
5. ภารกิจ  อำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ 
 บันไดขั้นที่ 8 คือการจัดทำแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ 
 การจัดทำแผนอัตรากำลังแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ              
ใช้การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้         
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ท้ังนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหาร        
ส่วนตำบล มีอำนาจหน้าท่ีท่ีจะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นท่ีให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ได้อย่างไร โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติ       
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน          
การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542  อีกท้ังองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ          
ได้วิเคราะห์ภารกิจท่ีมีอยู่ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดส่วนราชการรองรับ และให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีเกิดขึ้น     
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 

ภารกิจ กำหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))  
1.2 ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2)) 
1.4 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง
การการซ่อม การสร้าง การบำรุงรักษา 
ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ส่วนใหญ่ 
ดังนั้น การกำหนดส่วนราชการรองรับ
ภารกิจในด้าน นี้ คือ กองช่าง  

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มีและบำรุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและ

สวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่

อาศัย(มาตรา 16(2)) 
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน (มาตรา 16(5)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
(มาตรา 16(19)) 

ด้านส่งเสริม คุณภาพ ชีวิต มีภารกิจท่ี
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
ท้ังด้วยสุขภาพพลานามัย และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดังนั้น  การกำหนดส่วน
ราชการรองรับภารกิจในด้าน เป็นการ
ปฏิบัติงานประสานงานใน 2 ส่วนราชการ 
คือ กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม 
และสำนักงานปลัด โดยในส่วนของ
สำนักงานปลัด อยู่ในงาน สวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน  
 
 
 
 
 



3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน (มาตรา 68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จัดให้มีท่ีจอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านนี้เป็นการ
ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนรวมท้ังความปลอดภัยทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้วย  ดังนั้น การกำหนด
ส่วน ราชการรองรับภารกิ จ เป็ น ก าร
ประสานงานการปฏิบัติระหว่าง 2 ส่วน
ราชการ คือ กองช่าง และสำนักงานปลัด 
ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการ
ท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
4.3 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การท่องเท่ียว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในการส่งเสริมอาชีพและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการกำหนด
ส่วนราชการรองรับด้านนี้ มีการประสาน
การปฏิบัติงานระหว่าง 2 ส่วนราชการคือ 
กองคลัง และสำนักงานปลัด  
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และท่ีสาธารณะ 
รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม ภารกิจในด้านนี้เกี่ยวข้อง
กับบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและการ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในชุมชน ดังนั้นการ
กำหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้  คือ   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

4. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 

6.1 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8) 

6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

ของท้องถิ่น (มาตรา 17(18)) 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังนั้นการ
กำหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้  คือ    
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 



5. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจที่
เก่ียวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบั ติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร 
(มาตรา 67(9)) 

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำท่ีเช่ือมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16)) 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภารกิจใน
ด้านนี้ เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นการกำหนดส่วนราชการ
รองรับด้านนี้ คือ ส่วนราชการทุกกองใน
องค์การบ ริหารส่วนตำบลบางพลับ 
(สำนั กงานปลัด  กองคลัง กองช่ าง    
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภารกิจท้ัง  7  ด้าน ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล  
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
ตำบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ 
6. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับจะดำเนินการ มีดังนี้ 

8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 
 8.1 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะ
ดำเนินการดังกล่าว โดยกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการ
กำหนดโครงสร้าง   ส่วนราชการท่ีจะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น  อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูป
ของงาน และในระยะต่อไป เมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่า 
ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาต้ังเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกกำหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้    

 

ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การกำหนดส่วนราชการรองรับกับภารกิจ 
ภารกิจหลัก 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

1. กองช่าง 
2.  กองสาธารณสุขฯ และ สำนักงานปลัด 
3. สำนักงานปลัด และกองช่าง 

 
4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

 
5. ทุกส่วนราชการ 
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7. สำนักงานปลัด  

ภารกิจรอง 
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 

4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 

 
1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. สำนักงานปลัด 

 
3. สำนักงานปลัด 

 
4. กองคลัง 



โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

1. สำนักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารท่ัวไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานกิจการสภา 
1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.7 งานการเจ้าหน้าท่ี 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญช ี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 

  3.3 งานประสานสาธารณูปโภค                 
3.4 งานผังเมือง 

4.  กองการศึกษา  ศาสนา  และ วัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

5.1 งานอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
5.2 งานบริการสาธารณสุข 
5.3 งานรักษาความสะอาด 

1. สำนักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารท่ัวไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานกิจการสภา 
1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.7 งานการเจ้าหน้าท่ี 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญช ี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 

  3.3 งานประสานสาธารณูปโภค                 
3.4 งานผังเมือง 

4.  กองการศึกษา  ศาสนา  และ วัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

5.1 งานอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
5.2 งานบริการสาธารณสุข 
5.3 งานรักษาความสะอาด 

 

   


