00    

งานการเงินและบญัชี

งานพัฒนาและจดัเก็บรายได้

                          กองช่าง

1 1 - -

งานทะเบยีนทรัพยส์นิและพัสดุ

ส่วนราชการ
กรอบอตัราก าลัง

อตัราต าแหน่งทีค่าดว่า
จะต้องใช้ในช่วง   

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
อตัราก าลังคนเพิม่/ลด

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


