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การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โค้งยาง  จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2563    ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  จึงจ าเป็นต้อง 
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566   ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลัง
ฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง   โดยใช้
หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  ดังนี้ 
    ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด 
อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก 
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลโค้งยาง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบ
อัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
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 2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  มีโครงสร้างการแบ่งงาน  และระบบงาน  ระบบ
การจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง 
และการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโค้งยาง 

2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการเพ่ือให้การบริหารงาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.7 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
 

 
 

  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง   ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็น
ประธาน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าสว่นราชการ  เป็นกรรมการ  และมีพนักงานส่วนต าบล 1 คน 
เป็นเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
ตามพ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหาร
และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
โค้งยาง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมาย
การด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ
หรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การ  
 

2. วัตถุประสงค ์
 

3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
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จัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้
รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

 3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง 
   3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงาน
ในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น(ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการก าหนด
อัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง(Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐาน
ที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็
ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรือ
งานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ(Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
ก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ 
หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ย
อัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 
ประเด็น ดังนี้ 
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   3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไป
จะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วน
ราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งที่เกษียณอายุ ไป เป็นต้น 
   3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต.ก และงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต.ข ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดย
สมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมี
จ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.8 ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบอัตราก าลังเป็น
ส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น 
นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม(Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/
ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภท
ทั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่
แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสาย
อาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภท
วิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมี
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิทยากรส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่
เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วน
ราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น 
  -การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการ
เกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  -การจัดท ากระบวนการจริง(Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงประบวนการ(Process Rd-engineer) อันจะน าไปสู่
การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นตามนโยบายการ
กระจายอ านาจสู่หน่วยงานการปกครองขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 โดยได้รับการเปลี่ยนฐานะจากสภาต าบลโค้งยางเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง เมื่อ
วันที่ 14 ธันวาคม  ๒๕๔2  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15   ตุลาคม 2542  องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  
8  หมู่บ้าน  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้นจ านวน 2,563 คน  แบ่งเป็นเพศชายจ านวน  1,213  คน  ประชากรเพศ
หญิงจ านวน  1,350  คน  ( ที่มาจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์  วันที่  6  สิงหาคม  2563 )  มีพ้ืนที่ปกครอง
ทั้งหมด  4.40  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 3,201 ไร่ มีจ านวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น  581  ครัวเรือน   

จากการส ารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง พบ
ปัญหา และความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  5  ปี   ประจ าปี  2561 – 2565  
แบงออกเปนดานตางๆ  เพื่อสะดวกในการด าเนินการแกไขใหตรงกับความตองการประชาชนอยางแทจริง เช่น   

สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

-  การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท่อน้ าหรือรางระบายน้ ายังไม่ทั่วถึง 
-  เส้นทางเกี่ยวกับการเกษตรช ารุดเสียหาย 
-  ปัญหาระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้านไม่สะดวก 
 

2. ด้านเศรษฐกิจ  
- การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
 ปัญหาการขาดความรู้ โอกาสในการประกอบอาชีพ 
 ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 
- ความรู้ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร 
 

3. ด้านสังคม – การศึกษา  
- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
- ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการไม่ทั่วถึง 
- ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
- การขาดโอกาสในการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
 

4. ด้านการเมือง - การบริหาร  
- การขาดความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
- ขาดการส่งเสริมและให้ความรู้จากทางราชการ 
- บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 
 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- คลอง ตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมท าให้การระบายน้ าเพ่ือการเกษตรไม่สะดวก 

  ความต้องการของประชาชน   

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
-  ขุดลอกคลอง สร้างสะพาน คสล. วางท่อระบายน้ า 
-  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
-  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุก และก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
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2. ด้านเศรษฐกิจ  
-  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
-  ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
-  สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
-  ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3. ด้านสังคม – การศึกษา  
-  ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การป้องกันและควบคุมโรค ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
-  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่าง ๆ 
-  ให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
-  ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ 

4. ด้านการเมือง - การบริหาร  
-  จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้องค์การภาคประชาชนและกลุ่มอาสาอ่ืนๆ 
-  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
-  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลหรือห้องสมุดชุมชน รวมถึงศูนย์ไอทีชุมชน 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
-  ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  ขุดลอกคลองท่ีตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช 
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  การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยางนั้น ได้
พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  ประจ าปี 
2561 – 2565   ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลโค้งยาง คือ  
“เกษตรกรรมแบบยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิต น าไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้”ประกอบนโยบายการ
พัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง แห่งนี้ได้ยืดถือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ ดังมีสาระส าคัญซึ่งจะ
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง ดังต่อไปนี้ 
 

1. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
1.1 สนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ทั้งจาก

แนวนโยบายภาครัฐโดยตรง และการสมัครใจอีกทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เกิดจากการ
สืบค้นข้อมูลจากระเบียบเครือข่ายอันเป็นท าให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่กว้างไกล 
และทันต่อเหตุการณ์ 

1.2  ในด้านการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการสืบสานมรดก ทางภูมิปัญญา
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนตลอดจนวัฒนธรรม การแสดงออกซ่ึงความ
กตัญญูต่อบุพการีและสูงอายุ 

1.3 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ราชการก าหนด 
 

2. ด้านสาธารณสุข 
2.1  ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความส าคัญต่อกระบวนการและวิธีการด้านสาธารณสุข 
2.2  ด าเนินการให้มีกิจกรรมเพ่ือสนองนโยบายของรัฐ อันจะก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีต่อ

ประชาชนในพื้นท่ี 
2.3  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยและโทษของสารเสพติด ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ

จัดกิจกรรมเพ่ือการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
เพ่ือเป็นการทอนโอกาสและลดความเสี่ยงในการใช้สารเสพติดและในขณะเดียวกันก็
เป็นการท าให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้น 

2.4  ด าเนินการและระงับโรคติดต่อ 
 

3. ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
3.1  สนับสนุน ส่งเสริมและให้ความรู้การเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทางเลือก และเกษตร

อินทรีย์รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรโดยยึดหลัก แนวทางพระราชด าริ 
“เกษตรพอเพียง” 

3.2  ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือการลดรายจ่าย
และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

3.3  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโต และแข็งแรง และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มได้ 
 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
4.1  จัดให้มีการปรับปรุง แก้ไขสภาพสิ่งแวดล้อม สถานที่สาธารณะในพ้ืนที่ให้มีความ 

สะอาดเรียบร้อย ทั้งแม่น้ าล าคลองและทางสัญจรต่าง ๆ 
 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4.2 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมรวมถึง
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อันเป็นผลกระทบต่อชุมชน
โดยรวม 
 

5. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.1  ด าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนและเส้นทางสัญจรในพ้ืนที่ เพ่ืออ านวย

ความสะดวกในการเดินทาง และขนส่งสินค้าของประชาชน 
5.2  ด าเนินการติดตั้งซ่อมแซม ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในส่วนที่ให้บริการไม่ทั่วถึงและส่วนที่

ช ารุดเสียหาย 
5.3  สนับสนุนจัดหาแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
5.4  พัฒนาอาคาร สถานที่และก่อสร้างลานกีฬาเพ่ือบริการให้ชุมชนอย่างทั่วถึง 

 

6. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6.1  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมตามกฎหมาย อันจะมีผลต่อความปลอดภัยของ

ประชาชน เช่น อสตร. อปพร. ฯลฯ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและเพ่ิมความ
มั่นใจในด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นท่ี 

6.2  ส่งเสริมมาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

7. ด้านสังคม การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
7.1  ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเข้าใจศึกษาบทบาท หน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับ เพ่ือให้มีความเข้าใจถึงผลต่าง ๆ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบโดยตรงต่อตนเองและชุมชน 

7.2  รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
มากขึ้น โดยการเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7.3  บริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม ส านัก
รับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
 

8. ด้านการบริหารจัดการ 
8.1  ส่งเสริมแนวทางตามพระราชด าริ 
8.2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีส านักงานให้ทันสมัย และให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
8.3  ส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

 

  คณะผู้บริหาร มีความตั้งใจที่น านโยบายที่ได้แถลงต่อประชุมสภา อบต. และหน่วยงานต่าง ๆ 
ของรัฐ เพื่อจะน าไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด  เพ่ือร่วมกันตรวจสอบและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
โค้งยางให้เป็นที่พ่ึงของประชาชนและสร้างความเจริญแก่ท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ  อบต. มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑. การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต. ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

แนวทางการวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนา 5  ปี  ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 ) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโค้งยาง โดยใช้เทคนิค  (SWOT Analysis ) 

1. จุดแข็ง (S :strength) 
-   มีแหล่งน้ าธรรมชาติ คือ ล าคลองเหมืองหว้า และคลองชลประทาน เหมาะแก่การ 

ท าการเกษตร 
-    มีสถานศึกษา 1 แห่ง ระดับประถมศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
-   องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ 

แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 
- มีศาสนสถาน 2 แห่ง ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาจากผู้น าศาสนาในพื้นที่ 
- มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการใน 

พ้ืนที่ 
- ผู้บริหาร และผู้น าในท้องที่ มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์  และการประสานงานการ 

ท างานที่ดี 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.    

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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2. จุดอ่อน (W:Weakness) 

-  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  ในช่วยฤดูฝนก็จะเกิดน้ าท่วม ในช่วงฤดูแล้งก็จะขาด 
แคลนน้ า 

- เป็นสังคมกึ่งเมือง  ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชน 
ในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง การรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีลักษณะเบาบาง 

- การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นยังมีลักษณะเบาบาง 
- ไม่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และสถานที่ออกก าลังกายอย่างเพียงพอ 

3. โอกาส (O:Opportunity) 
- มีการสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงาน/โครงการ 

ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และมีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น อบจ. ส.ส. 
สจ. ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปีตามแผน 

- มีเขตอุตสาหกรรมนวนคร ขยายเศรษฐกิจ และสร้างงานให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
- แนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4. ข้อจ ากัด (T:Threat) 
- ไม่สามารถจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ได้มากกว่าเดิมเพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ 

ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ท าให้มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีไม่เพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละปี 
- งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อ 

ภารกิจถ่ายโอน  และถูกจ ากัดด้วยภาระค่าใช้จ่าย 
 

 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1) 
1.2 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1) 
1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2) 
1.4  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68 (3) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4) 

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

(มาตรา 68(4) 
2.4 การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10) 
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2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 
16(2) 

2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
     (มาตรา 16(5) 

2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19) 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ 

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

(มาตรา 68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13) 
3.4 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

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

 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5) 
4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7) 
4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10) 
4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7) 

 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7) 
5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2) 
5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12) 

 

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(มาตรา 67(8) 

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

                                    (มาตรา 17(18) 
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7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกจิของส่วนราชการ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

(มาตรา 45(3) 
7.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9) 
7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16) 
7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (มาตรา 17(3) 
7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16) 
ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 

จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยางได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

6.ภารกจิหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง จะด าเนินการ   
6.1 ภารกิจหลัก 

6.1.1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
6..1.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
6.1.3 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
6.1.4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
6.1.5 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  
6.1.6 ด้านการพัฒนารายได้  
6.1.7 ด้านการส่งเสริมการเกษตร 

6.2 ภารกิจรอง 
6.2.1 การสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      6.2.2  การสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  
      6.2.3  การสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและการออกก าลังกาย สถานที่พักผ่อน 
      6.2.4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แก้ไขปัญหายาเสพติด) 
      6.2.5  การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว 
      6.2.6 การพัฒนาความรู้แก่ประชาชน สมาชิก อบต.  
      6.2.7 การพัฒนาสาธารณูปโภค 
      6.2.8 การพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค – บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
      6.2.9 การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง    ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น   5 ส่วน 
ราชการ ได้แก่ ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  กองส่งเสริมการเกษตร  และ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทั้งสิ้น จ านวนทั้งสิ้น  22  อัตรา  เนื่องจากได้รับการ
ถ่ายโอนภารกิจในด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติก าหนดและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เป็นจ านวนมาก ท าให้
ประชาชนในเขตต าบลโค้งยางมีความต้องการในการบริการด้านต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง ดังนั้น
จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังดังกล่าวให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่   
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

อปท. ก าหนด
ส่วน

ราชการ 

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2564 

พนักงาน
ส่วน
ต าบล
(คน) 

พนัก 
งานคร ู
(คน) 

ลูกจ้าง 
ประจ า 
(คน)   

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 
(คน) 

พนักงาน
จ้างทั่วไป

(คน) 

1 อบต.โนนค่า 7 36,500,000.- 17 - 1 4 3 
2 อบต.บุ่งขี้เหล็ก 5 36,430,000.- 20 1 1 7 2 
3 อบต. กุดจิก 5 26,000,000.- 18 1 - - 8 

 
               ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง ให้เหมาะสม จึงต้องมี
ความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่ง  ว่างเดิม เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นและความซ้ าซ้อนให้เหมาะสมกับ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis)เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัย
ที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น    
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2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
2.1 O มาจาก Opportunities  

หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร 

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 

ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง (ระดับตัวบุคลากร) 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อนW 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่าหลักการและ
เหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
 

โอกาสO 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความร่วมมือในการ
ท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการท างานและ อบต.
ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัดT 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของงาน 
3. พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง (ระดบัองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร
ภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้จากการศึกษา
และฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมีบุคลากรไม่
เพียงพอหรือไม่มี 
 
 

โอกาสO 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ สภาพพ้ืนที่ 
ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญาโทเพ่ิมขึ้น 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทในการช่วยให้
บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
 
 
 

ข้อจ ากัดT 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก ความสัมพันธ์แบบเครือ
ญาติในชุมชน การ  ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติ
พ่ีน้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มีจ ากัดท าให้
ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ 
ของ อบต. 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกล่าว โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมื่อ
มีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็
อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้ 

8.1 โครงสร้างที่ต้องก าหนด  ส่วนราชการที่มีอยู่ได้แก่  ส านักปลัด,กองคลัง, กองช่าง, 
กองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม และกองส่งเสริมการเกษตร   ดังนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.ส านักปลัด   1.ส านักปลัด    
1.1 งานบริหารทั่วไป 1.1  งานบริหารงานทั่วไป  
-งานสารบรรณ -งานสารบรรณ  
-งานธุรการ -งานธุรการ  
-งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล -งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล  
-งานการเจ้าหน้าที่ -งานการเจ้าหน้าที่  
-งานตรวจสอบภายใน -งานตรวจสอบภายใน  
-งานกิจการสภา -งานกิจการสภา  
-งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด -งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด  
1.2 งานนโยบายและแผน 1.2 งานนโยบายและแผน  
-งานนโยบายและแผน -งานนโยบายและแผนพัฒนา  
-งานวิชาการ -งานวิชาการ  
-งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ -งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์  
-งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ -งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์  
-งานงบประมาณ -งานงบประมาณ  
1.3 งานกฎหมายและคดี 1.3 งานกฎหมายและคดี  
- งานกฎหมายและนิติกรรม - งานกฎหมายและนิติกรรม  
- งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง - งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง  
-งานร้องเรียนทุกข์และอุทธรณ์ -งานร้องเรียนทุกข์และอุทธรณ์  
-งานระเบียบการคลัง -งานระเบียบการคลัง  
-งานข้อบัญญัติ อบต. -งานข้อบัญญัติ อบต.  
   
   
   
   
   
   
   

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.ส านักปลัด   1.ส านักปลัด    
1.4 งานสังคมสงเคราะห์ 1.4 งานสังคมสงเคราะห์  
งานส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ คนชรา งานส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ คนชรา  
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  
-งานส่งเสริมสวัสดิการผู้ยากไร้ -งานส่งเสริมสวัสดิการผู้ยากไร้  
1.5  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมขน 1.6  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมขน  
-งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและ
เศรษฐกิจชุมชน 

-งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและ 
เศรษฐกิจชุมชน 

 

-งานพัฒนาและการจัดการความรู้ชุมชน -งานพัฒนาและการจัดการความรู้ชุมชน  
- งานวิจัยด้านพัฒนาชุมชน - งานวิจัยด้านพัฒนาชุมชน  
1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
-งานอ านวยการ -งานอ านวยการ  
-งานป้องกัน -งานป้องกัน  
-งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู -งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู  
-งานกู้ภัย -งานกู้ภัย  
1.7 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนากลุ่มองค์กร
เครือข่ายประชาชน 

1.7 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนากลุ่มองค์กร
เครือข่ายประชาชน 

 

-งานส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่ม -งานส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่ม  
 องค์กรชุมชน  องค์กรชุมชน  
- งานฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและ - งานฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและ  
หลักการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน  
- งานฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพท่ี - งานฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพท่ี  
เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน  
1.8 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 1.8 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
-งานสุขาภิบาลทั่วไป -งานสุขาภิบาลทั่วไป  
-งานสุขาภิบาลโรงงาน -งานสุขาภิบาลโรงงาน  
-งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ -งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ  
-งานอาชีวอนามัย -งานอาชีวอนามัย  
1.9 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 1.9 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  
-งานอนามัยชุมชน -งานอนามัยชุมชน  
-งานสาธารณสุขมูลฐาน -งานสาธารณสุขมูลฐาน  
-งานสุขศึกษา -งานสุขศึกษา  
-งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า -งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า  
-งานป้องกันยาเสพติด -งานป้องกันยาเสพติด  
1.10 งานรักษาความสะอาด 1.10 งานรักษาความสะอาด  
-งานควบคุมสิ่งปฏิกูล -งานควบคุมสิ่งปฏิกูล  
-งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล -งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  
-งานก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย -งานก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย  
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1.ส านักปลัด   1.ส านักปลัด   
1.11 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1.11 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
-งานส่งเสริมและเผยแพร่ -งานส่งเสริมและเผยแพร่  
-งานควบคุมมลพิษ -งานควบคุมมลพิษ  
-งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม -งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
-งานติดตามตรวจสอบ -งานติดตามตรวจสอบ  
1.12 งานควบคุมโรค 1.12 งานควบคุมโรค  
-งานเฝ้าระวัง -งานเฝ้าระวัง  
-งานระบาดวิทยา -งานระบาดวิทยา  
-งานโรคติดต่อและสัตว์โรค -งานโรคติดต่อและสัตว์โรค  
-งานโรคเอดส์ -งานโรคเอดส์  
2 . กองคลัง  2 . กองคลัง    
2.1 งานการเงิน 2.1 งานการเงิน  
-งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน -งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน  
-งานจัดท าฎีกาเบิกจ่าย -งานจัดท าฎีกาเบิกจ่าย  
-งานเก็บรักษาเงิน  -งานเก็บรักษาเงิน  
2.2 งานบัญช ี 2.2 งานบัญช ี  
-งานการบัญชี -งานการบัญชี  
-งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย -งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย  
-งานงบการเงินและงบทดลอง -งานงบการเงินและงบทดลอง  
-งานแสดงฐานะทางการเงิน -งานแสดงฐานะทางการเงิน  
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
-งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า -งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า  
-งานพัฒนารายได้ -งานพัฒนารายได้  
-งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ -งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ  
2.4 งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสดุ 2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
-งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี -งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  
-งานพัสดุ -งานพัสดุ  
-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ -งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
3 . กองช่าง   3 . กองช่าง   
3.1 งานก่อสร้าง 3.1 งานก่อสร้าง  
-งานก่อสร้างและบูรณะถนน -งานก่อสร้างและบูรณะถนน  
-งานก่อสร้างบูรณะสะพาน และโครงการพิเศษ -งานก่อสร้างบูรณะสะพาน และโครงการพิเศษ  
-งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม -งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม  
-งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ -งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ  
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
3 . กองช่าง   3 . กองช่าง   
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
-งานวิศวกรรม -งานวิศวกรรม  
-งานประเมินราคา -งานประเมินราคา  
-งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร -งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร  
-งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ -งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์  
-งานออกแบบ -งานออกแบบ  
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 3.3 งานประสานสาธารณูปโภค  
-งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา -งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา  
-งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร -งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร  
-งานระบายน้ า -งานระบายน้ า  
- งานจัดตกแต่งสถานที่ -งานจัดตกแต่งสถานที่  
3.4 งานผังเมือง 3.4 งานผังเมือง  
-งานส ารวจและแผนที่ -งานส ารวจและแผนที่  
-งานวางผังพัฒนาเมือง -งานวางผังพัฒนาเมือง  
-งานควบคุมทางผังเมือง -งานควบคุมทางผังเมือง  
4 .  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  4 .  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
4.1 งานบริหารวิชาการ 4.1 งานบริหารวิชาการ  
-งานบริหารวิชาการ -งานบริหารวิชาการ  
-งานบริหารวิชาการ -งานนิเทศการศกึษา  
-งานเทคโนโลยีทางการศึกษา -งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  
-งานลูกเสือและยุวกาชาด -งานลูกเสือและยุวกาชาด  
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 4.2 งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
-งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทาง 
การศึกษา 

-งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทาง 
การศึกษา 

 

-งานกิจการศาสนา -งานกิจการศาสนา  
-งานส่งเสริมประเพณ ีศิลปะและวัฒนธรรม -งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม  
-งานกิจการเด็กและเยาวชน -งานกิจการเด็กและเยาวชน  
-งานกีฬาและนันทนาการ -งานกีฬาและนันทนาการ  
4.3 งานกิจการโรงเรียน 4.3 งานกิจการโรงเรียน  
-งานจัดการศึกษา -งานจัดการศึกษา  
-งานพลศึกษา -งานพลศึกษา  
-งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน -งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน  
-งานบริการและบ ารุงรักษาสถานศึกษา -งานบริการและบ ารุงรักษาสถานศึกษา  
-งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
5.กองส่งเสริมการเกษตร 5. กองส่งเสริมการเกษตร  
5.1  งานส่งเสริมด้านการเกษตร 5.1  งานส่งเสริมด้านการเกษตร  
-งานวิชาการและส่งเสริมการเกษตร -งานวิชาการและส่งเสริมการเกษตร  
-งานเทคโนโลยีทางการเกษตร -งานเทคโนโลยีทางการเกษตร  
-งานแหล่งน้ าทางการเกษตร -งานแหล่งน้ าทางการเกษตร  
-งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย -งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
5.2 งานพัฒนาด้านปศุสัตว์ 5.2 งานพัฒนาด้านปศุสัตว์  
-งานวิชาการ -งานวิชาการ  
-งานพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ -งานพัฒนาการเลี้ยงสัตว์  
-งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์ -งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์  
 -งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  -งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
5.3  งานอนุรักษาธรรมชาติและรักษาสิงแวดล้อม 5.3  งานอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิงแวดล้อม  
-งานณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม -งานณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม  
-งานอนุรักษ์ธรรมชาติ -งานอนุรักษ์ธรรมชาติ  
-งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล -งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล  
   
 
8.2  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง  

    องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง)   
เป็นผู้บริหารสูงสุด แบ่งส่วนราชการเป็น  5  กอง  และได้จัดท าโครงสร้างก าหนดส่วนราชการ   และได้วิเคราะห์
ภารกิจและปริมาณงานเพ่ือประมาณการใช้อัตราก าลังข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  ในอนาคตว่า
ในระยะเวลา   3 ปี  ต่อไปข้างหน้า  จะมีการใช้จ านวนข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  จ านวน
เท่าใด  จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ  และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ  ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโค้งยางและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  จึงวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งและมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง  3 ปี  ดังนี้ 
 -   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง)  จ านวน    1 อัตรา 

 (1)  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย 
 -  หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ต้น)  จ านวน  1 อัตรา 

-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ปก./ชก.   จ านวน 1 อัตรา 
-  นักพัฒนาชุมชน  ปก./ชก.       จ านวน 1 อัตรา 
-  นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.                จ านวน 1         อัตรา 

 -  เจ้าพนักงานธุรการ   ปง./ชง.     จ านวน 1 อัตรา 
          -  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ก าหนดเพิ่ม) จ านวน   1       อัตรา 
 ลูกจ้างประจ า 
 -นักทรัพยากรบุคคล    จ านวน  1 อัตรา 
 พนักงานจ้างทั่วไป 
 - ภารโรง     จ านวน  1 อัตรา 
 -พนักงานขับรถยนต์    จ านวน  1 อัตรา 
          - คนงานทั่วไป        จ านวน  1 อัตรา 



 

 

20 

  
(2)  กองคลัง  ประกอบด้วย 

                                         -  ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ต้น)           จ านวน      1    อัตรา 
   -  นักวิชาการเงินและบัญชี  ปก./ชก.  จ านวน     1 อัตรา 
   -  นักวิชาการพัสดุ  ปก./ชก.    จ านวน     1 อัตรา 

 -  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.  (ก าหนดเพิ่ม) จ านวน     1 อัตรา 
 

  (3)   กองช่าง  ประกอบด้วย 
                                   -  ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ต้น                     จ านวน     1     อัตรา 
   -  นายช่างโยธา   ปง./ชง.                 จ านวน    1     อัตรา 

 พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงานทั่วไป                  จ านวน     1     อัตรา 
 

 (4)  กองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
           -   ผอ.กองการศึกษาฯ (นักบริหารงานศึกษา ต้น) จ านวน 1 อัตรา 
   -  นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.  จ านวน  1 อัตรา 
  -  ครู         จ านวน  1        อัตรา  

พนักงานจ้างทั่วไป 
 - ผู้ดูแลเด็ก                        จ านวน  1 อัตรา 
 

(5)  กองส่งเสริมการเกษตร 
           -   ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร (นักบริหารงานเกษตร  ต้น)  จ านวน   1 อัตรา 
 -    เจ้าพนักงานการเกษตร (ปง./ชง.)             จ านวน   1 อัตรา 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564 – 2566 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม ่ เพิ่ม / ลด 
หมายเหต ุ2564 2565 2566  2564  2565 2566 

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น/กลาง) 1 1 1 1 - - -  
ส านักปลัด  อบต.         
หน.สป.(นักบริหารงานท่ัวไป ระดบั ต้น)   1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.) - - 1 1 -  +1 - ก าหนดเพิ่ม 
ลูกจ้างประจ า         
นักทรัพยากรบุคคล  1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
ภารโรง 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
กองคลัง         
ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)    1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการเงินและบญัชี  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการพัสดุ          (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ปง./ชง.) - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 
กองช่าง         
ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง  ระดับ ต้น)   1 1 1 1 - - -  
นายช่างโยธา   (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
ผอ.กองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)  1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการศึกษา    (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
คร ู 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
กองส่งเสรมิการเกษตร         
ผอ.ส่งเสริมการเกษตร (นักบริหารงานเกษตร ระดับ ต้น) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานการเกษตร  (ปง./ชง.) 1 1 1 1  - - ว่างเดิม 

รวม  22  23  24  24 +1 +1  - 
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9.  ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
 

 

ที ่
 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

 

รวม 
 

ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี 
ปี 2564 ปี 2565 ปี  2566 

1. นักบริหารงานท้องถิ่น  1 41,250 495,000 15,960  16,440  16,440 
 

1 ส านักปลัด 
 

ที ่
 

ต าแหน่ง 
จ านว

น 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

 

รวม 
 

ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี 
ปี 2564 ปี 2565 ปี  2566 

1. นักบริหารงานทั่วไป  1 32,450 389,400 13,320 13,440 13,080 
2. นักวเิคราะห์นโยบายและแผน (ช านาญการ) 1 25,970 311,640 12,120 12,600 12,960 
3. นักวิชาการสาธารณสุข (ช านาญการ) 1 21,710 260,520 10,920 11,160 11,280 
4. นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ)            1 24,480 293,760 9,480 9,720 10,080 
5. เจ้าพนักงานธรุการ  (ช านาญงาน) 1 21,190 254,280 10,200 10,560 10,800 
6 เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทา 

สาธารณภัย (ปง./ชง.) 
1 - 297,700 297,900 9,720 9,720 

7. นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจ า) 1 21,500 258,000 8,760 9,000 8,760 
8. ภารโรง      (ท่ัวไป) 1 9,000 108,000 - - - 
9. พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) 1 9,000 108,000 - - - 
10 คนงานทั่วไป 1 9,000 108,000 - - - 
 
 ปี 2564 มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมข้ึน  1  ต าแหน่ง    1    อัตรา   ดังนี้       
ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 

(คน) 
เงินเดือน 
ขั้นต่ า 
(1) 

เงินเดือน 
ขั้นสูง 
 (2) 

เงินเดือนเฉลี่ย 
ทีต่้องตั้งไว้ 

(1) + (2) / 2  x 12 
 - - - - - - 
 
 ปี  2565  มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมข้ึน    -    ต าแหน่ง    -    อัตรา    ดังนี ้
ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 

(คน) 
เงินเดือน 
ขั้นต่ า 
(1) 

เงินเดือน 
ขั้นสูง 
 (2) 

เงินเดือนเฉลี่ย 
ที่ต้องตั้งไว้ 

(1) + (2) / 2  x 12 
 1 เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทา 

สาธารณภัย (ปง./ชง.) 
1 8,750 40,900 297,900 

 
ปี  2566  มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมข้ึน    -    ต าแหน่ง    -    อัตรา    ดังนี ้
ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 

(คน) 
เงินเดือน 
ขั้นต่ า 
(1) 

เงินเดือน 
ขั้นสูง 
 (2) 

เงินเดือนเฉลี่ย 
ที่ต้องตั้งไว้ 

(1) + (2) / 2  x 12 
 - - - - - - 
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9.  ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
     2. กองคลัง 

 

ที ่
 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

 

รวม 
 

ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี 
ปี 2564 ปี 2565 ปี  2566 

1. นักบริหารงานการคลัง  1 34,110 409,320 13,320 13,080 13,320 
2. นักวิชาการเงินและบัญชี (ช านาญการ) 1 31,340 376,080 13,320 13,320 13,440 
3. นักวิชาการพัสดุ (ช านาญการ) 1 19,480 233,760 11,760 11,880 12,240 
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปง./ชง.) 1 - 297,700 297,900 9,720 9,720 

 
 ปี  2564 มีความต้องการก าหนดต าแหน่ง เพิ่มข้ึน   1  ต าแหน่ง   1  อัตรา ดังนี้    
  
ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 

(คน) 
เงินเดือน 
ขั้นต่ า 
(1) 

เงินเดือน 
ขั้นสูง 
 (2) 

เงินเดือนเฉลี่ย 
ที่ต้องตั้งไว้ 

(1) + (2) / 2  x 12 
1 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 1 8,750 40,900 297,900 
 
 ปี 2565 มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมข้ึน  -  ต าแหน่ง   -  อัตรา  
   
ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 

(คน) 
เงินเดือน 
ขั้นต่ า 
(1) 

เงินเดือน 
ขั้นสูง 
 (2) 

เงินเดือนเฉลี่ย 
ที่ต้องตั้งไว้ 

(1) + (2) / 2  x 12 
- - - - - - 

 
ปี  2566 มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมข้ึน    -    ต าแหน่ง    -    อัตรา     
 

 
ที ่

 
ต าแหน่ง 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

 
รวม 

ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี 

- - - - - - 
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9.  ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
     3. กองช่าง 

 

ที ่
 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

 

รวม 
 

ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี 
ปี 2564 ปี 2565 ปี  2566 

1. นักบริหารงานช่าง  1 33,000 396,000 13,320 13,320 13,080 
2. นายช่างโยธา (ช านาญงาน)           1 17,310 207,720 9,000 9,000 9,240 
3. คนงานทั่วไป (ทั่วไป) 1 9,000 108,000 - - - 

 
ปี 2564 มีความต้องการก าหนดต าแหน่ง เพิ่มข้ึน   -  ต าแหน่ง   -   อัตรา ดังนี้     

  
ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 

(คน) 
เงินเดือน 
ขั้นต่ า 
(1) 

เงินเดือน 
ขั้นสูง 
 (2) 

เงินเดือนเฉลี่ย 
ที่ต้องตั้งไว้ 

(1) + (2) / 2  x 12 
- - - - - - 

 
 ปี 2565 มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมข้ึน  -  ต าแหน่ง   -  อัตรา ดังนี้    
   
ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 

(คน) 
เงินเดือน 
ขั้นต่ า 
(1) 

เงินเดือน 
ขั้นสูง 
 (2) 

เงินเดือนเฉลี่ย 
ที่ต้องตั้งไว้ 

(1) + (2) / 2  x 12 
- - - - - - 

 
ปี  2566  มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมข้ึน    -    ต าแหน่ง    -    อัตรา    ดังนี ้
 

 
ที ่

 
ต าแหน่ง 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

 
รวม 

ขัน้ที่เพ่ิมในแต่ละปี 

- - - - - - 
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9.  ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
     4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ที ่
 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

 

รวม 
 

ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี 
ปี 2564 ปี 2565 ปี  2566 

1. นักบริหารงานศึกษา 1 32,450 389,400 13,320 13,440 13,080 
2. นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ) 1 24,090 289,080 9,360 9,600 9,960 
3. ครู   1 - - - - - 
4. ผู้ดูแลเด็ก  (ท่ัวไป) 1 9,000 108,000 - - - 

ปี  2564 มีความต้องการก าหนดต าแหน่ง เพิ่มข้ึน   -  ต าแหน่ง   -   อัตรา ดังนี้     
  

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
ขั้นต่ า 
(1) 

เงินเดือน 
ขั้นสูง 
 (2) 

เงินเดือนเฉลี่ย 
ที่ต้องตั้งไว้ 

(1) + (2) / 2  x 12 
- - - - - - 

 
ปี 2565 มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมข้ึน  -  ต าแหน่ง   -  อัตรา ดังนี้    
   
ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 

(คน) 
เงินเดือน 
ขั้นต่ า 
(1) 

เงินเดือน 
ขั้นสูง 
 (2) 

เงินเดือนเฉลี่ย 
ที่ต้องตั้งไว้ 

(1) + (2) / 2  x 12 
- - - - - - 

 
ปี  2565  มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมข้ึน    -    ต าแหน่ง    -    อัตรา    ดังนี ้
 

 
ที ่

 
ต าแหน่ง 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

 
รวม 

ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี 
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9.  ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
     5. กองส่งเสริมการเกษตร 

 

ที ่
 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

 

รวม 
 

ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี 
ปี 2564 ปี 2565 ปี  2566 

1. นักบริหารงานเกษตร  1 28,560 342,720 13,440 13,320 13,080 
2 เจ้าพนักงานการเกษตร 1 - 297,700 297,900 9,720 9,720 

ปี 2564 มีความต้องการก าหนดต าแหน่ง เพิ่มข้ึน   -  ต าแหน่ง   -  อัตรา ดังนี้     
  

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
ขั้นต่ า 
(1) 

เงินเดือน 
ขั้นสูง 
 (2) 

เงินเดือนเฉลี่ย 
ที่ต้องตั้งไว้ 

(1) + (2) / 2  x 12 
- - - - - - 

 
ปี 2565 มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมข้ึน  -  ต าแหน่ง   -  อัตรา ดังนี้    
   
ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 

(คน) 
เงินเดือน 
ขั้นต่ า 
(1) 

เงินเดือน 
ขั้นสูง 
 (2) 

เงินเดือนเฉลี่ย 
ที่ต้องตั้งไว้ 

(1) + (2) / 2  x 12 
- - - - - - 

 
ปี  2566  มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมข้ึน    -    ต าแหน่ง    -    อัตรา    ดังนี ้
 

 
ที ่

 
ต าแหน่ง 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

 
รวม 

ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี 

      
 
6. ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 
 

ที ่ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1 26,090,000 27,394,500 28,764,225 

  
หมายเหตุ  การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ฐานปีงบประมาณ 2564 =26,090,000.- บาท โดยประมาณการใกล้เคียงกับ
งบประมาณท่ีผ่านมา หรือปีถัดไปเพิ่ม 5% 
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