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ค ำน ำ 
 

  แผนอัตราก าลัง 3 ปี(พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑ –256๓ 
เล่มนี้ โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานท่ีเหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ให้เหมาะสม ท้ังยังใช้เป็นแนวทาง ในการ
ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง ให้เหมาะสมอีก
ด้วย 
 

            ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลังเล่มนี้ขึ้น  เพื่อให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบลให้เหมาะสม ท้ังยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  ให้เหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์   ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี  
มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 
        องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 
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๑.หลักกำรและเหตุผล  

 

   ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยว กับอัตรา
ต าแหน่ง และมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ข้อ ๕ ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล(ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวน
เท่าใด โดยให้ค านึงถึงภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน 
ปริมาณงาน ตลอดจนท้ังภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล   ท่ีจะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล    เพื่อใช้ในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

 
  ๑.๑ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามประกาศ เมื่อวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ ก าหนด
แนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล    เพื่อเป็นกรอบในการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยเสนอให้ ก .อบต.จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ท้ังนี้
ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังเพื่อวิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท า
กรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลังท่ี
จัดท าขึ้น 
 
  ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการพนักง านส่วนต าบลจังหวั ดกาฬสินธุ์   (ก .อบต .จั งหวั ด )                     
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวัน ท่ี ๑๙               
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๓๖๗ และข้อ ๓๖๘ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติไว้ตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด ท้ังนี้ มีผลบังคับใช้ เมื่อ
วันท่ี ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ 
 

๑.๓ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ๓ ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 



-๒- 
๒.วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานท่ีเหมาะสม 
ไม่ซ้ าซ้อน มีแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในการรองรับความเจริญเติบโตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมห้วยผ้ึง 

๒.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงมีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล สามารถปรับใช้ก าลังคนของแต่ละส่วนราชการ
ให้มีความเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗   (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๒) และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
  ๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและ
การใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้เหมาะสม 
  ๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนา               เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงให้เหมาะสม 
  ๒.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงมีการวางแผนอัตราก าลัง การจัดสรรงบประมาณ
และบรรจุแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงเกิดประโยชน์
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า ส ามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  ๒.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

 ๓.ขอบเขตและแนวทำงในกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  ๓ ปี  

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง ซึ่งมีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงเป็นประธานและพนักงานส่วนต าบลท่ีได้รับการแต่งต้ัง                  ต ามค าส่ังท่ี 
๑๓๐/ ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 
          ๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง     
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ และ
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ 
ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาลและสภาพปัญหาของต าบลนิคมห้วยผ้ึง 
 

(๑) องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง มีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา 
๖๖      มาตรา ๖๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
 

ก.  มีการบ ารุงก่อสร้างถนน ทางระบายน้ า ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข. จัดให้มีท่ีศูนย์กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและศูนย์กีฬา 
ค. ได้ด าเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
ง. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาและ

สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา โรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษา
แห่งชาติ    

จ. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยได้จัดกิจกรรมวันเด็ก 
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จัดสรรเงินงบประมาณเป็นทุนรวมท้ังดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ    
ในเรื่องเบ้ียยังชีพ  

ฉ. บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยได้รณรงค์ให้มีจิตส านึก ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อชุมชน เพิ่มพื้นท่ีป่าตามความเหมาะสมทุกปี 

ช. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
โดยจัดงานประเพณีท่ีส าคัญ เช่น งานลอยกระทง งานสงกรานต์ และแห่เทียน
เข้าพรรษา  

ซ. นอกเหนือจากภารกิจท่ีต้องท าในพื้นท่ีแล้ว  หน่วยงานได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีของหน่วยจะต้องปฏิบัติหากแต่ไม่สามารถ 
 
 
 
 
 
 

 



-๔- 
 

ด าเนินการได้เอง เป็นต้นว่า ท่ีท าการปกครองอ าเภอ สถานีต ารวจ โดยได้จัดสรร
งบประมาณตามความจ าเป็นและฐานะทางการคลังเป็นประจ าทุกปี 

              (๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงมีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗ รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๘ มีหน้าท่ีอาจท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยได้ด าเนินการในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมาแล้วดังนี้ 
 

ก. ขยายเขตประปาจากเทศบาลเข้าสู่พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  
ข. สนับสนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการบ ารุงการไฟฟ้า และติดต้ังชุดไฟฟ้าให้

แสงสว่างตามหมู่บ้าน  
ค. หน่วยงานได้ส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพขององค์กร โดยจัดต้ังกลุ่มอาชีพต่างๆ 

และจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลัง เพื่อสร้างรายได้และลด
ปัญหาทางสังคม 

ง. หน่วยงานได้จัดการดูแลคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสมบัติของแผ่นดิ น       
เพื่อส่วนรวม  

จ. หน่วยงานได้จัดท าและวางแผนผังเมือง ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเร่งรัด
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้สามารถน ารายได้มาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่าง
เพียงพอ 
 

      (๓) หน่วยงานได้ประสาน ขอความร่วมมือ กับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ในการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมาด าเนินการในพื้นท่ี และเสนอแนะข้อมูล ความคิดเห็น ให้กับหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องไป
พิจารณา 

 
      (๔) หน่วยงานได้สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร         

ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจ และกิจกรรมของหน่วยให้ประชาชนทราบจัดให้
มีการประชุมสภาฯ คณะกรรมการบริหาร โดยเชิญตัวแทนชุมชนเข้าร่วมรับฟังเป็นประจ า  

 
      (๕) หน่วยงานได้จัดท าข้อบังคับต าบลเพื่อใช้บังคับในต าบลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย  
 

             (๖) องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  มีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ โดยหน่วยงานได้
ด าเนินการ  ให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีก าหนดไว้ตามท่ีกล่าวมาในข้อ ๑ – ๕  เป็นต้นว่า ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
จัดให้มีและบ ารุงรักษาถนนหนทาง สาธารณูปโภค ส่งเสริมฝึกอบรมประกอบอาชีพ การจัดการศึกษา การสังคม
สงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส บ ารุงรักษาจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ส่งเสริมการกีฬาและให้มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ความเสมอภาคทางประชาธิปไตย       การมี ส่วนร่วมของ
ประชาชน การสาธารณสุข การรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทา
สาธารณ-ภัย รวมถึงการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 



-๕- 
  ๓.๒ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าท่ีความผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลนิคมห้วยผ้ึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มีส่วน
ราชการ ดังนี้ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง กองช่าง   
  ๓.๓ ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมท้ังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่างๆ  

๓.๔ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ต้องไม่เกินร้อยละ 
๔๐ ของงบประมาณรายจ่าย 
  ๓.๕ ให้พนักงานส่วนต าบลทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
๔. สภำพปัญหำของพื้นที่และควำมต้องกำรของประชำชน  
 

  เพื่อให้มีการวางแผนอัตราก าลัง ๓ ปี อย่างครบถ้วนครอบคลุมภารกิจทุกด้านขององค์กรสามารถ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงจึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหา
ในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  เพื่อให้ทราบว่าในปัจจุบันเกิดปัญหาอะไรบ้างในเขต
รับผิดชอบขององค์กร และจากการส ารวจพบว่ามีปัญหาอะไรบ้างและความจ าเป็นพื้นฐานของประชาชนในเขตพื้นท่ี
ท่ีส าคัญ โดยระบุสภาพปัญหาของเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ และความต้องการของประชาชนแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยแยกตามหมวดหมู่และตามสาขาแผนงาน ดังนี้ 
 

สภำพปัญหำ  
 

๑.ปัญหำเก่ียวกับกำรบริหำรทั่วไป 
 
  ๑.สภาพการบริหารบุคคลขาดประสิทธิภาพ ความไม่ต่อเนื่องของการสรรหาบุคลากร 

๒.ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการบริหาร
กิจการของ อบต. 

๓.การจัดสรรงบประมาณมีสัดส่วนไม่เพียงพอและตรงตามความต้องการของท้องถิ่นในการแก้ไข
ปัญหา 

๔.สภาพปัญหาของชุมชนไม่สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณมีลักษณะสวนทางกัน 
 

๒.ปัญหำเก่ียวกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

 ๑. ถนนหนทางช ารุด  เป็นหลุมบ่อ  ไม่ได้มาตรฐาน 
 ๒. ร่องระบายน้ าอุดตันไม่มีรอ่งระบายน้ า 

๓. ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไม่ท่ัวถึงทุกจุด  
๔. ระบบประปาสาธารณะไม่ท่ัวถึงและคลอบคลุมทุกจุด                                                                

๓.ปัญหาเกีย่วกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

๑.   พื้นท่ีไม่เหมาะสมและเอื้ออ านวยกับการลงทุนทางอุตสาหกรรม เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง 
๒.   ชุมชนขาดการวางแผนระยะยาว 
๓.   การจัดหาแหล่งเงินทุนให้ผู้ผลิตไม่ต่อเนื่อง 
๔.   มีการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร 
 

๔.ปัญหำเก่ียวกับกำรพัฒนำสังคม 
๑. ปัญหาความเสียงท่ีอาจเกิดโรคติดต่อ เช่น  ไข้เลือดออกจากยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขจร

จัดยังพบเห็น 
 ๒.  ปัญหาความเสียงเรื่องการแพร่ของยาเสพติดในหมู่เยาวชนและผู้ใช้แรงงาน 

 
 
 



-๗- 
 

๓.  ปัญหาเรื่องการเอาเปรียบผู้บริโภค 
๔.  ปัญหาเรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
๕.  ปัญหาเรื่องการท้องก่อนวัยอันควรและการค้ามนุษย์ 
๖.  ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน 
    

๕.ปัญหาเกีย่วกับการพัฒนาทางการเมือง การบริหาร 
๑. ปัญหาเรื่องการรับรู้ข่าวสารทางราชการของประชาชน 
๒. ปัญหาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 
๓. ปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์งานของ อบต. 
๔. ปัญหาเรื่องการจัดท าข้อมูล/ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้ของ อบต. 
๕. ปัญหาเรื่องขาดวัสดุ-ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
๖. ปัญหาเรื่องการขาดเครื่องมือเครื่องใช้/อุปกรณ์ในการส่ือสารที่ใช้ในงานป้องและบรรเทา        

สาธารณภัย 
๗. ปัญหาเรื่องภารงานท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นเกิดภาวะคนไม่เพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน              
                                                     

๖.ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๑. ชุมชนขาดจิตส านึกท่ีดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๒. มีการบุกรุกป่าเพื่อเพิ่มพื้นท่ีปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น ยางพารา อ้อย มันส าปะหลัง ไม้ยูคาลิปตัส 
    

๘.ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
๑. หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาขาดการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. หน่วยงานราชการ ท้องถิ่นขาดการส่งเสริมงาน ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๓. การส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณีท้องถิ่น ไม่ได้รับการด าเนินอย่างต่อเนื่อง  
 

๙.ปัญหาด้านแหล่งน ้า 
๑. แหล่งน้ าท่ีมีในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในฤดูแล้ง 
๒. ระบบชลประทานไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างท่ัวถึงเพียงพอต่อความต้องการ 
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นการสะท้อนของประชาชนในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการให้

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงด าเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงได้คัดเลือกและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแยกโครงการท่ีจะต้องจัดท าตามปัญหาและความต้องการตามกลุ่มปัญหาและสาขาการพัฒนาดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
๑.ควำมต้องกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทั่วไป 

๑. จัดหาบุคลากรและเครื่องมือในการท างานให้เพียงพอ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
 

๒.ควำมต้องกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  ๑. ใหก้่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง รางระบายน้ า ถนนลูกรัง 
  ๒. ให้ซ่อมแซม/ลงหินลูกรังถนนสายต่างๆ 
  ๓. ใหข้ยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะท่ัวทุกจุด 
  ๔. จัดหาท่ีท้ิงขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๕. ให้ขยายเขตบริการประปา 
 
๓.ควำมต้องกำรเกี่ยวกับปัญหำกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
  ๑. จัดต้ัง/ส่งเสริมการพัฒนาของกลุ่มอาชีพของสตรีหลังฤดูการผลิต 
  ๒. จัดหาตลาดและจัดสรรศูนย์จ าหน่ายสินค้าของชุมชน 
  ๓. ส่งเสริมจัดต้ังแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน 
  ๔. จัดหาแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตรให้ตรงตามความต้องการ 
 
๔.ควำมต้องกำรเกี่ยวกับปัญหำกำรพัฒนำสังคม 
  ๑. จัดให้มีส่งเสริมสุขภาพอนามัยในชุมชน 
  ๒. จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้ครบวงจร 
  ๓. จัดให้มีการป้องปราม ป้องกันยาเสพติดแบบครบวงจรโดยการมีส่วนร่วม 
  ๔. จัดให้มีการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ๕. จัดให้มีระบบการดูแลขยะมูลฝอยและน้ าเสีย  

๖. จัดให้มกีารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
๗. จัดให้มีการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการตั้งท้องก่อนวัยและการค้ามนุษย์  

  ๘. จัดให้มีระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามมาตรฐานท่ีก าหนด  
 
๕.ควำมต้องกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำร 

๑. จัดให้มีเสียงตามสายวารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง    
๒. จัดให้มีการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกฯ ผู้น าชุมชน พนักงานฯ ลูกจ้าง  ตามโครงการ

ต่างๆ 
  ๓. จัดให้มีการประชุมสมาชิก อบต. ก านันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น ากลุ่มอาชีพ เพื่อ
ติดตามเร่งรัดนโยบายของรัฐบาลเป็นประจ าทุกเดือน 
         ๔. โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง   

      ๕. การพัฒนาประชาคมให้มีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
๖.ควำมต้องกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

 ๑. สร้างจิตส านึกของชุมชนให้ตะหนักถึงการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ๒. ป้องกัน ปราบปรามไม่ให้มีการบุกรุกป่า และไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ เช่น ไม้แดง ไม้พยุง 
  
๘.ควำมต้องกำรด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

๑. พัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพท้ัง ครู นักเรียน 
๒. ส่งเสริมงาน ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ศิลปะจารีตประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
 

๙.ความต้องการด้านแหล่งน ้า 
๑. เพิ่มจ านวนแหล่งน้ าตามพื้นท่ีการเกษตรให้ท่ัวถึงและคลอบคลุม 
๒. เพิ่มการใช้ประโยชน์จากระบบชลประทานท่ีมีอยู่ได้อย่างท่ัวถึงเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
๕. ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     
 
  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  สามารถก าหนดภารกิจอ านาจหน้าท่ีขององค์กรได้ 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ 
และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ รวมถึง
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้องค์กรท่ีจะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นท่ีให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร การวิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าท่ีดังกล่าว อาจวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม 
ในการด าเนินตามภารกิจตามหลัก องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง          ได้ก าหนดวิธีการด าเนินการตาม
ภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น   

๕.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 

(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
(๒) จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคทางการเกษตร  
(๓) จัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง  
(๔) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า  
(๕) จัดให้มีการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ  
 

 ๕.๒ ด้ำนส่วนเสริมคุณภำพชีวิต มีภำรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 (๓) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๔) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  
(๕) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
(๖) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
(๗) การส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ  
(๘) การจัดการศึกษา  
(๙) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาอาชีพ เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส  
(๑๐) จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  
(๑๑) การส่งเสริมกีฬา  
(๑๒) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
(๑๓) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน  
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
๕.๓  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนสังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยมีภำรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(๒) การผังเมือง  
(๓) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
(๔) การก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย  
(๕) การควบคุมการเล้ียงสัตว์  
(๖) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
(๗) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ

สาธารณสถานอื่นๆ  
 (๘) การผังเมือง  
(๙) การดูแลท่ีสาธารณะ  
(๑๐) การควบคุมอาคาร  
(๑๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 (๑๒)การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความ                                  

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
     

๕.๔ ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชกรรม และกำรท่องเที่ยวมีภำรกิจที่เก่ียวข้อง                                
ดังนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
(๒) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
(๓) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
(๔) การพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน   
        

๕.๕ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีภำรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมท้ังก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  
(๒) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
(๓) การคุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
(๔) การจัดการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง    
     

๕.๖ ด้ำนกำรศำสนำ   ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน มีภำรกิจที่ เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(๑) บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๒) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 

๕.๗ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของส่วนรำชกำรและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน มีภำรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณและบุคลากรตามความจ าเป็น
และเหมาะสม  

(๒) หาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  
(๓) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น  
(๕) กิจกรรมอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด

(ภารกิจท้ัง ๗  ด้านตามท่ีกฎหมายมอบอ านาจให้ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงต้องด าเนินการและอาจ
ด าเนินการสามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงได้ เนื่องจากสภาพปัญหาข้อเท็จจริงท่ี
เกิดขึ้นเป็นปัญหาท่ีชุมชนก่อให้เกิดขึ้นเองและเกิดขึ้นเองตามความเจริญเติบโตของชุมชน ท้ังนี้ จากสภาพปัญหาท่ี
เกิดขึ้นประชาชนในชุมชนได้แสดงความต้องการท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาแก้ไข และเห็นว่า
แนวทางท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงได้จัดท าเป็นแผนพัฒนาสามปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการของชุมชนและเป็นไปตาม
นโยบายและจุดมุ่งหมายของทางราชการ  โดยเฉพาะ                                                                                                                                                    

๑. สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

ที่วางกรอบไว้ ดังนี้ 

๑. พัฒนาคุณภาพคน การคุ้มครองทางสังคม  
๒. ปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน 
๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๔. การจัดระบบบริหารเศรษฐกิจส่วนรวม 
๕. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๖. พัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การ

บริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
 
๑.มีการแบ่งสายการบังคับบัญชาท่ีส้ันและรวดเร็ว 
๒.บุคลากรบรรจุตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มีความ
รับผิดชอบมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
๓.มีโครงสร้างองค์กรขนาดเล็กกะทัดรัด 
๔.มีระเบียบกฎหมายใช้ในการปฏิบัติงาน 
๕.วัสดุ ครุภัณฑ์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
๖.มีศูนย์ ICT อยู่ในส านักงาน 
๗.มีรถไฟฟ้า รถขยะ รถบรรทุกน้ าดับเพลิงรถรับส่งนักเรียน 
รถ EMS อุปกรณ์ดับเพลิง มีโต๊ะเก้าอี้เพียงพอกับจ านวน
บุคลากร มีคอมพิวเตอร์ส าหรับ   ใช้งาน มีระบบ
อินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน 
๘.มีการตราข้อบัญญัติเกี่ยวกับระบบประปา และตาม พรบ.
สาธารสุข พ.ศ.๒๕๓๕ จ านวน ๔ ฉบับ 
๙.มีการพัฒนารายได้อย่างต่อเนื่อง 
๑๐.มีการออกจ่ายเบี้ยยังชีพต่างๆ เก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมนอกสถานท่ี 
๑๑.มีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในรูปโครงการกู้ยืมเงิน
ปลอดดอกเบี้ย 
๑๒.มีอาคารส านักงานและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมั่นคง
แข็งแรง 
๑๓.มีจ านวนครูเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
๑๔.มีส่ือการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน 
๑๕.มีอาหารเสริมและอาหารกลางวันเพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน 
๑๖.ท่ีต้ังอาคารส านักงานต้ังอยู่ในตัวอ าเภอ 
๑๗.บุคลากรปฏิบัติงานได้หลายหน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑.มีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจงาน 
๒.มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพฒันา 
๓.บุคลากรจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ไม่ตรงตามสายงาน 
๔.สายการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม 
๕.วัสดุ ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
๖.ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการท างาน
เพราะใช้มานานและไม่มุ่งสนองตอบความ
ต้องการของประชาชน 
๗.อาคารส านักงานคับแคบ ไม่เป็นสัดส่วน 
๘.ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีไม่เพียงพอ 
๙.ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวนไม่
เพียงพอต่อภารกิจและตามอ านาจหน้าท่ี 
๑๐.วัสดุ ครุภัณฑ์ช ารุดบ่อย 
๑๑.เงินสะสมของหน่วยงานเหลือจ ากัด 
๑๒.ได้รับภารกิจถ่ายโอนมากเกินไป แต่ไม่ได้
รับการถ่ายโอนบุคลากรและงบประมาณ 
๑๓.ครูผู้ดูแลเด็กจบการศึกษาไม่ตรงกับหน้าท่ี
ปฏิบัติงาน 
๑4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่มีรั้ว 
๑5.รถรับส่งนักเรียนไม่เพียงพอ 
๑6.พนักงานและพนักงานจ้างขาดความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
๑7.มีกิจกรรมความเส่ียงในการผิดระเบียบ
กฎหมาย 
 

 
 
 
 
 

อุปสรรค (Treats) 



 
  โอกำส (Opportunity) 
๑.สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การท าการเพาะปลูก
และท าการเกษตรกรรม 
๒.ประชาชนมีการประกอบอาชีพเสริมเช่นปลูกผักเล้ียงสัตว์ 
๓.มีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ๒ แห่ง มีล าห้วย ๔ สาย 
 
๔.มีระบบคลองชลประทานเกือบเต็มพื้นท่ี 
๕.มีทางหลวงแผ่นดินท่ีเป็นถนนสายหลักตัดผ่านจ านวน ๒ 
สายการคมนาคมถนนสายหลักสะดวก 
๖.มีโครงข่ายระบบการส่ือสารครอบคลุมเต็มพื้นท่ี 
๗.มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน 
๘.มีพื้นท่ีป่าไม้จ านวนมาก 
๙.มีส่วนราชการตั้งอยู่ใกล้พื้นท่ีจ านวนมาก 
๑๐.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    นิคมสร้างตนเอง
กุฉินารายณ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น 
๑๑.มีอัตราการว่างงานลดลง 
๑๑.ประชาชนมีความหลากหลายอาชีพ 
๑๒.ประชาชนหันมารวมกลุ่มประกอบอาชีพมากขึ้น เช่น 
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านโนนทับช้าง กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
บ้านนาอุดม และกลุ่มอิฐประสานบ้านร่องแก่นคูณ กลุ่ม
ปลูกเห็ดฟางบ้านห้วยฝา กลุ่มปลูกผักไร้สารพิษบ้านภูเงิน 
๑๓.ประชาชนมีอาชีพเสริม เกิดรายได้ตลอดปี 
เงินทุนได้มากขึ้น 
๑๔.ประชาชนมีความรู้ด้านการบริหารกองทุนหมู่บ้านและ
กลุ่มออมทรัพย์และสามารถเข้าถึงแหล่ง 
เงินทุนได้มากขึ้น 
๑๕.ประชาชนมีรถจักยานยนต์และรถยนต์เกือบทุก
ครัวเรือน 
๑๖.มีโรงเรียนในพื้นท่ีจ านวนมากและมีทุกระดับ 
๑๗.มีระบบการจัดสวัสดิการชุมชน 
๑๘.มีโครงการกาฬสินธุ์คนดี รายได้ดี สุขภาพดี สู่เมืองแห่ง
ความสุขมีนโยบายปลอดเหล้าในงานศพและงานบุญ 
๑๙.นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นมุ่งสนับสนุนการศึกษาของ
ประชาชนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
๒๐.มีถนนสายหลักเช่ือมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 

 
 
 
 

 

๑.พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา 
๒.ประชาชนบุกรุกป่าต้นน้ าและตัดไม้ท าลาย
ป่า 
๓.มีการใช้สารเคมีจ านวนมาก 
 
๔.ประชาชนป่วยเป็นโรคไม่เรื้อรัง เช่น ไต 
เบาหวาน ความดัน 
๕.ขาดแคลนเงินทุนและเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน 
๖.ปริมาณน้ าท่ีปล่อยออกจากอ่างเก็บน้ าไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 
๗.ถนนสายหลักระหว่างต าบลและหมู่บ้าน
เป็นถนนลูกรัง หรือถนนท่ีเป็นลาดยางและ
คอนกรีตก็ช ารุดทรุดโทรมใช้การล าบาก 
๘.นักเรียนหยุดเรียนกลางเทอมและต้ังครรภ์
ก่อนวัยอันควร 
๙.ยาเสพติดแพร่ระบาดและมีเยาวชนและ
ประชาชนติดยาเสพติดจ านวนมาก 
๑๐.ประชาชนไม่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบ
การศึกษาท้ังในและนอกระบบและขาด
การศึกษา 
๑๑.ประชาชนเข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการและ
ด้านสาธารณสุขของรัฐ 
๑๒.ประชาชนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น 
๑๓.ประชาชนขาดการรวมกลุ่มและการมีส่วน
ร่วม 
๑๔.เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนท่ีมี
แนวคิดทางการเมืองต่างกัน 
๑๕.เกิดปัญหาภัยแล้งซ้ าซาก 
๑๖.ขาดแคลนงบประมาณท่ีสนับสนุนจาก
ทางภาครัฐอย่างเพียงพอ 
๑๗.ประชาชนเข้าไม่ถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๑๘.ค่าครองชีพสูง รายได้ต่ าและไม่มีรายได้ 
๑๙.เส้นทางหรือถนนเพื่อการเกษตรไม่
เพียงพอและท่ัวถึง 
๒๐.ขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อท าการเกษตรตาม
พื้นท่ีการเกษตร 

-๑๔- 



ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคต
ของท้องถ่ินด้ำนเทคนิค SWOTAnalysis(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค) 
จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำต ำบล)เพือ่เตรียมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน (AEC) 
 
 พื้นท่ีส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง เป็นท่ีราบและมีแหล่งน้ าเหมาะแก่การ      ท า
การเกษตรและเพาะเล้ียงสัตว์น้ ารวมถึงการปลูกพืชผักต่างๆนอกจากนี้ยังมีทางหลวงแผ่นดินสายส าคัญ     ท่ีตัดผ่าน
ได้แก่ถนนสายห้วยผ้ึง - กุฉินารายณ์ ซึ่งถนนสายดังกล่าวถือเป็นทางเช่ือมท่ีส าคัญระหว่าง             ฝ่ังตะวันตกท่ี
เริ่มจากอ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  รวมถึงประเทศพม่าผ่านไปยังฝ่ังตะวันออกจนถึง         จังหวัดมุกดาหาร  ซึ่ง
สามารถข้ามไปยังประเทศลาว เวียดนาม กัมพูชา  แม้ถนนสายดังกล่าวไม่ใช่เส้นทางหลักแต่ก็เป็นโครงข่ายของ
เส้นทางในการเดินทางระหว่างประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียมพร้อม          ในการเข้ าร่วมเป็นสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ และจากการที่มีเส้นทางเช่ือมต่อไปยังต่างประเทศในระยะทางท่ีไม่ไกล
มากนักประกอบกับพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง             มีความเหมาะส าหรับการปลูกพืชผล
ทางการเกษตร จึงถือว่าเป็นโอกาสท่ีดีในการท่ีจะพัฒนาให้เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อส่งออกจ าหน่ายไปยัง
ผู้บริโภคในซีกโลกตะวันออก และจากการมุ่งเน้นให้ท าการเกษตรแบบปลอดสารพิษ จึงมีความเป็นไปได้ท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงจะใช้จุดเด่นในด้านการมีพื้นท่ี         ท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูกและจุดเด่นด้า น
เส้นทางคมนาคม พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรท่ีปลอดภัยโดยใช้
เกษตรอินทรีย์เป็นหลัก  และหากสามารถด าเนินการได้จนบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง ย่อมเกิดความสุขและจะก่อให้ชีวิตยืนยาวต่อไป 
 
 
๖. ภำรกิจหลัก และภำรกิจรอง ท่ี อบต.จะด ำเนินกำร      
 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงมีภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีต้องด าเนินการ ดังนี้ 

ภำรกิจหลัก 
๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
๒. พัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๓. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
๔. การพัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ภำรกิจรอง 
๑. การฟื้นฟูวฒันธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
๒. การส่งเสริมการเกษตร                                                                                                                                              
๓. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-๑๕- 



๗. สรุปปัญหำและแนวทำงในกำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและกรอบอัตรำก ำลัง 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง          โดยการ
ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ   ออกเป็น  ๓  กอง   ได้แก่ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กอง
ช่าง  และกองคลัง   ก าหนดกรอบอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่นจ านวน  ๑๖  อัตรา                 (รวมครู คศ.๑  ๑ 
อัตรา) และพนักงานจ้างทุกประเภท   ๑๙   อัตรา (รวมผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ๑ อัตรา       ผู้ดูแลเด็ก  ๒   อัตรา)  
รวมแผนอัตราก าลังท้ังส้ิน   ๓๘   อัตรา ซึ่งปัจจุบันมีต าแหน่งว่างเดิมจ านวน ๖  อัตรา  ๑. นักบริหารงานคลัง 
จ านวน ๑  อัตรา  ๒.ครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน ๑ อัตรา  ๓. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จ านวน  ๑   อัตรา  ๔.
พนักงานขับรถยนต์ จ านวน ๑ อัตรา  ๕.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน ๑ 
อัตรา  ๖.ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จ านวน  ๑  อัตรา   ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงยังมีความต้องการ
อัตราก าลังดังกล่าว  จึงไม่ได้มีความประสงค์  จะท าการยุบเลิกต าแหน่งดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลังเล่มนี้ขึ้น        เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้เหมาะสม พัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  ให้เหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์  ต่อภารกิจตามอ านาจ
หน้าท่ี  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า      สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

-๑๖- 



 
๘. โครงสร้างก าหนดส่วนราชการ   
 
 

จำกกำรท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมห้วยผ้ึง ไ ด้ก ำหนดภำรกิจหลักแ ละภำรกิจรอง               
ท่ีจะด ำเนินกำรดังกล่ำว องค์กำรบริหำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมห้วยผ้ึง ได้ก ำหนดต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล    
ให้ตรงกับภำรกิจดังกล่ำว และในระยะแรกกำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรท่ีจะรองรับกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจ
นั้นอำจก ำหนดเป็นภำรกิจอยู่ในฝ่ำย หรือก ำหนดเป็นฝ่ำยและในระยะต่อไป เมื่อกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจนั้น และ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมห้วยผ้ึง พิจำรณำเห็นว่ำภำรกิจนั้นมีปริมำณงำนมำกพอ ก็อำจจะพิจำรณำต้ังเป็นส่วน
ต่อไป จำกสภำพปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมห้วยผ้ึง มีภำรกิจอ ำนำจหน้ำท่ีทีละด้ำนเพิ่มกำร แก้ไข
ปัญหำดังกล่ำวภำยใต้อ ำนำจหน้ำท่ี ท่ีก ำหนดไว้ใน พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 

๘.๑ โครงสร้าง 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

 ๑. ส านักงานปลัด อบต. 
๑.๑ งำนบริหำรทั่วไป 
     -งำนธุรกำร 
     -งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
     -งำนว ิเครำะห์นโยบำยและแผน    
     -งำนสวัสดิกำรสังคม 
     -งำนกฎหมำย 
     -งำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 
     -งำนประชำสัมพันธ ์
     -งำนกำรเกษตร 
     - งำนร้องเรียนร้องทุกข์ 
 ๑.๒ งำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 
    -งำนกำรศึกษำ 
    -งำนกิจกรรมโรงเรียน 
    -งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 ๑.๓ งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
    -งำนป้องกันภัยพิบัติ 
    -งำนรักษำควำมสงบ      
 
 
 
 

๑. ส านักงานปลัด อบต. 
๑.๑ งำนบริหำรทั่วไป 
     -งำนธุรกำร 
     -งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
     -งำนว ิเครำะห์นโยบำยและแผน    
     -งำนสวัสดิกำรสังคม 
     -งำนกฎหมำย 
     -งำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 
     -งำนประชำสัมพันธ ์
     -งำนกำรเกษตร 
    - งำนร้องเรียนร้องทุกข์ 
 ๑.๒ งำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 
    -งำนกำรศึกษำ 
    -งำนกิจกรรมโรงเรียน 
    -งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 ๑.๓ งำนปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
    -งำนป้องกันภัยพิบัติ 
    -งำนรักษำควำมสงบ      
 
 
 
 
 

 

๑๗ 
 



๒. กองคลัง 
๒.๑ งำนกำรเงินและบัญช ี
         -งำนกำรเงนิ 
         -งำนกำรบัญชี 
๒.๒ งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
        -งำนประเมินจัดเก็บรำยได้ 
        -งำนจัดเก็บรำยได้ 
 ๒.๓ งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
        -งำนพัสดุและจัดท ำแผนพัสดุ 
        -งำนทะเบียนทรัพย์สิน 

๒. กองคลัง  
๒.๑ งำนกำรเงินและบัญช ี
         -งำนกำรเงนิ 
         -งำนกำรบัญชี 
๒.๒ งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
        -งำนประเมินจัดเก็บรำยได้ 
        -งำนจัดเก็บรำยได้ 
 ๒.๓ งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
        -งำนพัสดุและจัดท ำแผนพัสดุ 
        -งำนทะเบียนทรัพย์สิน 

     

๓. กองช่าง 
   ๓.๑ งำนก่อสร้ำงออกแบบและควบคุม 
       - งำนแบบแผนและก่อสร้ำง 
       -งำนกำรโยธำ 
    ๓.๒ งำนประสำนสำธำรณูปโภค 
       -งำนสำธำรณูปโภค 
       -งำนกิจกำรประปำ 

๓. กองช่าง  
   ๓.๑ งำนก่อสร้ำงออกแบบและควบคุม 
       - งำนแบบแผนและก่อสร้ำง 
       -งำนกำรโยธำ 

 

    ๓.๒ งำนประสำนสำธำรณูปโภค 
       -งำนสำธำรณูปโภค 
       -งำนกิจกำรประปำ 

 

                                                                                                                           
๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมห้วยผ้ึง ก ำหนดภำรกิจด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนสังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชย 
กรรมและกำรท่องเท่ียว ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำของท้องถิ่น ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติตำมภำรกิจ
ของท้องถิ่น ดังนั้น บุคลำกรท่ีควรก ำหนด ได้แก่ 
  ปลัด อบต.(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับ ต้น)       จ ำนวน  ๑ อัตรำ 

 

ส านักงานปลัด 
  ๑. นักบริหำรงำนท่ัวไป อ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับ ต้น  จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
  ๒. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน (ปก./ชก.)     จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
  ๓. นักจัดกำรงำนท่ัวไป (ปก./ชก.)      จ ำนวน  ๑ อตัรำ 
  ๔. นักวิชำกำรศึกษำ (ปก./ชก.)                จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
  ๕. นักทรัพยำกรบุคคล (ปก./ชก.)               จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
  ๖. นักพัฒนำชุมชน (ปก./ชก.)                  จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
  ๗. เจ้ำพนักงำนปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปง./ชง.)  จ ำนวน ๑ อัตรำ 
                    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑. ครู  ผู้ดูแลเด็ก      จ ำนวน  ๒ อัตรำ 

๑๘ 
 



พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนบันทึกข้อมูล              จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
๒. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนศูนย์เยำวชน             จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
๓. ผู้ช่วยสัตวแพทย์     จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
๔. พนักงำนขับรถยนต์     จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
๕. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ ำนวน ๑ อัตรำ 
๖. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน    จ ำนวน   ๑ อัตรำ 
๗. ผู้ช่วยนิติกร      จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
๘. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์   จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
๙. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเกษตร    จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
๑๐.ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)     จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
พนักจ้างทั่วไป 
๑. คนงำนท่ัวไป      จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
๒. ผู้ดูแลเด็ก      จ ำนวน  ๒ อัตรำ 
๓. นักกำรภำรโรง     จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
กองคลัง  

  ๑. นักบริหำรงำนคลัง  ระดับ ต้น(ผอ.กองคลัง)     จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
  ๒. นักวิชำกำรเงินและบัญชี (ปก./ชก.)               จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
  ๓. นักวิชำกำรคลัง (ปก./ชก.)                จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
  ๔. เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (ปง./ชง.)                            จ ำนวน  ๑ อัตรำ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ     จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
๒. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี   จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
กองช่าง 

  ๑. นักบริหำรงำนช่ำง อ ำนวยกำร ต้น            จ ำนวน  ๑ อัตรำ   
  ๒. นำยช่ำงโยธำ (ปง./ชง.)                          จ ำนวน  ๑ อัตรำ 

พนักงานจา้งตามภารกิจ 
๑ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนบันทึกข้อมูล    จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
๒ ผู้ช่วยช่ำงเขียนแบบ     จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
๓. ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ     จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
๔. ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ     จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
๕. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประปำ    จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
พนักจ้างทั่วไป 
๑. พนักงำนขับรถยนต์     จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
 
 
 

๑๙ 
 



 
กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 

ส่วนรำชกำร 
กรอบอัตรำ 

ก ำลัง
เดิม 

กรอบอัตรำก ำลังท่ีคำดว่ำ
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลำ 

๓ ปี ข้ำงหน้ำ 

เพิ่ม/ลด 
หมำย
เหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑. ปลัด อบต.(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ส านักงานปลัด อบต.         
๑. นักบริหำรงำนท่ัวไป อ ำนวยกำร ระดับต้น  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
๒.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน (ปก/ชก) ๑ ๑ ๑ ๑ -      -      -  
๓. นักจัดกำรงำนท่ัวไป  (ปก/ชก) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
๔.นักวิชำกำรศึกษำ (ปก/ชก) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
๕.นักทัพยำกรบุคคล (ปก/ชก) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
๖.นักพัฒนำชุมชน (ปก/ชก) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
๗.เจ้ำพนักงำนปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย (ปง/ชง) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๑. ครู 
๒. ครูผู้ดูแลเด็ก 
นักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนทึกข้อมูล 
๒. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนศูนย์เยำวชน 
๓. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 
๔. ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
๕. พนักงำนขับรถยนต์ 
๖. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 
๗. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน 
๘. ผู้ช่วยนิติกร 
๙. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ 
๑๐. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเกษตร 
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สรรหำร 
เมื่อได้รับจัดสรร 

ว่ำงเดิม 
 

 
 
 

ว่ำงเดิม 
ว่ำงเดิม 
ว่ำงเดิม 

 
 

ว่ำงเดิม 
 
 
 

๒๐ 
 



 
ส่วนรำชกำร 

กรอบอัตรำ 
ก ำลัง
เดิม 

กรอบอัตรำก ำลังท่ีคำดว่ำ
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลำ 

๓ ปี ข้ำงหน้ำ 

เพิ่ม/ลด หมำย
เหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓  
พนักงานจ้างทั่วไป 
๑. คนงำนท่ัวไป 
๒. ผู้ดูแลเด็ก 
๓. นักกำรภำรโรง 
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- 
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รวม ๑๙ ๒๔ ๒๔ ๒๔ +๕ - -  

กองคลัง         
๑. นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น (ผอ.กองคลัง) - ๑ ๑ ๑ +๑ - - ว่ำงเดิม 
๒. นักวิชำกำรเงินและบัญชี  (ปก/ชก) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
๓. นักวิชำกำรคลัง (ปก/ชก) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
๔. เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (ปง/ชง) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ 
๒.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
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รวม ๕ ๖ ๖ ๖ +๑    
กองช่าง         
๑. นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น (ผอ.กองช่ำง) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
๒. นำยช่ำงโยธำ  (ปง/ชง) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนบันทึกข้อมูล 
๒. ผู้ช่วยช่ำงเขียนแบบ 
๓. ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ 
๔. ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ 
๕. ผู้ช่วยช่ำงประปำ 
พนักงานจ้างทั่วไป 
๑.พนักงำนขับรถยนต์ 
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รวม ๘ ๘ ๘ ๘ - - -  
รำมท้ังส้ิน ๓๒ ๓๘ ๓๘ ๓๘ +๖ - -  

 

๒๑ 
 



 


