
เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดต าแหน่งใหม่ 
กองสวัสดิการสังคม 
ก าหนดเพิ่ม 
(๑) เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จ านวน ๑ อัตรา ในปี ๒๕61 
   

  องค์การบริหารส่วนต าบลพุสวรรค์  อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลพุสวรรค์  เมื่อวันที่ 30  มีนาคม  พ.ศ.2536   มีพ้ืนที่ทั้งหมด 36,000  ไร่  คิดเป็น
พ้ืนที่  57.68  ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นเฉลี่ย  58.55 คน/ตารางกิโลเมตร    มีหมู่บ้านจ านวน 6 
หมู่บ้าน ได้แก่  
 

หมู่ที่ ๑ บ้านพุสวรรค์  
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว 
หมูท่ี ่๓ บ้านมะขามโพรง 
หมูท่ี ่๔ บ้านห้วยกวางจริง 
หมู่ที่ 5 บ้านนากวย 
หมู่ที่ 6 บ้านในคลอง  
 

ปัจจุบันต าบลพุสวรรค์  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  3,463  คน  แยกเป็นชาย  1,709  คน  
หญิง  1,755  คน  และมีโรงเรียนในพ้ืนที่ ระดับประถมศึกษา 3 โรงเรียน  1 แห่ง มีโรงเรียนขยายโอกาส มีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 1  ศูนย์  มีวัดในพื้นที่  2 แห่ง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ๑  แห่ง   ลักษณะพ้ืนที่
เป็นที่ราบ สลับกับภูเขาเป็นบางส่วน โดยเฉพาะทางทิศตะวันตกซึ่งติดต่อกับต าบลแก่งกระจานจะมีภูเขาเป็นส่วน
ใหญ่มีล าห้วยแม่ประจันต์ซึ่งเป็นล าห้วยขนาดใหญ่ไหลผ่านต าบลตลอดแนว ท าให้แยกพ้ืนที่ต าบลพุสวรรค์ออกเป็น
สองส่วน 

 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลพุสวรรค์เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการประกอบเกษตรกรรม ประชาชน
ส่วนใหญ่ของต าบลพุสวรรค์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ( ท าไร่ ท านา ท าสวน )  รองลงมาเป็นอาชีพค้าขายและ
รับจ้าง 

 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลพุสวรรค์  ได้ปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ซึ่งได้ประกาศไปเมื่อวันที่  1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556 มีเงินรายได้ไม่
รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ณ วันที่  25 สิงหาคม  พ.ศ.2560 จ านวน  13,409,150.42  
บาท   ปัจจุบันมีปริมาณงานจากภารกิจประจ า และภารกิจที่ถ่ายโอนจากหน่วยงานอ่ืนเพ่ิมมากขึ้น โดยงานที่
เกี่ยวเนื่องกับกองสวัสดิการสังคมมีดังนี้ 

 

1. กองสวัสดิการสังคม. 
  งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  
     -งานสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
   - งานจัดระเบียบสังคมและพัฒนาชุมชน 
   - งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
  - งานประสานความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
    - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
     - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

/งาน... 
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  งานสังคมสงเคราะห์  
     - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
     - งานสงเคราะห์เด็กเยาวชนที่พิการทางร่างกายสมองและปัญญา 
    - งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่าง  ๆ 
    - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 
   - งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์ 
    - งานสงเคราะห์ประชาชนทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พ่ึง 
    -งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรือได้รับมอบหมาย 
  งานส่งเสริมอาชีพและพฒันา 
    - งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
   - งานส่งเสริมและพัฒนาสตรีและกิจกรรมสตรี 
   - งานสนับสนุนกิจกรรมของสตรี 
    - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  งานส่งเสริมสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  
   - งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  (สปสช.) 
   - งานส่งเสริมสนับสนุนและการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 
   - งานสุขาภิบาลทั่วไป 
   - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
   - งานควบคุมจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   - งานก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 
    - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
   - งานส่งเสริมและเผยแพร ่
   - งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว ์
   - งานโรคติดต่อและสัตว์น าโรค 

จากงานข้างต้น ต าแหน่งในแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล    มีพนักงานในกองสวัสดิการ
สังคม ที่มีคนครอง และไม่มีคนครอง  ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (ว่าง) 
2. นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ช านาญการ  (ว่าง)  
3. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  (ขอก าหนดเพ่ิม) 
4. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   

 

ซึ่งในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลพุสวรรค์  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการ  เป็นผู้รักษาการต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  โดยมีผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็น
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการนี้ทั้งหมด  ซึ่งกองสวัสดิการและสังคม มีจ านวนงานที่มีปริมาณมาก ต้องดูแลประชาชน
ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงเสียชีวิติ ตลอดจนยังมีผู้พิการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีในพื้นที่   
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โดยองค์การบริหารส่วนต าบลพุสวรรค์ จะด าเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพต่าง ๆ ณ ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลพุสวรรค์   จ านวนผู้สูงอายุปัจจุบัน  417  ราย  ผู้พิการ ผู้พิการ 64  ราย และใน
แต่ละเดือนยังมีผู้มาติดต่อเรื่องสวัสดิการการคลอดบุตรอีกประมาณเดือนละ 4 -5  ราย   นอกจากงานเบี้ยยังชีพ
แล้วในแต่ละปีงบประมาณ กองสวัสดิการสังคมยังต้องจัดโครงการ และกิจกรรม ทั้งงบประมาณรายจ่ายของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  กองทุนหลักประกันสุขภาพ  รวมแล้วประมาณ  20  โครงการ   

 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากองสวัสดิการสังคม  เป็นส่วนราชการหนึ่งที่มีความส าคัญในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนดรวมทั้ง
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการเป็นไปตามความมุ่งหมายของการปกครองท้องถิ่นคือ
การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ตามค าที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้
ประชาชน   โดยการยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  
จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนเป็นหลัก   จึงสมควรที่จะก าหนดต าแหน่งเพ่ิม ในต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในกองสวัสดิการสังคม จ านวน  1  อัตรา   
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