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1. หลักการและเหตุผล 

                          ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.
จังหวัด) 
กำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด 
จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของ
งาน ปริมาณ ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , เทศบาล, อบต.) ที่จะต้องจ่าย
ในด้านบุคคลโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. ,เทศบาล.อบต.) จัดทำแผนอัตรากำลังของข้าราชการ
หรือพนักงารส่วนท้องถิ ่น  เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่ง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กลางข้ารราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่น (ก.กลาง) ทั ้งนี ้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กำหนด 
  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศกำหนดการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.) จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเป็น
กรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยได้กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล. อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง วิเคราะห์
อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ((อบจ.,เทศบาล. อบต.) วิเคราะห์ความต้องการ
กำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง  และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดสระบุรี  (ก.อบต.จังหวัดสระบุร)ี ลง
วันที่ 6 ธันวาคม 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ข้อ 16  ให้คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยให้คำนึงถึงภารกิจ
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพ
ของงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วน
ตำบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยกำหนด
เป็นแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในระยะเวลา  3  ปี  แล้วเสนอแผนอัตรากำลังที่ได้จัดทำ
ขึ้นให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี(ก.อบต.จังหวัดสระบุรี)  พิจารณาให้ความเห็ นชอบ 
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบล ประกาศใช้แผนอัตรากำลังดังกล่าว  เพื่อเป็นกรอบกำหนดตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตามระยะเวลาที่กำหนด 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  จึงได้จัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี  (รอบปีงบประมาณ  2561-2563)  ขึ้น 
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 2.  วัตถุประสงค์ 
       2.1  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  มีกรอบโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน 
       2.2  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม
ไม่ซ้ำซ้อน 
 2.3  เพื ่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่น  (ก.อบต.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่น ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างว่า  ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
 2.4 เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ 
 2.5 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  สามารถวางแผนอัตรากำลังในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ  และพนักงาน
จ้าง เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   มี
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
   
3.ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
 3.1  วิเคราะห์ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายผู้บริหารและสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เพ่ือให้การดำเนินการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ตามหน่วยงาน
ต่าง ๆให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดำเนินการ
อยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร  หากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็
ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคร รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วน
ไม่ต้องดำเนินการแล้ว  อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการ
เตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
 3.2  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดสระบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกำลังคน : Supply  pressure  เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
กำหนดตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ จำนวนตำแหน่ง  และระดับตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง  ๆ 
โดยในส่วนนี้จะคำนึงถึง 
      3.3.1  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม  ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการกำหนดระดับชั้นงานใน
แต่ละประเภท เพื ่อให้การกำหนดตำแหน่งและการปรับระดับชั ้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
      3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่ วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  และต้นทุนในการทำงานขององค์กร ดังนั้น  ในการกำหนด
อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่
กำหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือไม่ควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่งเพ่ือให้การทำงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต  เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง  โดย
สมมติฐานที่ว่า  งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากำลังน
มากกว่า  อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น  งานกำหนดนโยบาย  งาน
มาตรฐาน   
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกำหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น การคำนวณ
เวลาที ่ใช ้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ ่นนั ้นจึงทำได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative 
information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดคำนวณอัตราต่อหน่วยงานนริงเหมือนในภาคเอกชน 
นอกจากนั้นก่อนจะคำนวณเวลาที ่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่  เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่า
งานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ  หรืองานของหน่วยงานอ่ืน  ก็มีความจำเป็นต้อง
มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  
     3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นการนำผลลัพท์
ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจำนวนกรอบอัตรากำลังที่ต้องใช้
สำหรับการสร้างผลลัพท์ที ่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย  โดยสมมติฐานที่ว่า  หากผลงานที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาครมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  อาจต้องมีการพิจารณา
แนวทางในการกำหนด/เกลี่ยอัตรากำลังใหม่  เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการ
ทำงานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
      3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ  360  องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสียหรือนำประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 
3 ประเด็นนี้         
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  3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นอย่างมาก  เช่น  หากกำหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะทำให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย  งานธุรการ  สารบรรณและบริหาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น  ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
  3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจำนวนมาก  ดังนั้น  อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับตำแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุไป  เป็นต้น 
  3.6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ซึ่งมุมมอง
ต่าง ๆอาจทำให้การกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
       3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังขององค์กรอ่ืน ๆ กระบวนการนี ้เป็น
กระบวนการนำข้อมูลของอัตรากำลังในหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น  การเปรียบเทียบจำนวน
กรอบอัตรากำลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน  โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากำลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจำนวนและการกำหนดตำแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 

     3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน  
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
   
4.สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
   4.1 สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี 
         1.  สภาพทั่วไป 
             1.1  ลักษณะที่ตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่เลขที่  12/3  
หมู่  9  ตำบลคลองเรือ  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมือง
สระบุรี  อยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรี  ประมาณ  30  กิโลเมตร  มีเนื้อที่รวม  25.645  ตารางกิโลเมตร  หรือ 
16,028.12  ไร่ 
   1.2 อาณาเขตติดต่อ 
         ทิศเหนือ     ติดต่อกับ  ตำบลเจริญธรรม  อำเภอวิหารแดง  จังหวัด
สระบุรี 
         ทิศใต ้     ติดต่อกับ  ตำบลบ้านพริก  อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 
         ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลเขาเพ่ิม  อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
         ทิศตะวันตก     ติดต่อกับเทศบาลตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัด 

     สระบุรี 
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1.3  ภูมิประเทศ 
          ลักษณะพื้นที่ของตำบลคลองเรือ  โดยทั่วไปเป็นที่ราบค่อนข้างเรียบถึงลูก
คลื่นลอนดอน  ตอนบนทิศตะวันออกของตำบลจดเทือกเขาป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็กและป่าทับกวาง, มี
แหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่  คลองห้วยกรวดและคลองหัวช้างไหลมาบรรจบกันเป็นคลองวิหารแดง  ในเขตหมู่ที่ 
9  โดยไหลจากทิศตะวันออกลงสู่ทิศตะวันตกของตำบล  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปจึงเหมาะสำหรับการเกษตร
และปศุสัตว์ 
   1.4  จำนวนประชากร 
    ประชากรในพื้นที่ตำบลคลองเรือ  10  หมู่  โดยแยกเป็น  ชาย 3,491  
คน  หญิง  3,567  คน  รวมทั้งสิ้น  7,058  คน  จำนวนครัวเรือน  รวมทั้งสิ้น  2,179  ครัวเรือน 
   

2.ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
    2.1  ด้านเศรษฐกิจ 

 - ประชากรในตำบลคลองเรือ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คือ ทำนา  
ปลูก 

ข้าว  ปลูกพืช ผลไม้และเลี้ยงสัตว์ 
   -โรงงานอุตสาหกรรม  มี  1  แห่ง  ตั้งอยู่  หมู่ที่  5  คือ  โรงงานศศินท์พอทเทอร์
รี่  ประกอบการผลิตเซรามิค 
   - โรงสีข้าวมี  1  แห่ง  ตั้งอยู่  หมู่ที่  9  คือ  โรงสีข้าวโชคทวี 
  
       2.2  การประปา 
   -  ตำบลคลองเรือ  มีการบริหารจัดการให้บริการน้ำประปา เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคให้กับประชาชนภายในตำบล โดยใช้ทรัพยากรน้ำจากผิวดินบริเวณอ่างเก็บน้ำเขาแก้ว หมู่  4  และ
ทรัพยากรน้ำจากใต้ดิน (บาดาล) โดยครอบคลุมทั้งตำบล ยกเว้น หมู่ 4  การบริหารจัดการน้ำเป็นการดูแล
และบริหารจัดการโดยคณะกรรมการประปาหมู่บ้านเอง 
        2.3  การโทรคมนาคม 
   -  ถนน  ตำบลคลองเรือ  มีถนนซึ่งอยู่ในความรับผิด  คือ  ทางหลวงท้องถิ่น  ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือเป็นผู้ดูแลเองและถนนซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี  เป็นผู้รับผิดชอบถนนสายวิหารแดง-คลองยาง อยู่บริเวณ หมู่ 8 และหมู่ 9 
   - แหล่งน้ำ-ลำคลอง ตำบลคลองเรือ  มีแหล่งน้ำลำคลองเพื่อการเกษตร  จำนวน  
2  แห่ง  คือ  คลองห้วยกรวดและคลองหัวช้าง  คลองท้ังสองสายจะไหลมาบรรจบรวมกันที่  หมู่  9  ตำบล
คลองเรือ  จะไหลลงสู่คลองวิหารแดง  บริเวณเทศบาลวิหารแดง 
         2.4  การไฟฟ้า   
       ตำบลคลองเรือ  ได้รับบริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่บางเส้นทางยังไม่ครอบคลุม
และท่ัวถึง  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ได้ประสานกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาควิหารแดง  เพ่ือให้การขยาย
เขตไฟฟ้าแรงดันต่ำครอบคลุมทั้งตำบลต่อไป 
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3. ด้านสังคม 
    3.1  การศึกษา 
  สถานศึกษาในสังกัด   สพป.   จำนวน   4   แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

จำนวน 1 แห่ง 
   - โรงเรียนวัดหนองไทร 
   - โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 
   - โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 
   - โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  ศูนย์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9  ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองเรือ 
        3.2  ศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัด  จำนวน  6  แห่ง 
      - วัดหนองไทร   -  วัดสมานมิตรมงคล 
      - วัดเขาแก้วมุขดาราม  -  วัดคลองไทร 
      - วัดคลองหัวช้าง  -  วัดคลองยาง 
         3.3  การสาธารณสุข 
       - มีสถานบริการสาธารณสุข  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลคลองเรือ  สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  4  ตำบลคลองเรือ 
 
   3.4  การรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
              - ศูนย์ อปพร. อบต.คลองเรือ  มีสมาชิก อปพร.  ทั้งหมด  94  คน 
 

4.การเมือง การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
   4.4  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
          ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  จำนวน  20  คน  

โดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้ง  10  หมู่  หมู่ละ  2  คน  เพ่ือร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง ดูแล  ติดตาม
ผลการปฏิบัติหน้าที่/รายงานผล  ให้ประชาชนทราบ  ตามโครงการ/งบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองเรือ 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนา  ( Vision)  

1.  วิสัยทัศน์จังหวัดสระบุรี 
เป็นฐานการผลิตอาหาร  วัสดุก่อสร้าง  การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพชั้นนำของประเทศ  
ตาม 

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข 
  2.พันธกิจการพัฒนาจังหวัดสระบุรี 
      1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
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      2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 
      3. จัดให้มีการคุ้มครอง  ป้องกัน  ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อย
โอกาสเพ่ือให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 
       4. จัดให้มีการบริการภาครัฐ  เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค  รวม
เร็วและมีคณุภาพ 
       5.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะรัฐมนตรีกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
มอบหมายหรือที่มีกฏหมายกำหนด 
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง  จังหวัด
สระบุร ี

1. วิสัยทัศน์การพัฒนา 
วิสัยทัศน์  หมายถึง สภาพการณ์ ที่เป็นจุดหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้
เกิด 

การพัฒนาในอนาคต  เพราะเชื่อว่าสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้เกิดคุณค่านิยมบางประการ เช่น 
คุณภาพชีวิตของประชาชน  การเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ เป็นต้น 
 
  วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
  “ตำบลน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม ส่งเสริมการศึกษา  สร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจแบบพอเพียง  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม” 
 
2. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี (2561-2558) แนวทางการพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลคลองเรือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
        1.1  จัดหาบริการพื ้นฐานที ่จำเป็นแก่การดำเนินชีว ิต  และความเป็นอยู ่ของ
ประชาชน เช่น ปรับปรุงด้านการคมนาคมขนส่ง  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน   สะพาน  คลอง 
ท่อระบายน้ำ เป็นต้น 
        1.2  ขยายการบริการด้านสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  ให้ทั่วถึงทุก
หมู่บ้าน โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา  และการส่งเสริมการศาสนา  การพัฒนาการสาธารณสุข
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
       ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

2.1 พัฒนาคน  ชุมชน และสังคม  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  พัฒนาเด็ก เยาวชน 
สตรี   

ตลอดจนการสังคมสงเคราะห์  ผู้สูงอายุ  คนพิการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต  งานฝึกอบรมประชาชน 
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2.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ลดอาชญากรรม  การป้องกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย  และการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
2.3 พัฒนาสวนสาธารณะ และการกีฬา 
2.4 ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในชุมชน และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่3   ด้านการพัฒนาชุมชน  การพัฒนาสังคม และพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐานราก 
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   พัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน  โดยการฝึกอาชีพ  ส่งเสริมอาชี การ
พาณิชย์  การค้า  การบริการต่าง ๆ สนับสนุนให้ชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำ ให้หลักการมีส่วนร่วมและพึ่งพา
ตนเองจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ  กลุ่มออมทรัพย์  จัดลาค้าชุมชน  โดยสอดแทรกแนวคิด  เรื่องการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองทุกโอกาส 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการบริหารงาน  การพัฒนาบุคลากร  และการบริการประชาชน 
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   4.1   การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างการปฏิบัติงาน 
  4.2  ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชน 
  4.3  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน  โดยมีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 
เช่น อินเตอร์เนตตำบล  หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน 
  4.4  การจัดโครงการ อบต.สัมพันธ์  เยี่ยมบ้านยามเย็น 
  4.5  เสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชน  และชุมชนในตำบล 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ  อำนาจหน้าที่  การเมืองการปกครองและระเบียบกฎหมายใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  4.6  พัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช้  และระบบการบริหาร การจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
  4.7  ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์การช่วยเหลือ ระหว่าง
หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   5.1  ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ไร่นาสวน
ผสม 
   5.2  ส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตรอินทรีย์เกษตรชีวภาพ  การเลี้ยงสัตว์  ลดการใช้
สารเคมี  เพ่ือให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ 
   5.3  ส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตร การบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6   ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
      6.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ  น้ำเสีย มลภาวะและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
   6.2  รณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้  และดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 
    เพื่อให้การวางแผนอัตรากำลัง  3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  มี
ความครบถ้วน สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขต
พื้นที ่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ว่ามีปัญหาอะไรและความจำเป็นพื ้นฐานและความต้องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ ที่สำคัญ  ดังนี้ 

1.  ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(1)  การคมนาคมส่งภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือไม่สะดวก 
(2) ปัญหาการ ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ 
(3) ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
(4) ปัญหาการจัดให้น้ำสะอาดหรือการประปา 
(5) ปัญหาปริมาณขยะมูลฝอย 

ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(1)  ก่อสร้างถนน  คสล.ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
(2) ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้างและขยายผิวการจราจร 
(3) ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอ 
(4) ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
(5) ก่อสร้างระบบระบายน้ำให้เพียงพอ 
(6) ก่อสร้างตลาดสดให้เพียงพอ 
(7) ขยายระบบการให้บริการประปาให้เพียงพอ 
(8) เพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยและบริการ 

 
2.  ปัญหาเศรษฐกิจ 

(1)  ปัญหาการขาดความรู้ด้านการประกอบอาชีพ 
(2) ปัญหาการขาดการรวมกลุ่ม  ขาดการส่งเสริมด้านอาชีพ 
(3) ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำไม่มีตลาดรองรับ 
(4) ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง 
(5) ปัญหาการขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียน 
(6) ปัญหาขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร 
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ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
(1)  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
(2) ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
(3) สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
(4) ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
(5) หาแหล่งรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

3.  ปัญหาด้านสังคม 
(1)  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
(2) ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี  และคนพิการ  ไม่ท่ัวถึง 
(3) ปัญหาขาดความรู้เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
(4) ปัญหาว่างงานของประชาชนในวัยแรงงาน 
ความต้องการด้านสังคม 
(1)  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน   

 พ้ืนที่ 
(2) ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก 
(3) การดูลแลสุขภาพผู้สูงอายุ  เด็ก สตรี  ผู้พิการ และผู้ยากไร้ 
(4) การจัดอบรมอาชีพให้ประชาชนในวัยแรงงาน 

4.  ปัญหาด้านการเมืองการบริการ 
(1)  ปัญหาการขาดแหล่งน้ำข้อมูลข่าวสาร 
(2) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
(3) บุคลากรภาคปฏิบัติไม่เพียงพอ 
(4) อุปกรณ์  เครื่องใช้สำนักงานไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัย 

 
ความต้องการด้านการเมืองการบริการ 
(1)  อบรมให้ความรู ้เกี ่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีศูนย์ข้อมูล 

ห้องสมุด 
ชุมชน 

(2) จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี  
กลุ่ม 

องค์กรอื่นๆ 
(3)  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
(4) จัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานให้เพียงพอ และทันสมัยยิ่งขึ้น 

 
5.  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(1)  การเผาป่า  เพื่อทำการเกษตรของราษฎร 
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(2) ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(3) ไม่มีระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
(4) ขาดการอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ และการปลูกต้นไม้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
(5) การใช้สารเคมีในการทำการเกษตร 

 
ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1)  จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีจิตสำนึกร่วมในการรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2)  สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(3)  จัดระบบการแก้ไขมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
(4)  จัดทำโครงการอนุรักษ์ป่าไม่  ธรรมชาติ และส่งเสริมการปลูกป่าปรับปรุง

สิ่งแวดล้อม 
(5) รณรงค์และให้ความรู้ประชาชนไม่ให้ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรกรรม 

 
6.  ด้านสาธารณสุข 

(1)  ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันโรคไข้เลือดออก  โรงพิษสุนัขบ้า 
(2)  ปัญหาการบริหารด้านสาธารณสุขไม่ทั่วถึง 
(3)  ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ 
 
ความต้องการด้านสาธารณสุข 
(1)  การป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า 
(2) ให้ความสุขด้านสุขศึกษา 
(3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

 
7. ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

(1)  ปัญหาการศึกษาของเด็กและเยาวชนไม่ทั่วถึง 
(2) ปัญหาการขาดวัสดุอุปกรณ์ด้านสื่อการเรียนการสอน 
(3) ปัญหาสนามกีฬาเพ่ือการฝึกซ้อมไม่ได้มาตรฐาน 
(4) ปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านกีฬา 
(5) เยาวชนเมื่อจบการศึกษามาภาคบังคับแล้วไม่ได้รับการศึกษาต่อ 
(6) ขาดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน  เช่น  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
(7) ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
ความต้องการด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
(1) จัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชนให้ทั่วถึง 
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(2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 
(3) จัดสร้างสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน 
(4) สนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
(5) สนับสนุนกิจกรรมและส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

 
5. ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
     การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  นั้นเป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองเรือจะสมบูรณ์ได้  จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกัน
แก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ปัญหาและความจำเป็นกันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองเรือ  ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังไดเ้น้น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวขนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั ้น  จะเน้ นพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น  และยังจัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
   การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ใช้เทคนิค 
SWOT  เข้ามาช่วย  ทั้งนี้  เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าดำเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส  
ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT  ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพ
ปัญหา  โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และตามพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  ดังนี้ 

5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
(1) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ 
(2) การน้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(3) การขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร 
(4) การสาธารณูปการ 
(5) การจัดให้มีและการบำรุงทางน้ำและทางบก 
(6) การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
(7) การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 
(8) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
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(9) การจัดให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  เช่น 

(1)  การจัดการศึกษา 
(2)  การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุม

โรคติดต่อ 
(3) การป้องกัน การบำบัดโรค และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล 
(4) การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส  
(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน  และที่สาธารณะ 
(6) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(7) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(8) การจ ัดให ้ม ีการบำร ุงสถานท ี ่สำหร ับน ักก ีฬา การพ ักผ ่อนหย ่อนใจ 

สวนสาธารณะ สวนสัตว์  ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร 
(9) การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 

5.3   ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

(1)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(2)  การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 
(3)  การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
(4)  การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตำบล 

5.4   ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว   มี
ภารกิจที ่

เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
(1)  การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และประสานการจัดทำ

แผนพัฒนา 
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

(2)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(3)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(4) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือ 

ร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 
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5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มี
ภารกิจที ่

เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
(1) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม่ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
(3) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(4) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 

ฯลฯ 
5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที ่

เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
(1)  การจัดการศึกษา 
(2)  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 
(3)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(4)  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(5)  การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
(1)  สนับสนุนสภาตำบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน 

หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล และองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(3)  การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(4)  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามกฎหมายกำหนดให้  อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล
สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่  ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
สำคัญ 
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  5.1  การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT แบบองค์รวม  มีดังนี้ 
         จุดแข็ง (Strength=s) 
                               1.มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับทำการเกษตร เช่น การปลูกข้าวหอมมะละารเลี้ยงปศุ
สัตว์ 
            2.มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์ 
            3.มีกลุ่มอาชีพหลากหลายและมีสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองหัวช้าง หมู่ที่ 10  ตำบลคลองเรือ  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี 
            4.มีการคมนาคมที่สะดวก สามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปจังหวัดอ่ืน ๆ 
            5.มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
            6.มีการประสานการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งอย่างลงตัว 
          จดุอ่อน  (Weak-W) 

1. พ้ืนที่การเกษตรขาดน้ำและการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 
2. ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้และทักษะที่มีความพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม 
3. ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่ครบวงจร 
4. ปัญหาด้านงบประมาณที่มีไม่พอเพียงต่อการพัฒนา 
5. ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6. ปัญหาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. บางพ้ืนที่ยังขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร 
8. การส่งเสริมอาชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร 

                              โอกาส (Opportunity-o)   
1. การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างในสินค้า 
2. การขยายตัวทางการค้าและการลงทุน  ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือน 
3. การส่งเสริมสินค้า O-TOP ในตำบล 
4. โอกาสในสร้างเครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
5. จังหวัดให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในระดับ

ชุมชน/ครอบครัว 
                                อุปสรรค (Threat-T) 

1. การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
2. วัตถุดิบในการผลิต ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มขาดแคลน 
3. การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
4. สภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น 
5. การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน 
6. ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น 
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                     5.2  การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ  เป็นรายด้านแยกตามยุทธศาสตร์  พบว่า 
   1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        จุดแข็ง  (Strength=s) 

1.  การคมนาคม  ถนนหนทางใช้งานได้พอสมควร 
2. มีแหล่งน้ำที่สร้างข้ึนไว้ใช้ในการเกษตร 
3. มีบ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล ไว้ใช้เพื่อการอุปโภค  บริโภค 
4. มีไฟฟ้า  โทรศัพท์  ในการอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต

พอสมควร 
      จุดอ่อน  (Weakness=W) 
 โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน  ถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีสภาพเป็น
หลุม 

เป็นบ่อ การคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควร  โดยเฉพาะในฤดูฝน 
         โอกาส (Opportunity=O) 
         1.หน่วยงานอืน่ๆ เช่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมทางหลวงชนบท 
ให้การสนับสนุนงบประมาณในเส้นทางสายหลักท่ีต้องใช้งบประมาณจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง 
         2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่  อบต. 
        อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T) 
                                    1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน 
      2.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
              จุดแข็ง (Strengths=s) 

1.  ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำ ผู้บริหารสนับสนุนแนวคิดและกำหนดโนบาย
การพัฒนาในด้าน 

สังคมและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
2.  บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  มีบุคลากรและอัตรากำลัง 

จำนวนและคุณวุฒิอยู่ 
ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ของนักเรียน  

หมู่บ้านและตำบลอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งจัดหาสถานที่  เพื่อให้ประชาชนใช้ออกกำลังกายในหมู่บ้าน 
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4. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น
อย่าง 

ต่อเนื่อง  เช่น โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  วันครอบครัว  และประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา 
          จุดอ่อน (Weakness=W) 

1.  ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง  ไม่ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลที่ 
คลาดเคลื่อน 

2.  ประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญ  เรื่องการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างจริงจัง 
 

           อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T) 
                 1.การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายๆ ส่วนที่ต้องประสานกัน  จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
                 2. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม  เข้าแทนที่ประเพณีดั้งเริมของท้องถิ่นและ
วิถีของประชาชนทำให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ  ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว 
                 3. การป้องกันโรคติดต่อบางชนิด ไม่สามารถทำได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลได้  เช่น  
โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก 
            โอกาส (Opportunity=O) 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติ 

ทีร่ัฐบาลส่งเสริม 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี โอกาสที่จะ

ได ้
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก 

3.  ได้รับความร่วมมือในด้านการดูแลสุขาภาพอนามัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่าง
ดี  เช่น   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  โรงพยาบาลวิหารแดง 
4.  มีการถ่ายโอนอำนาจในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strengths=s) 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพ

และ 
วิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

2. มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล ทำหน้าที่ประสานงานระดับ
หมู่บ้าน  

ตำบลและอำเภอ  ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
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   จุดอ่อน (Weakness=W) 
1. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 
2. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
3. การพัฒนาผลผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและลดต้นทุนในการผลิตยังไม่

มี 
การดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 
  โอกาส (Opportunity=O) 

1.  มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ด้าน 

ต่าง ๆ 
2. ระเบีบนกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความ

ล่าช้า 
ในการทำงาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 

3. การจัดกิจกรรมให้ความรู ้ในการพัฒนากลุ ่มอาชีพ ต้องใช้เวลาและมีการติดตาม
ประเมินผ 

ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกลุ่ม  เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว 
             4.การพัฒนาด้านผังเมือง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  จุดแข็ง (Strength=s)   

1.  ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการผู้นำ ผู้บริหาร
สนับ 

สนุน แนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 
2.  ผู้บริหารท้องถิ่นมีโนบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 

ท้องถิ่น 
3.  มีที่สาธารณะที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
  จุดอ่อน (Weakness=W) 

1.  ผู้นำชุมชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมน้อย 

2.  การจัดตั้งเครือข่ายในระดับหมู่บ้านทำได้ไม่ทั่วถึง 
 
โอกาส (Opportunity=T) 
1.  กระแสสังคมให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม 
อุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threat=T) 
2.  การให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ขาด 
ความต่อเนื่อง  ทั้งจากภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม 
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    5.การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
            จุดแข็ง  (Strengths=s) 

1.  ด้านการบริหารจัดการ  ผู้นำ  ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการ 
พัฒนาในด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. บุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  มีบุคลากรและอัตรากำลัง  จำนวนและ 
คุณวุฒิอยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3.  งบประมาณ  ต้นทุนการดำเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
4. เทคนิคการทำงาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทำงานในระดับสูง 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1.  ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกต้อง  ไม่ชัดเจน 

ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2.  ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการกีฬา 

โอกาส  (Opportunity=T) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล 

ส่งเสริม 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดสระบุรีให้ 

ความสำคัญ 
 อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T)   

1.  การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา  เป็นงานที่ต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากหลายๆส่วน ที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
        6. ด้านการบริหารจัดการองค์กร  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                      จุดแข็ง  (Strength=s) 

1.  องค์การบริหารส่วนตำบล  มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่าง
สม่ำเสมอ 

2. องค์การบริหารส่วนตำบล  พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์  
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร 

3.  องค์การบริหารส่วนตำบล  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
จุดอ่อน  (Weakness=W) 
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครองและยังไม่เข้าใจบทบาทของ 

ตนเอง 
2.  การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
3.  ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วน 
ตำบลในเกณฑ์ต่ำ 
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 โอกาส (Opportunity=O)   
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารราชการที่ดี  เป็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี  เป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

จังหวัดสระบุรี  มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
3.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใช้

เทคโนโลยีใน 
การทำงาน เช่น อินเตอร์เน็ต  ระบบฐานข้อมูล 

4.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรของ
องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกตำแหน่ง 
  อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T)   

1. การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ
ส่วนที่ 

ต้องประสานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
2.  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสำนึก  เกี่ยวกับการใช้

ดุลย 
พินิจส่วนบุคคล  จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 

3.  ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดให้ประชาชนมี
ส่วน 

ร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในหลายๆ งาน เช่น การจัดทำแผนพัฒนาตำบล  การ
จัดซื้อ จัดจ้าง ฯลฯ 
  จากการวิเคราะห์ SWOT ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย  ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหาร
ส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที ่ที ่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที ่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม  ในการดำเนินการตามภารกิจตาม
หลัก SWOT  สำหรับใช้ประโยชน์ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคต  
  จุดแข็ง 

- กำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรเองภายใต้กฎหมาย 
- เป็นองค์กรของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
- อยู ่ในจังหวัดขนาดใหญ่มักได้รับการจัดอบรมจากสถาบันฝึกอบรมพัฒนา

บุคลากร 
- มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายชัดเจน 
- มีความพร้อมในด้านงบประมาณในการพัฒนา 
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  จุดอ่อน 
-  บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
-  การแข่งขันระหว่างองค์กรมีน้อย 
-  บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 

โอกาส  
-  รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
- สถาบันพัฒนาบุคลากร มีหลักสูตรในการฝึกอบรมที่หลากหลาย 
- ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร 

อุปสรรค 
-  กฎระเบียบไม่ทันสมัย  ปรับไม่ทันกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
- หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรรับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด 
- หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง 

6.ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ 
    ภารกิจหลัก 

6.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
1.  ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม  สิ่งอำนวยความสะดวก กิจการ 

สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  เป็นภารกิจหลักตามมาตรา 67 (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและ
ทางบก 

  2.ให้มีน้ำเพ่ืออการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
 3. ให้มีบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
 4. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3)) 
 5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน (มาตรา 16(4)) 
 6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

  6.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
   1.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
   2.  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
   3.  ให ้ม ีและบำร ุงสถานที ่ประช ุม  การก ีฬาการพักผ ่อนหย ่อนใจและ
สวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 
   4.  การสังคมสังเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
   5.  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 
16(2)) 
   6.  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(มาตรา 16(5)) 
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   7.  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 
16(5)) 

6.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

1.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
2. การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 

68(8)) 
3. การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
4. จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา

16(17)) 
6. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 
7. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา

ความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16(30)) 

6.4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ
ที ่

เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4. ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
5. การส่งเสริม การฝึกอบรม และการประกอบอาชีพ (มาตรา 16(16)) 
6. การส่งเสริมการท่องเที่ยว  (มาตรา 68(12)) 
7. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  (มาตรา 68(11)) 
8. การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

 
6.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี

ภารกิจที่ 
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

1. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา  
67(7)) 

2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
4. การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

(มาตรา 17(18)) 
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  6.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
         1.  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มาตรา 67(8)) 
         2.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
         3.  การจัดการศึกษา มาตรา 16(9)) 
         4.  การส่งเสริมการกีฬา จารีพประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 
17(18)) 

6.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 

1. สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
(มาตรา 45(3)) 

2.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ตาม 

ความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 
3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16)) 
4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 
5. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วน 
ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17)16)) 
  ภารกิจรอง 

1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
3. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง 
องคก์ารบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 ส่วนราชการ 

ได้แก่ สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม  
กองสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 
      



- ๒๔ - 
 

ทั้งนี้  ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการจำนวนทั้งสิ้น  23  อัตรา ลู กจ้างประจำ จำนวน 2 
อัตรา บุคลากรทางการศึกษา 2 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 4 อัตรา คนงาน
ทั่วไป จำนวน 17 อัตรา รวมกำหนดตำแหน่งเก่ียวกับบุคลากรทั้งสิ้น  จำนวน 46 อัตรา  
8.โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 
  จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  มีภารกิจ  อำนาจหน้าที่ ที่จะต้อง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อำนาจหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
 
8.1 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

 
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

1.สำนักปลัด อบต. 
1.1  งานบริหารทั่วไป 
       - งานธุรการ 
       - งานสารบรรณ 
       - งานอำนวยการและสถานที ่
       - งานบริหารงานบุคคล 
1.2 งานนโยบายและแผน 
       - งานนโยบาย แผนงาน และโครงการ 
       - งานวิชาการ 
       - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
       - งานสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ 
       - งานงบประมาณ 
1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       -  งานอำนวยการ 
       -  งานป้องกัน 
       -  งานฟ้ืนฟ ู
1.4  งานกฎหมายและคดี 
       -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
       -  งานดำเนินการทางคดี และศาลปกครอง 
       -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
       -  งานข้อบัญญัติและระเบียบ อบต. 

1.สำนักปลัด อบต. 
1.1  งานบริหารทั่วไป 
        - งานธุรการ 
        - งานสารบรรณ 
        - งานอำนวยการและสถานที ่
        - งานบริหารงานบุคคล 
1.2 งานนโยบายและแผน 
       -  งานนโยบาย แผนงาน และโครงการ 
       -  งานวิชาการ 
       -  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
       -  งานสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ 
       -  งานงบประมาณ 
1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       -  งานอำนวยการ 
       -  งานป้องกัน 
       -  งานฟ้ืนฟ ู
1.4 งานกฎหมายและคดี 
      -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
       - งานดำเนินการทางคดี และศาลปกครอง 
       - งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์ 
       - งานข้อบัญญัติและระเบียบ อบต. 

 

 
 
 
ฃ 
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1.5 งานกิจการสภา อบต. 
       -  งานระเบียบข้อบังคับ 
       -  งานการประชุมสภา อบต. 
       -  งานอำนวยการและประสานงาน 
       -  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
1.6 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1.5 งานกิจการสภา อบต. 
       - งานระเบียบข้อบังคับ 
       - งานการประชุมสภา อบต. 
       - งานอำนวยการและประสานงาน 
       - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
1.6 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

2.ส่วนการคลัง 
2.1 งานการเงิน 
 
       - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
       - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
       - งานเก็บรักษาเงิน 
2.2 งานบัญชี 
      - งานบัญชีทุกประเภท 
      - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
      - งานงบการเงินและงบทดลอง 
      - งานแสดงฐานทางการเงิน 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
      - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
      - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได ้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      - งานทะเบียนทรัพย์สิน และแผนที่ภาษี 
      - งานพัสดุ 
      - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

2.กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
      - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
      - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
      - งานเก็บรักษาเงิน 
2.2 งานบัญชี 
      - งานบัญชีทุกประเภท 
      - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
      - งานงบการเงินและงบทดลอง 
      - งานแสดงฐานะทางการเงิน 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
      - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
      - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
      - งานพัสดุ 
      -งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

 

3.ส่วนโยธา 
3.1 งานก่อสร้าง 
      - งานก่อสร้างและซ่อมแซม 
      - ข้อมูลก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
       - งานประเมินราคา 
       - งานควบคุมก่อสร้างอาคาร 
       - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
      - งานกิจการประปา 
      - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
      - งานระบายน้ำ   

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
      - งานก่อสร้างและซ่อมแซม 
      - งานข้อมูลก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      - งานประเมินราคา 
      - งานควบคุมก่อสร้างอาคาร 
      - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
      - งานกิจการประปา 
      - งานระบายน้ำ 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

3.ส่วนโยธา (ต่อ) 
3.4  งานผังเมือง 
       - งานสำรวจและแผนที่ 
       - งานวางผังพัฒนาเมือง 
       - งานควบคุมทางผังเมือง 

3. กองช่าง (ต่อ) 
3.4 งานผังเมือง 
      - งานสำรวจและแผนที่ 
      - งานวางผังพัฒนาเมือง 
      - งานควบคุมทางผังเมือง 

 

4.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
4.2 งานบริการสาธารณสุข 
4.3 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4.4 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1 งานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ 
4.2 งานบริการสาธารณสุข 
4.3 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4.4 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 

5.ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.1 งานบริหาร และส่งเสริมการศึกษา 
5.2 งานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
5.3 งานกีฬา และนันทนาการ 
5.4 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5.1 งานบริหาร และส่งเสริมการศึกษา 
5.2 งานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
5.3 งานกีฬา และนันทนาการ 
5.4 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

6.ส่วนสวัสดิการสังคม 
6.1 งานสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม 
6.2 งานพัฒนาชุมชน 
6.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
6.4 งานส่งเสริมการเกษตร 

6. กองสวัสดิการสังคม 
6.1 งานสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม 
6.2 งานพัฒนาชุมชน 
6.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
6.4 งานส่งเสริมการเกษตร 
 

 

 
หมายเหตุ 
             ในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลังใหม่  หากมีความจำเป็นด้าน 

ภารกิจและปริมาณงาน สามารถกำหนดงานใหม่และตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นได้  แต่ไม่สามารถ
กำหนดฝ่าย/กองขึ้นใหม่ได้  เนื่องจากการประเมินความเหมาะสมในการกำหนดฝ่าย/กอง เพิ่มขึ้นใหม่ 
จะต้องจัดทำแบบประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะเสียก่อน เมื่อ ก.กลาง หรือ ก.จังหวัด แล้วแต่
แต่กรณเีห็นชอบให้มีการจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการได้  ก็ให้ดำเนินการประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 
3 ป ี
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                        8.2 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง   
 

ส่วนราชการ กรอบ
อัตรา 
ก ำ ลั ง
เดิม 

อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

 
               เพิ่ม/ลด 

หมาย
เหตุ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) 

1    

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

1    

สำนักปลัด     
หัวหน้าสำนักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

    

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 

    

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ) 

    

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)     
ผู้ช่วยบุคลากร     
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน     
ผู้ช่วยนนักวิชาการประชาสัมพันธ์     
คนงานทั่วไป     
กองคลัง     
ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

    

หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

    

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 

    

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)     
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 

    

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 

    

คนงานทั่วไป     
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ส่วนราชการ กรอบ
อัตรา 
ก ำ ลั ง
เดิม 

อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

 
               เพิ่ม/ลด 

หมาย
เหตุ 

กองช่าง     
ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

    

นายช่างโยธาชำนาญงาน     
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ) 

    

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)     
ผู้ช่วยบุคลากร     
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน     
ผู้ช่วยนนักวิชาการประชาสัมพันธ์     
คนงานทั่วไป     
กองคลัง     
ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

    

หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

    

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 

    

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)     
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 

    

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 

    

คนงานทั่วไป     
กองช่าง     
ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

    

นายช่างโยธาชำนาญงาน     
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน     
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)     
เจ้าพนักงานจดมาตรน้ำ (ลูกจ้างประจำ)     
ผู้ช่วยนายช่างโยธา     
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     
พนักงานผลิตน้ำประปา     
คนงานทั่วไป     
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