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1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานรัฐ เปนสิ่งท่ีสําคัญและตองดําเนินการตอเนื่อง 

เนื่องจากการกําหนดอัตรากําลังคนในองคกรหนึ่งจะมีความสัมพันธกับการกําหนดอัตราเงินเดือน คาจาง 
คาตอบแทน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีมีความ สัมพันธเก่ียวเนื่องสอดคลองกัน 
ประกอบกับแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2558 – 2560 ขององคการบริหารสวนตําบลทามวง จะ
สิ้นสุดลงในวันท่ี 30 กันยายน 2560 ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลทามวงจึงจําเปนตอง จัดทําแผนอัตรากําลัง 
3 ป ประจําปงบประมาณ  2561 – 2563 ใหสอดรับและสัมพันธกับแผนอัตรากําลังฉบับเดิมเปนสําคัญ เพ่ือให
การบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานใหมีความสมบูรณและตอเนื่องโดยใชหลักการและวิธีการจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563 ดังนี้ 

๑.1 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานท่ัวไป 
เก่ียวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหนง และมาตรฐานของตําแหนง (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 4 กันยายน ๒๕58 ขอ ๕ กําหนดให คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลวาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ให
คํานึงถึงภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจน
ท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทํา
แผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.) กําหนด 

1.๒ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนดการ
กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยเสนอ
ให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการ
กําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการ
กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

1.๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไข 
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนตําบล ไดกําหนดหลักเกณฑและ และวิธีปฏิบัติท่ีไดกําหนดไว
ตามมาตรฐานท่ัวไปตามขอ ๑.๑ และตามประกาศกําหนด ตามขอ ๑.๒ ซ่ึงคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
จังหวัดกาญจนบุรี ไดใหความเห็นชอบแลวในการประชุมครั้งท่ี ๑๑ /๒๕๔๕  เม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๔๕  และผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกาญจนบุร ี
ไดลงนามเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๔๕ โดยใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๔ตุลาคม ๒๕๔๕  เปนตนไป 

   จากหลักการและเหตุผลดังกลาว และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกาญจนบุรี ใน
การประชุมครั้งท่ี 9/๒๕60 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน ๒๕60 เห็นชอบอนุมัติแผนอัตรากําลัง 3 ป รอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลทามวง จึงไดประกาศใชแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63 ประกาศ ณ วันท่ี 2 ตุลาคม 2560 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 เปน
ตนไป 

2. วัตถุประสงค 
 องคการบริหารสวนตําบลทามวงมีวัตถุประสงคของการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ตามเหตุผลและความ
จําเปนขององคการบริหารสวนตําบลทามวง ดังนี้ 
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  ๒.๑ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลทามวงมีโครงสรางการแบงงานและระบบการงานท่ี
เหมาะสม ไมซํ้าซอน 
  ๒.๒ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลทามวงมีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลังโครงสรางให
เหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทามวง ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖) และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
  ๒.๓ เพ่ือใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 
  ๒.๔ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลทามวง 
  ๒.๕ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลทามวง สามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุแตงตั้ง
ขาราชการเพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทามวง เกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจ
และยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
  ๒.๖ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลทามวง สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  

 
3.  กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป 
  คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลทามวง  ประกอบดวยนายก
องคการบริหารสวนตําบลทามวงเปนประธาน ปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการ  เปนกรรมการ และมีพนักงานสวน
ตําบลเปนเลขานุการ เห็นสมควรใหจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ 
ดังตอไปนี้ 
  3.1  วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทามวง ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๔๖) และ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของผูบริหาร และสภาพปญหาในพ้ืนท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลทามวง  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทามวงบรรลุตามพันธกิจท่ีตั้งไว จําเปนตอง
จัดสรรอัตรากําลัง  ตามหนวยงานตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ  โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณา
วา งานในปจจุบันท่ีดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไม อยางไร หากงานท่ีทําอยูในปจจุบันไม
ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหาก
งานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป 
ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต 
  3.2 การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน และการจัดระบบงานเพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดกาญจนบุรีและปญหาขององคการบริหารสวน
ตําบลทามวงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply pressure  เปนการนําประเด็น
คาใชจายบุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพ่ือจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ี ความ
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รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตาง ๆ  โดยใน
สวนนี้จะคํานึงถึง 
   3.3.1 การจัดระดับชั้นงานท่ีเหมาะสม ในการพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับชั้น
งานในแตละประเภท เพ่ือใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา และพนักงานจาง โดยหลักการแลว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และ
ตนทุนการทํางานขององคกร ดังนั้นในการกําหนดอัตรากําลังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินในแตละสวน
ราชการจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงท่ีกําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม หรือควรเปลี่ยนลักษณะการ
กําหนดตําแหนงเพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจายตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 
  3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลเวลาท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process : ปรากฏรายละเอียดตามตารางวิเคราะหงาน ขอ 5 ภารกิจ 
อํานาจหนาท่ีของ อบต.) ในอดีตเพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง  โดยสมมติฐานท่ีวางานใดท่ีตองมี
กระบวนการและเวลาท่ีใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากําลังคนมากกวา อยางไรก็ดีในภาคราชการ
สวนทองถ่ินนั้นงานบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย  งานมาตรฐาน งานเทคนิคดานชาง หรืองานบริการบาง
ประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได  ดังนั้น การคํานวณเวลาท่ีใชในกรณีของภาคราชการสวนทองถ่ินนั้น
จึงทําไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกวาจะเปนขอมูลท่ีใชในการกําหนดคํานวณ
อัตรากําลังตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นกอนจะคํานวณเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานแตละสวน
ราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติวามีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม 
เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวางานท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของ
หนวยงานอ่ืน ก็มีความจําเปนตองมาใชประกอบการพิจารณาดวย 
  3.5 การวิเคราะหผลงานท่ีผานมาเพ่ือประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนการนําผลลัพธท่ี
พึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังท่ีตองใชสําหรับการ
สรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมติฐานท่ีวา  หากผลงานท่ีผานมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปจจุบันและในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  อาจตองมีการพิจารณาแนวทางในการกําหนด/เกลี่ย
อัตรากําลังใหม เพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของสวนราชการและ
องคกรอยางสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็นจากผูมี
สวนไดสวนเสียหรือนําประเด็นตาง ๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณคน มาพิจารณาอยางนอยใน 3 
ประเด็น  ดังนี้ 
   3.6.1 เรื่องพ้ืนท่ีและการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและการ
แบงงานในพ้ืนท่ีนั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หากกําหนดโครงสรางท่ีมากเกินไป
จะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย  งานธุรการ สารบรรณและบริหารท่ัวไปในสวน
ราชการนั้น ซ่ึงอาจมีความจําเปนตองทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมมากนอยเพียงใด 
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ สวนราชการในปจจุบันมี
ขาราชการสูงอายุจํานวนมาก ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังท่ีจะรองรับการ 
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เกษียณอายุราชการของขาราชการ ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงท่ีเหมาะสมข้ึน
ทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุไป เปนตน 
   3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาท่ีภายในสวน
ราชการและผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับสวนราชการนั้น ๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซ่ึงมุมมองตาง ๆ 
อาจทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้ เปน
กระบวนการนําขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานท่ีมีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจํานวนกรอบ
อัตรากําลังของงานการเจาหนาท่ีใน อบต ก.  และงานการเจาหนาท่ีในเขตอบต ข. ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบคลายกัน 
โดยสมมติฐานท่ีวาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละองคกรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกัน
นาจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันได 
  3.8 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินทุกคน 
โดยตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังไมมุงเนนในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจํานวนกรอบ
อัตรากําลังเปนสําคัญ แตมีจุดมุงหมายเพ่ือใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลังท่ีเปน
ระบบมากข้ึน นอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณาการกําหนดตําแหนงท่ีเหมาะสม (Right Jobs) 
มากกวาการเพ่ิม/ลดจํานวนตําแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลวพบวาการกําหนดกรอบ
ตําแหนงในประเภทท่ัวไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน 
ท้ังๆ ท่ีใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการทํางานก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการอ่ืนก็กําหนดตําแหนงในลักษณะงานนี้เปน
ตําแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพ่ิมจํานวนตําแหนงของสวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบแนวคิด
การวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเปนแนวทางใหสวนราชการ
สามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอในการท่ีจะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบ
อัตรากําลังท่ีเหมาะสมตามภารกิจงานของแตละสวนราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีดังกลาวจะทํา
ใหสวนราชการ สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในเรื่องอ่ืน ๆ เชน 
       - การใชขอมูลท่ีหลากหลายจะทําใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตองมี
การเกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน 
       - การจัดทํากระบวนการจริง (Work process) จะทําใหไดเวลามาตรฐานท่ีจะสามารถ
นําไปใชวัดประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถนําผลการ
จัดทํากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
นําไปสูการใชอัตรากําลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
       - การเก็บขอมูลผลงาน จะทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซ่ึงจะเปนประโยชน
ในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับปรุงยุทธศาสตรในการทํางาน เพ่ือรองรับภารกิจท่ีจะเพ่ิม/ลดลง 

 

๔. สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน 

  เพ่ือใหการจัดทําแผนอัตรากําลังสามปขององคการบริหารสวนตําบลทามวง มีความครบถวน  
สามารถดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพ้ืนท่ีวามีปญหา
อะไร และมีความจําเปนพ้ืนฐานและความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีสําคัญ ดังนี้ 
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สภาพปญหา 
 ๑. ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 เสนทางคมนาคมภายในตําบลบางเสนทางมีสภาพชํารุด เปนหลุมเปนบอ 
  1.2 มีน้ําทวมขังภายในซอยและแหลงชุมชน 
  1.3 การขยายเขตไฟฟาท่ียังไมท่ัวถึง 
  1.4 ไฟฟาสาธารณะ ไฟสองสวางยังไมเพียงพอ 
  1.5 น้ําประปายังไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
  1.6 ขาดแคลนน้ําสําหรับทําการเกษตร 
  1.7 ระบบประปาหมูบานไมทันสมัย 
 ๒. ปญหาดานเศรษฐกิจ 
  ๒.๑ การประกอบอาชีพในหมูบาน 
   - ปญหาการขาดความรูโอกาสในการประกอบอาชีพ 
   - ปญหาการขาดการสงเสริมอาชีพ 

- ขาดเงินลงทุน และแหลงเงินทุนมีนอยเม่ือเทียบกับความตองการของประชาชน 
  ๒.๒ ประชาชนขาดความรูทางดานเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร 
   - ผลผลิตการเกษตรตกต่ํา 
 ๓. ปญหาสาธารณสุขและการอนามัย 
  ๓.๑ ปญหาขาดความรูเรื่องสาธารณสุข และอนามัย 
  ๓.๒ ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
  ๓.๓ ปญหาเรื่องโรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา 
  ๓.๔ ปญหาการใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการไมท่ัวถึง 

4. ปญหาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.1 เยาวชนรุนใหมขาดความสนใจในดานศาสนาวัฒนธรรม 
  4.2 เยาวชนรุนใหมขาดความสนใจในดานวัฒนธรรม 
  4.3 วัฒนธรรมตะวันตกเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน 

 ๕. ปญหาขาดความรูเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
  ๕.๑ ปญหาการขาดแหลงขอมูลขาวสาร 
  ๕.๒ ขาดการเรียนรู ขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
 ๖. ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๖.1 ขาดจิตสํานึกในการรักษา ปองกันและฟนฟูสิ่งแวดลอม 

 ๖.2 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากมลพิษอันเกิดจากการกระทําของมนุษย 
๗. ปญหาการบริหาร และการจัดการขององคการบริการสวนตําบล 

  ๗.๑ ความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชน 
  ๗.๒ ศักยภาพในการบริหารงานและการบริการประชาชน ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณท่ีทันสมัยใน
การปฏิบัติงาน 
  ๗.๓ งบประมาณในการบริหารจัดการไมเพียงพอ 

  7.4 ประชาชนท่ัวไปยงัไมเขาใจบทบาทและหนาท่ีขององคการบรหิารสวนตําบลเทาท่ีควร 
  7.5 บุคลากรมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับภารกิจท่ีตองปฏิบัติ 
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 ความตองการของประชาชน 
 ๑. ความตองการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง , ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนหินคลุกลูกรัง 
  ๑.๒ วางทอระบายน้ํา , วางทอเมนประปาใหม 
  ๑.๓ ประสานกับองคกรโทรศัพท ขอขยายเลขหมายท้ังหมูบาน 
  ๑.๔ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะสองทาง 
 ๒. ความตองการดานการผลิต การตลาด รายไดและการมีงานทํา 
  ๒.๑ ปรับปรุงโครงสรางระบบการผลิตการเกษตร 
  ๒.๒ ตองการความรูดานวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยพรอมท้ังมีการไปศึกษาดูงาน 
  ๒.๓ ตองการไดรับการสนับสนุนเงินทุนพรอมอุปกรณ 
 ๓. ความตองการดานสาธารณสุข และอนามัย 
  ๓.๑ ตองการไดรับการเผยแพรความรูดานสุขภาพ อนามัย 
  ๓.๒ ตองการใหดูแลและใหความสําคัญกับผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยโรคเอดส 
  ๓.๓ ตองการใหมีการกําจัดยุงลายและรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 
  ๓.๔ จัดโครงการสวัสดิการผูสูงอายุ 
 ๔. ความตองการดานน้ํากิน – น้ําใชเพ่ือการเกษตร 
  ๔.๑ ตองการใหมีการวางทอเมนประปาหมูบานใหม 
  ๔.๒ ตองการระบบประปาท่ีทันสมัย , ระบบประปาผิวดิน 
  ๔.๓ ตองการใหมีเครื่องกรองน้ํากินเพ่ือการบริโภคครบทุกหมูบาน 
  ๔.๔ ใหมีการขุดลอกคลองสงน้ําและกําจัดวัชพืชในคลอง 
 ๕. ความตองการดานความรูเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
  ๕.๑ ฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ มีศูนยขอมูล หองสมุดชุมชน 
  ๕.๒ ตองการไดรับความรูดานการศึกษา  และการศึกษานอกระบบ 
  ๕.๓ ประชาสัมพันธใหเห็นความสําคัญของการศึกษา 
  ๕.๔ ใหความรูเก่ียวกับการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดตางๆ 
  ๕.๕ จัดการแขงขันกีฬาตําบลตานยาเสพติด 
  ๕.๖ ฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ๖. ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๕.๑ จัดใหมีการขุดลอกคลองเพ่ือปองกันการตื้นเขิน 
  ๕.๒ ประชาสัมพันธในเห็นอันตรายของการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
  ๕.๓ ตัดตนไมสองขางทางและปรับปรุงทัศนียภาพสองขางทาง 
 ๗. ความตองการดานการบริหารและการจัดการขององคการบริหารสวนตําบล 
  ๗.๑ สงเสริมใหมีการสงพนักงานเขารับการอบรมในสายงาน 
  ๗.๒ จัดประชุมประชาคมเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
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๕. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทามวง 
การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลทามวง เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนใน  

การรวมคิดรวมแกไขปญหารวมสรางรวมจัดทําสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ของ 
องคการบริหารสวนตําบล ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ในทุกดานการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล     
ทามวงสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ในพ้ืนท่ีเกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและ
ความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลทามวง ยังไดเนนใหคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได เนนการสงเสริม และสนับสนุนให
การศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอมท่ีจะเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการ
จัดระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพนั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ิน และยังให
ความสําคัญกับสิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงการลดจํานวนปริมาณขยะตั้งแตระดับครัวเรือน  

การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ 
อบต. ใชเทคนิค Swot เขามาชวย ท้ังนี้เพ่ือใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีท่ีจะเขาไป
ดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องคการบริหารสวนตําบลทามวง กําหนดวิธีการ
ดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ท้ังนี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับ
สภาพปญหา โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจได เปน 7 ดาน ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ดังนี้ 

วิเคราะหภารกิจอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดานตางๆ เชน 
 ๕.๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
  ๑. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก มาตรา ๖๗(๑) 
  ๒. ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร มาตรา ๖๘(๑) 
  ๓. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน มาตรา ๖๘(๒) 
  ๔. ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา มาตรา ๖๘(๓) 
  ๕. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ มาตรา ๑๖(๔) 
  ๖. การสาธารณูปการ มาตรา ๑๖(๕) 
 ๕.๒ ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
  ๑. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรา ๖๗(๕) 
  ๒. ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ  
      มาตรา ๖๘(๔) 
  ๓. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ มาตรา ๖๗(๒) 
  ๔. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ มาตรา ๖๗(๖)  
  ๕. การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร มาตรา ๖๘(๗) 
  ๖. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  
      มาตรา ๑๖(๑๐) 
  ๗. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย มาตรา ๑๖(๑๒) 
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 ๕.๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
  ๑. การผังเมือง มาตรา ๖๘(๑๓) 
  ๒. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา ๖๗(๔) 
  ๓. การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน มาตรา ๖๘(๘) 
  ๔. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง มาตรา ๑๖(๑๗) 
  ๕. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน มาตรา ๑๕(๑๕) 
  ๖. การควบคุมอาคาร มาตรา ๑๖(๒๘) 
 ๕.๔ ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ 
ดังนี้ 
  ๑. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว มาตรา ๖๘(๖) 
  ๒. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร มาตรา ๖๘(๗) 
  ๓. ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ มาตรา ๖๘(๕) 
  ๔. ใหมีตลาด มาตรา ๖๘(๑๐) 
  ๕. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง มาตรา ๑๖(๑) 
  ๖. การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน มาตรา ๑๖(๗) 
  ๗. การสงเสริมการทองเท่ียว มาตรา ๑๖(๘) 
 ๕.๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีภารกิจท่ีเก่ียวของ 
ดังนี้ 
  ๑. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและ 
      สิ่งปฏิกูล มาตรา ๖๗(๒) 
  ๒. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาตรา ๖๗(๗) 
  ๓. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย มาตรา ๑๖(๑๘) 
 ๕.๖ ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้
  ๑. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
      มาตรา ๖๗(๘) 
  ๒. สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรา ๖๗(๕) 
  ๓. การจัดการศึกษา มาตรา ๑๖(๙) 
 ๕.๗ ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

(1) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน มาตรา 45 (3)  
(2) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม

ความจําเปนและสมควร มาตรา 67 (9)  
(3) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน มาตรา 16 (16)  
(4) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาตรา 

17 (3)  
(5) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคการปกครองสวนทองถ่ิน

อ่ืน มาตรา 17 (16)  
 

ภารกิจท้ัง 7 ดานตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถแกไข 
ปญหาขององคการบริหารสวนตําบลทามวงไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความ
ตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลจะตองสอดคลองกับ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของ ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ  
 
หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2543 มาตรา 16,17 
และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 

๖. ภารกิจหลกั และภารกจิรอง ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการ 
 

วิสัยทัศนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทามวง 
 

  “เศรษฐกิจดี มีสาธารณูปโภคพรอม ส่ิงแวดลอมนาดู ความรูเทียบทัน ชุมชนเขมแข็ง” 

พันธกิจการพัฒนา 
พันธกิจท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดานแหลงน้ําใหได

มาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
        พันธกิจท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชน 

พันธกิจท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสรางสังคมใหเขมแข็ง    
       พันธกิจท่ี 4 ปรับปรุงและพัฒนาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
           พันธกิจท่ี 5 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
          พันธกิจท่ี 6 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
          พันธกิจท่ี 7 สนับสนุนและสงเสริมการศึกษา 
          พันธกิจท่ี 8 รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมใหคงอยูและเผยแพรใหเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป 
          พันธกิจท่ี 9 สงเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในตําบลใหดีข้ึน 
 พันธกิจท่ี 10 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทามวง 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสรางสังคมใหเขมแข็ง 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสรางความปลอดภัยของประชาชนและองคกร  
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
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แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบลทามวง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1  

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
   

 

1.การกอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษา  ถนน สะพาน ทางเทา และ 
รางระบายนํ้า 
2.พัฒนาระบบจราจร 
3.ขยายเขตไฟฟา 

4.พัฒนาระบบประปา 

6.กอสรางปรับปรุง/ปรับหอกระจายขาว 

7.กอสรางศาลาประชาคม/อาคารเอนกประสงค 
ยุทธศาสตรท่ี 2  

การพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งของระบบ 

เศรษฐกิจ 

 

1.พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 

2.สงเสรมิอาชีพ และเพ่ิมรายได 
3.สงเสรมิการกระจายรายไดแกประชาชน 

4.สงเสรมิการทองเท่ียว 

5.สงเสริมเกษตรปลอดภยั 
ยุทธศาสตรท่ี 3  

การพัฒนาดานพัฒนาคณุภาพชีวิตและสรางสังคม 

ใหเขมแข็ง 

  

 

1.การสงเสริมการสาธารณสุข 
2.การสงเสริมการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.สงเสรมิกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ 

4.สงเสรมิการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน 

5.สงเสรมิการจดัสวัสดิการสังคม 

6.สงเสรมิความเขมแข็งในชุมชน 

7.สงเสริมการมีท่ีอยูอาศัยและท่ีทํากินเปนของตนเอง 

8.สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน 
ยุทธศาสตรท่ี 4  

การพัฒนาดานการสรางความปลอดภัยของ 

ประชาชนและองคกร  

 

1.แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภยัของ
ประชาชนและองคกร 

2.แนวทางการสงเสรมิและสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 5  

การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
  

  

 

1.แนวทางการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.แนวทางการเฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.แนวทางการบําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. บริหารจัดการขยะอยางยั่งยืน 

5. การเพ่ิมพ้ืนทีสีเขียวและพ้ืนท่ีสาธารณะ 
ยุทธศาสตรท่ี  6  

การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

  

 

1.แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

2.แนวทางการสงเสริมความรู ความเขาใจเก่ียวกับกิจกรรมของ อบต. 
3.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางของบุคลากร 

4.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 

5.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได 
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ความเช่ือมโยงของวิสัยทัศนสูยุทธศาสตรการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทามวงดวยเทคนิค SWOT Analysis 

การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตขององคการบริหารสวนตําบลทามวงเปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดอันเปน
สภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะ
แวดลอมภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยใชเทคนิคการ SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการ
พัฒนาของแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

 
วิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
จุดแข็ง (Streng=s) 
1. ดานการบริหารจัดการและความตองการประชาชนมีความตองการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิด 

และกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานโครงสรางพ้ืนฐานอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 

เศรษฐกิจดี มีสาธารณูปโภค
พรอม ส่ิงแวดลอมนาดู 
ความรูเทียบทัน ชุมชน

เขมแข็ง 

การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ส ปโ  

การพัฒนาดานการสราง 

ความเขมแข็งของ 

ระบบเศรษฐกิจ 

การพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 

และสรางสังคมใหเขมแข็ง 
 

การพัฒนาดานการสรางความ
ปลอดภัยของประชาชนและองคกร 

การพัฒนาดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  
 

การพัฒนาดานการเมือง 
และการบริหาร 
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 2. บุคลากร องคการบริหารสวนตําบลทามวง มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยูในระดับท่ี
พรอมท่ีจะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3. งบประมาณตนทุนการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานโดยเฉลี่ยอยูในระดับท่ีไมสูงมาก โดยเฉพาะ
การกอสรางถนนลูกรัง เนื่องจากมีบอลูกรังอยูในพ้ืนท่ี สวนตนทุนอ่ืนๆ ข้ึนอยูกับทองตลาด 
 4. เทคนิคการทํางาน สวนมากเปนงานท่ีไมตองใชเทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง   

จุดออน (Weakness=W) 
 1. โครงการขนาดใหญตองใชงบประมาณสูง องคการบริหารสวนตําบลทามวงไมสามารถดําเนินโครงการ
เองได 
 2. งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลทามวงมีอยูอยางจํากัด แตปญหาความตองการของ
ประชาชนมีจํานวนมากทําใหไมสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึง 

โอกาส (Opportunity=O) 
 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๕๘ ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของทองถ่ิน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจทองถ่ิน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เปนตน 
 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ี
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน โดยท่ีหนวยงานสวนกลางและสวน
ภูมิภาค สงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบล 

อุปสรรคหรือขอจํากัด  (Threat=T) 
1.  โครงการท่ีตองใชเทคโนโลยีสูง หรือความชํานาญเปนพิเศษ องคการบริหารสวนตําบลทามวง ยังไมมี

ความชํานาญและบุคลากร 
วิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2 ดานการสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Streng=S) 
1. มีการรวมกลุมตาง ๆ ภายในหมูบาน/ตําบล 
2. งบประมาณ ตนทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับท่ีไมสูงมาก 
3. เทคนิคการทํางาน สวนมากเปนงานท่ีไมตองใชเทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง   
จุดออน (Weakness=W) 
1. การรวมกลุมอาชีพไมมีความเขมแข็งและยั่งยืน เนื่องจากขาดความรูในการบริหารจัดการ 
2. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานของกลุมอยางตอเนื่อง 
3. ไมมีตลาดรองรับสินคาหรือผลผลิตของกลุม 
4. เกษตรกรมีหนี้สินมากและตนทุนการผลิตดานการเกษตรสงู 
5. ประชาชนมีรายไดต่ําแตคาครองชีพสูง 
โอกาส (Opportunity=O) 
1. มีกฎหมายดานวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนใหเกิดองคกรชุมชน 
2. รัฐบาลมีการสงเสริมใหประชาชนทองเท่ียวในประเทศ 
3. กลุมจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชื่อมโยงเปนวงจรภายในกลุมจังหวัด 
อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T) 

 1. การแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและความยากจน เปนงานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ สวนท่ี
ตองประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ คอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว เกิดความลาชาในการ
ทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย 
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 3. ปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนและมีราคาต่ํา 
วิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 ดานคุณภาพชีวิตและสรางสังคมใหเขมแข็ง 
จุดแข็ง   (Streng=s) 
1. ดานการบริหารจัดการผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานสังคม

และสาธารณสุขอยางตอเนื่อง 
2. บุคลากร องคการบริหารสวนตําบลทามวง มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยูในระดับท่ี

พรอมท่ีจะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. งบประมาณ ตนทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับท่ีไมสูงมาก 
4. เทคนิคการทํางาน สวนมาก เปนงานท่ีไมตองใชเทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง  

 5. ประชาชนในพ้ืนท่ี มีการอนุรักษประเพณีอันดีของทองถ่ินไวดี    
จุดออน (Weakness=W) 
1. ระบบฐานขอมูลดานสังคมและสาธารณสุขไมถูกตอง ไมชัดเจน ประชาชนใหขอมูลท่ีคลาดเคลื่อน 
2. ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการท่ีรัฐจัดใหความชวยเหลือ 
3. ยังไมมีบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะดานมารับผิดชอบงานดานสังคม 

 4. อัตราการวางงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ทําใหรายจายครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีรายไดเทาเดิมหรือลดลง 
โอกาส (Opportunity=O) 

         1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและการสาธารณสุขเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติท่ีรัฐบาล
สงเสริม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี โอกาสท่ีจะไดขอรับการ
สนับสนนุงบประมาณมีมาก 

อุปสรรคหรือขอจํากัด(Threat=T) 
          1. การแกไขปญหาดานดานสังคมและการสาธารณสุข  เปนงานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ 
สวนท่ีตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
           2. ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของคอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว  เกิดความลาชาในการ
ทํางาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย 

3. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
วิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4 ดานสรางความปลอดภัยของประชาชนและองคกร 
จุดแข็ง (Streng=S)   
1. เปนหนวยงานท่ีมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติตามวาระแหงชาติ 
2. มีนโยบายความปลอดภัยในการทํางาน 
จุดออน (Weakness=W)   
1. ประชาชนและผูปฏิบัติยังไมใหความสําคัญในดานความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน

เทาท่ีควร 
2. ขาดสภาพคลองทางการเงิน จึงมิไดมีการจัดตั้งงบประมาณในการดําเนินงานดานความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรฐานและเปนระบบ 
3. การพัฒนาเผยแพรประชาสัมพันธและระบบสารสนเทศดานความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการ

ทํางานยังไมท่ัวถึง 
โอกาส (Opportunity=O)   
1. รัฐบาลกําหนดใหดําเนินการจัดการดานความปลอดภัยอยางเปนระบบ เพ่ือขับเคลื่อนระเบียบวาระ

แหงชาติ 
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 2. องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณทําใหเกิดความคลองตัวและ
เกิดพัฒนาในทุกดาน 
 3. องคการบริหารสวนตําบลทามวงมีเสนทางการคมนาคมท่ีสะดวก ทําใหการขนสงสินคาและการ
เดินทางไปเขตอ่ืน ๆ ไดสะดวกปลอดภัย 

อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   
1. การเผยแพรเก่ียวกับระบบงานดานความปลอดภัยและสภาพแวดลอมของหนวยงานมีนอยและไมท่ัวถึง 
2. แผนยุทธศาสตรแหงชาติไมสามารถนํามาปฏิบัติไดท้ังหมด 
วิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  5  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. งบประมาณ ตนทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับท่ีไมสูง 
จุดออน (Weakness=W)   
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
2. มีบุคลากรและเครื่องมือในการจัดเก็บขยะมูลฝอยไมเพียงพอ 
3. มีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึนจํานวนมากเนื่องจากการขยายตัวของจํานวนประชากรอยางรวดเร็ว 
4. ไมมีการรณรงคปลูกปาและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. ประชาชนไมตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โอกาส (Opportunity=O)   
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนยุทธศาสตรการพัฒนา

ระดับชาติท่ีรัฐบาลสงเสริม 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนยุทธศาสตรการพัฒนา                   

จังหวัดกาญจนบุรี มีโอกาสไดรับการสนับสนุนมาก 
 3. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอํานาจลงสูทองถ่ินมากข้ึน ไมวาจะเปนดานบุคลากร ดานงบประมาณ 
การตัดสินในการพัฒนาดวยตนเอง การโอนโครงการ/งานของสวนราชการอ่ืนมาใหองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการแทน 

อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   
1. ขาดการบูรณาการและการประสานงานท่ีดี ในหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
2. ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงดานการดูแลและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการกระจาย

ผลประโยชนลงสูทองถ่ิน 
3. ปญหาภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลงอุทกภัย 
วิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  6   ดานการเมืองและการบริหาร 
จุดแข็ง (Streng=s) 
1. ดานการบริหารจัดการผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานการเมือง  

การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
2. บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทามวง มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยูในระดับท่ี 

พรอมท่ีจะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. งบประมาณ ตนทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับท่ีไมสูง 
4. ประชาชนภายในองคการบริหารสวนตําบลทามวงคอนขางมีศักยภาพ มีความรูความสามารถในเกณฑ

ดี สามารถจะเขามาเปนตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความรวมมือเพ่ือชวยเหลือในการของราชการได 
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จุดออน (Weakness=W) 
1. ประชาชนยงัขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาทองถ่ิน 
3. การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาไมครอบคลุมทุกดาน     
โอกาส (Opportunity=O) 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารราชการท่ีดี เปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติท่ี
รัฐบาลสงเสริม 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารราชการท่ีดีเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดราชบุรี มี
โอกาสไดรับการสนับสนุนมาก 
 3. การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของทองถ่ิน จะทําใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลมี
ศักยภาพมากข้ึนและผูบริหารจะมองปญหาในภาพรวมมากข้ึน 

อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T) 
 1. การพัฒนาดานการเมือง การบริหารเปนงานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ สวนท่ีตอง
ประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นําไปสูปญหาทางสังคม เนื่องจากประชาชนไมทันตอการเปลี่ยนแปลง
นั้น                 
 3. ขาดทิศทางการเตรียมความพรอมในการเขาสู AEC ในเชิงปฏิบัติการ 

   ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลทามวง  จึงไดนําเอายุทธศาสตรในการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลทามวง มาวิเคราะหภารกิจและสามารถกําหนดภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีตองดําเนินการ เชน 
 ภารกิจหลัก 
  ๑. การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ๒. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๓. ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
  ๔. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๕. ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  ๖. ดานการสงเสริมการศึกษา 
  ๗. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 ภารกิจรอง 

๑. การสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและระงับโรคติดตอ 
๒. การสงเสริมและพัฒนาทางดานกีฬา 
๓. การสงเคราะหผูดอยโอกาส  เด็ก  สตรี คนชราและผูพิการ 
๔. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน ในการรักษาความสะอาดเปนระเบียบ    
    เรียบรอยของบานเมือง 
๕. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖. การสงเสริมการเกษตร และสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 
 
 
 
 



 
หนา 17 

๗. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลงั 
  องคการบริหารสวนตําบลทามวง คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนดให

เปนขนาดกลาง โดยกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน ๓ สวน ไดแก สํานักปลัด กองคลัง และกอง
ชาง และกําหนดใหมีกรอบอัตรากําลัง จํานวนท้ังสิ้น 25 อัตรา แตเนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภารกิจ
และปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม และมีความตองการใชบุคลากรท่ีมีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะดานใน
การปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดโครงสรางและกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจและ
อํานาจหนาท่ีเพ่ือท่ีจะใหสามารถแกไขปญหาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    

๘. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทามวงไดทําการวิเคราะหภารกิจและปริมาณงาน รวมท้ังสภาพปญหา
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในดานตาง ๆ เรียบรอยแลว องคการบริหารสวนตําบลทามวงไดนําผลการวิเคราะห
มาจัดทํากรอบโครงสรางสวนราชการ โดยทําการเปรียบเทียบใหเห็นวากรอบโครงสรางสวนราชการเดิมท้ังหมดมี
ภารกิจงานประกอบดวยอะไรบางและกรอบโครงสรางสวนราชการท่ีจะกําหนดข้ึนใหมมีภารกิจงานประกอบดวย
อะไรบาง เพ่ือเปนขอมูลนําเสนอใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) พิจารณา โดย
ไดระบุรายละเอียดทุกสวนราชการ ดังนี้ 
 ๘.๑ องคการบริหารสวนตําบลทามวงไดกําหนดภารกิจดานตาง ๆ ในสํานักปลัด กองคลัง และกอง
ชาง 

     

โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง
ปจจุบัน 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
สอดคลองกับยุทธศาสตร 

การพัฒนา 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
1.1 ปลัด อบต. (นักบริหารงาน
ทองถ่ิน ระดับตน) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
1.1 ปลัด อบต. (นักบริหารงาน
ทองถ่ิน ระดับตน) 

 

สํานักปลัด 
1.2 หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน)  
1.3 นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
1.4 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
1.5 นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ   
1.6 นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
1.7 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
1.8 ครผููดูแลเด็ก (คศ.1) 
(งบอุดหนุน) 
พนักงานจางตามภารกิจประเภท
คุณวุฒิ 
1.9 ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
 

สํานักปลัด 
1.2 หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน)  
1.3 นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
1.4 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
1.5 นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ   
1.6 นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
1.7 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
1.8 ครูผูดูแลเด็ก (คศ.1)  
(งบอุดหนุน) 
พนักงานจางตามภารกิจประเภท
คุณวุฒิ 
1.9 ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
 

สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี ๖ 
การพัฒนาดานการเมืองและการ
บริหาร 
ขอ ๑ สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
ขอ ๒ การปรับปรุงและพัฒนา
โครงสรางของบุคลากร 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี ๓ 
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและ
สรางสังคมใหเขมแข็ง 
ขอ ๕ สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
ขอ ๖ สงเสริมความเขมแข็งในชุมชน 
ขอ ๘ สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
และเยาวชน 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
พนักงานจางตามภารกิจประเภททักษะ 
1.10 พนักงานขับรถยนต (2 อัตรา) 
1.11 คนสวน 
1.12 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (งบอุดหนุน) 
พนักงานจางท่ัวไป 
1.13 คนงานท่ัวไป (ประจํารถยนตขยะ) 
(2 อัตรา) 
1.14 คนงานท่ัวไป (แมบาน) 
1.15 คนงานท่ัวไป  

พนักงานจางตามภารกิจประเภททักษะ 
1.10 พนกังานขับรถยนต (2 อัตรา) 
1.11 คนสวน 
1.12 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (งบอุดหนุน) 
พนักงานจางท่ัวไป 
1.13 คนงานท่ัวไป (ประจํารถยนตขยะ) 
(2 อัตรา) 
1.14 คนงานท่ัวไป (แมบาน) 
1.15 คนงานท่ัวไป  
 

 

สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี ๔
การสรางความปลอดภัยของ
ประชาชนและองคกร 
ขอ ๑ การรักษาความสงบ 
เรียบรอยและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิน 
ขอ ๒ สงเสริมและสนับสนุน
การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 6 
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
และสรางสังคมใหเขมแข็ง 
ขอ ๒ สงเสริมการศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
ขอ ๓ สงเสริมกิจกรรมการกีฬา
และนันทนาการ 
ขอ ๔ สงเสริมการรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ชุมชน 
 

กองคลัง 
1.16 ผูอํานวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
1.17 นักวิชาการการเงินและบัญชี 
ชํานาญการ 
1.18 นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
1.19 เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ชํานาญงาน 
 

กองคลัง 
1.16 ผูอํานวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
1.17 นักวิชาการการเงินและบัญชี 
ชํานาญการ 
1.18 นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
1.19 เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ชํานาญงาน 

สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหาร 
ขอ ๕ การพัฒนาและปรับปรุ
รายได 

กองชาง 
1.20 ผูอํานายการกองชาง  
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
1.21 นายชางโยธา (ปง./ชง.)   
พนักงานจางตามภารกิจประเภทคุณวุฒ ิ
1.22 ผูชวยนายชางโยธา 

กองชาง 
1.20 ผูอํานายการกองชาง  
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
1.21 นายชางโยธา (ปง./ชง.)    
พนักงานจางตามภารกิจประเภทคุณวุฒ ิ
1.22 ผูชวยนายชางโยธา 
 
 

สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
ขอ ๑ การกอสราง/ปรับปรุง/
บํารุงรักษา ถนน  สะพาน ทาง
เทาและทางระบายน้ํา 
ขอ ๒ การพัฒนาระบบจราจร 
 
 
 



 
หนา 19 

 

 
๘.๒  การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 

องคการบริหารสวนตําบลทามวงไดทําการวิเคราะหภารกิจและปริมาณงานไดจัดทํากรอบโครงสราง
อัตรากําลังใหมแลว และไดทําการวิเคราะหเพ่ือประมาณการการใชอัตรากําลังขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน
และลูกจางในอนาคตวาในระยะเวลา ๓ ปตอไปขางหนา จะมีการใชจํานวนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ินและ
พนักงานจางจํานวนเทาใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี้ เพ่ือใหสามารถบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผล
การวิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง ๓ ป ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง
ปจจุบัน 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

พนักงานจางท่ัวไป 
1.23 คนงานท่ัวไป 

 พนักงานจางท่ัวไป 
1.23 คนงานท่ัวไป 

ขอ ๓ ขยายเขตไฟฟา 
ขอ ๔ พัฒนาระบบประปา 
ขอ ๕ กอสราง/ปรับปรุงหอ
กระจายขาว 
ขอ ๖ กอสรางศาลาประชาคม/
อาคารเอนกประสงค 
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การจัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ ป พ.ศ. 2561 - 2563 
องคการบริหารสวนตําบลทามวง  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

สวนราชการ 

 
กรอบ

อัตรากําลัง 
เดิม 

อัตราตําแหนงท่ีคาด
วาจะตองใชในชวง

ระยะเวลา 3 ป 
ขางหนา 

 
อัตรากําลังคน 

เพ่ิม/ลด 

 
 

หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
1.ปลดัองคการบรหิารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับ
ตน) 
เลขท่ีตําแหนง 02-3-00-1101-001  

1 1 1 1 - - -  

สํานักปลัด อบต.(01)         
2.หัวหนาสํานักปลดั (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
เลขท่ีตําแหนง 02-3-01-2101-001 

1 1 1 1 - - -  

3.นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
เลขท่ีตําแหนง 02-3-01-3101-001 

1 1 1 1 - - -  

4.นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
เลขท่ีตําแหนง 02-3-01-3102-001 

1 1 1 1 - - -  

5.นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
เลขท่ีตําแหนง 02-3-01-3103-001 

1 1 1 1 - - -  

6.นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
เลขท่ีตําแหนง 02-3-01-3801-001 

1 1 1 1 - - -  

7.เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
เลขท่ีตําแหนง 02-3-01-4101-001 

1 1 1 1 - - -  

8.ครผููดูแลเด็ก (ค.ศ.1) 
เลขท่ีตําแหนง 71-2-0016 

1 1 1 1 - - - (งบอุดหนุน) 

พนักงานจางตามภารกิจ         
9.ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  
10.ผูชวยครผููดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - (งบอุดหนุน) 
11.พนักงานขับรถยนต 2 2 2 2 - - -  
12.คนสวน 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจางท่ัวไป         
13.คนงานท่ัวไป (ประจํารถขยะ) 2 2 2 2 - - -  
14.คนงานท่ัวไป (แมบาน) 1 1 1 1 - - -  
15.คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  

กองคลัง (04)         
ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
เลขท่ีตําแหนง 02-3-04-2102-001 

1  1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
เลขท่ีตําแหนง 02-3-04-3201-001 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
เลขท่ีตําแหนง 02-3-04-3204-001 

1 1 1 1 - - -  

เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 
เลขท่ีตําแหนง 02-3-04-4204-001 

1 1 1 1 - - -  
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สวนราชการ 

 
กรอบ

อัตรากําลัง
เดิม 

อัตราตําแหนงท่ีคาด
วาจะตองใชในชวง

ระยะเวลา 3 ป 
ขางหนา 

 
อัตรากําลังคน 

เพ่ิม/ลด 

 
หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563  
กองชาง (05)         

ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
เลขท่ีตําแหนง 02-3-05-2103-001 

1 1 1 1 - - -  

นายชางโยธา (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) 
เลขท่ีตําแหนง 02-3-05-4701-001 

1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจประเภทคุณวุฒิ         
ผูชวยนายชางโยธา 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจางท่ัวไป         
คนงานท่ัวไป  1 1 1 1 - - -  

รวม 25 25 25 25 - - -  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          ประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ 2561 (รวมงบอุดหนุน)          จํานวน  22,304,680  บาท 
 

          ประมาณการรายจายดานบุคคลากรรวมกับประโยชนตอบแทนอ่ืน จํานวน    6,540,912  บาท 
 

                                                                                                             คิดเปนรอยละ          29.32 
 

ลงชื่อ.....ภัทธาวธุ  สายสอาด.........ผูตรวจสอบขอมูล  
         (นายภัทธาวุธ  สายสอาด) 
   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทามวง 

ลงชื่อ.......วรเดช  กาญจนอโนทัย........ผูรับรองขอมูล  
       (นายวรเดช  กาญจนอโนทัย) 
  นายกองคการบริหารสวนตําบลทามวง 
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ตารางสรุปการวิเคราะหตําแหนงตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561 – 2563) 
องคการบริหารสวนตําบลทามวง อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 

 

สํานักปลัด 

ปจจุบันพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ในสังกัดสํานักปลัดมีท้ังส้ิน 13 ตําแหนง 17 อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตําแหนง/งาน 
จํานวนตําแหนง 

ท่ีตองการ 
(ตามการวิเคราะหงาน) 

- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) 
หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
- นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
    - งานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 

12.30 
- นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
    - งานการเจาหนาท่ี 

 
1.92 

- นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   
    - งานนโยบายและแผน 

 
1.99 

- นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  
    - งานสวัสดิการพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห 

 
2.52 

- เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
    - งานธุรการ 

 
1.20 

- นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (มีคําสั่งมอบหมายงาน)  
    - งานกฎหมายและคดี 

 
0.70 

- เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (มีคําสั่งมอบหมายงาน) 
    - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
1.86 

- นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ (มีคําสั่งมอบหมายงาน) 
   - งานการศึกษา 
- ครูผูดูแลเด็กเล็ก คศ.1 
   - งานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
 

5.84 

รวม 27.60 
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กองชาง 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ปจจุ

บันพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ในสังกัดกองชาง มีท้ังส้ิน 4 ตําแหนง 4 อัตรา 

 
กองคลัง 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ปจจุบันพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ในสังกัดกองมีท้ังส้ิน 4 ตําแหนง 4 อัตรา 

 
 

**โดยสรุปแลวในการวิเคราะหตําแหนงมีงานที่ตองปฏิบัติทัง้สิ้น 42 อัตรา  
แตในความเปนจริงมตีําแหนงตามกรอบอัตรากําลังของ อบต.ทามวง อยู 25 อัตรา**

ตําแหนง/งาน 
จํานวนตําแหนง 

ท่ีตองการ 
(ตามการวิเคราะหงาน) 

- ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชางระดับตน) 
- นายชางโยธา (ปง./ชง.) 
   - งานกอสราง 

 
 

1.39 
- นายชางโยธา (ปง./ชง.) 
    - งานออกแบบและควบคุมอาคาร  

 
5.15 

- นายชางโยธา (ปง./ชง.) 
    - งานสาธารณูปโภค 

 
1.12 

รวม 7.67 

ตําแหนง/งาน 
จํานวนตําแหนง 

ท่ีตองการ 
(ตามการวิเคราะหงาน) 

- ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับตน) 
- นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
    - งานการเงินและบัญชี 

 
 

1.07 
- เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 
   - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

 
3.95 

- นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
    - งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

 
2.08 

รวม 7.10 



 
หนา 24 

9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน 
องคการบริหารสวนตําบลทามวงนําผลวิเคราะหการกําหนดอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง มาคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล เพ่ือประมาณการ
คาใชจายท่ีองคการบริหารสวนตําบลทามวงจะตองจายดานการบริหารงานบุคคลสําหรับนําไปจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และควบคุมการใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลไมใหเกินรอยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจายประจําป  

ที่ 
 

ชื่อสายงาน ระดับ จํานวน จํานวนที่มีอยูปจจุบัน อัตราตําแหนงที่คาดวาจะตอง อัตรากําลังคน คาใชจายที่เพ่ิมขึ้น (2) คาใชจายรวม (3) หมาย 

    ตําแหนง ทั้งหมด จํานวน เงินเดือน ใชในชวงระยะ 1 ป ขางหนา (เพ่ิม/ลด)     เหตุ 

        (คน) (1)* 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563   

1 ปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น) ตน 1 1 390,720 1 1 1  -  -  - 13,440 13,320 13,080 404,160 417,480 430,560   

  สํานักปลัด อบต. (01) 

2 หัวหนาสํานักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป) ตน 1 1 378,360 1 1 1  -  -  - 12,960 13,320 13,440 391,320 404,640 418,080   

3 นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ 1 1 311,640 1 1 1  -  -  - 12,120 12,600 12,960 323,760 336,360 349,320   

4 นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 1 1 323,760 1 1 1  -  -  - 12,600 12,960 13,320 336,360 349,320 362,640   

5 นักจัดการงานทัว่ไป ชํานาญการ 1 1 293,880 1 1 1  -  -  - 11,760 11,880 12,240 305,640 317,520 329,760   

6 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 1 1 288,120 1 1 1  -  -  - 11,520 12,000 12,120 299,640 311,640 323,760   

7 เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 1 1 189,600 1 1 1  -  -  - 9,240 8,880 9,000 198,840 207,720 216,720   

8 ครูผูดูแลเด็ก คศ. 1 1 1 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 0 0 0   

  พนักงานจาง                                   

9 ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน  - 1 1 173,400 1 1 1  -  -  - 6,960 7,320 7,560 180,360 187,680 195,240   

10 พนักงานขับรถยนต -  2 1 259,800 2 2 2  -  -  - 5,880 10,680 11,160 265,680 276,360 287,520   

11 คนสวน  - 1  - 112,800 1 1 1  -  -  - 0 4,560 4,800 112,800 117,360 122,160   

12 ผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็ก  - 1 1 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 0 0 0   

13 คนงานทั่วไป  - 4 2 432,000 4 4 4  -  -  - 0 0 0 432,000 432,000 432,000   

                   



 
หนา 25 

งบประมาณรายจายประจําป 2561 (รวมเงินอุดหนุน) 22,304,680  บาท งบประมาณรายจายประจําป 2561 (ไมรวมเงินอุดหนุน)  14,538,900  บาท 
คาใชจายดานบุคลากร  2561     6,540,912  บาท คาใชจายดานบุคลากร  2561             6,540,912  บาท 

คิดเปนรอยละ                    29.32  คิดเปนรอยละ                           44.98 
 

 
 

ที่ ชื่อสายงาน ระดับ จํานวน จํานวนที่มีอยูปจจุบัน อัตราตําแหนงที่คาดวาจะตอง อัตรากําลังคน คาใชจายที่เพ่ิมขึ้น (2) คาใชจายรวม (3) หมาย 

    ตําแหนง ทั้งหมด จํานวน เงินเดือน ใชในชวงระยะ 1 ป ขางหนา (เพ่ิม/ลด)     เหตุ 

        (คน) (1)* 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563   

  กองคลัง (04) 

14 ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ตน 1 1 359,520 1 1 1  -  -  - 12,240 12,960 13,440 371,760 384,720 398,160   

15 นักวิชาการเงินและบัญช ี ชํานาญการ 1 1 276,960 1 1 1  -  -  - 11,160 11,520 12,000 288,120 299,640 311,640   

16 นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ 1 1 276,960 1 1 1  -  -  - 11,160 11,520 12,000 288,120 299,640 311,640   

17 เจาพนักงานจัดเกบ็รายได ชํานาญงาน 1 1 239,640 1 1 1  -  -  - 9,720 10,080 10,440 249,360 259,440 269,880   

  กองชาง (05) 

18 ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) ตน 1  - 435,600 1 1 1  -  -  - 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460   

19 นายชางโยธา  ปง./ชง. 1  -  297,900 1 1 1  -  -  - 9,720  9,720 9,720 307,620 317,340 327,060   

  พนักงานจาง                                   

20 ผูชวยนายชางโยธา  - 1  - 138,000 1 1 1  -  -  - 0 5,520 5,760 138,000 143,520 149,280   

21 คนงานทั่วไป  - 1  - 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000   

(4) รวม   25 17 4,988,760 25 25 25  - -  -  164,100 182,460 186,660 5,450,760 5,633,220 5,819,880   

(5) ประมาณการประโยชนตอบแทนอ่ืน 20%                            1,090,152 1,126,644 1,163,976   

(6) รวมเปนคาใชจายบุคคลทั้งสิ้น                           6,540,912 6,759,864 6,983,856   
 งบประมาณรายจายประจําป 

             
22,304,680 23,419,914 24,590,910 

 (7) คิดเปนรอยละ 40 ของงบประมาณรายจาย
ประจําป                           29.32 28.86 28.40   

ลงชื่อ...........กตัญชลี  ใจดี..............ผูตรวจสอบขอมูล  
            (นางกตัญชลี  ใจดี) 
           ผูอํานวยการกองคลัง 

ลงชื่อ.......ภัทธาวุธ  สายสะอาด.....ผูตรวจสอบขอมูล  
          (นายภัทธาวุธ สายสอาด) 
   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทามวง 



 
หนา 26 

 
 หมายเหตุ      :    ฐานการคํานวณงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560 (21,000,000 บาท) 

เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 5 เปนฐานการคํานวณ สําหรับงบประมาณรายจายประจําป 2562 และ 2563 ใหบวกเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 5 เพ่ือเปนฐานการ
คํานวณภาระคาใชจาย ดังนี้ 
- ฐานการคํานวณงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561  
  ประมาณการงบประมาณรายจายประจําป 2561 จํานวน 22,304,680 บาท   
- ฐานการคํานวณงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ใหประมาณการเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ของงบประมาณรายจายประจําป 2561 
  งบประมาณรายจายประจาํป 2561 จํานวน 22,304,680 บาท = (22,304,680x5%) + 22,304,680 = 23,419,914) 
- ฐานการคํานวณงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ใหประมาณการเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ของงบประมาณรายจายประจําป 2562 
  งบประมาณรายจายประจําป 2562 จํานวน 23,419,914 บาท = (23,419,914x5%) + 23,419,914 = 24,590,910) 

: ขาราชการถายโอน ลูกจางประจําถายโอน รวมถึงขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ท่ีไดรับงบเงินอุดหนุนท่ีจาย
เปนเงินเดือน คาจาง ใหระบุขอมูลไวในแผนอัตรากําลัง แตไมตองนํามาคิดรวมเปนภาระคาใชจายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน ตาม
มาตรา 35 (ตัวอยางตําแหนงท่ีมีแถบสีคลุม 

* ขอมูลในชองเงินเดือน (1) ตองมีจํานวนตรงกันกับขอมูลในชองเงินเดือนของบัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขท่ีตําแหนงในสวน
ราชการ 

: ใหบันทึกขอมูลเรียงตามลําดับรหัสสวนราชการ (สํานักหรือกอง) ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว52 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การจัดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเขาสูประเภทตําแหนง 
(ระบบแทง) 
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๑๐. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
องคการบริหารสวนตําบลทามวง อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี อบต.ประเภท กลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 

กองคลัง 
 

กองชาง 
 

1. นักจัดการงานท่ัวไป (ชก.) 
2. นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 
3. นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชก.) 
4. นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 
5. เจาพนักงานธุรการ (ชง.) 
6. ครูผูดูแลเด็ก (คศ.1) 
7. ผช.จพง.พัฒนาชุมชน  
8. ผช.ครูผูดูแลเด็ก 
9. พนักงานขับรถยนต (2) 
10.  คนสวน 
11.  คนงานท่ัวไป (4) 

 

 

1. นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) 
2. นักวิชาการพัสดุ (ชก.) 
3. เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ชง.) 

 
 

 

 

 

1. นายชางโยธา (ปง./ชง.) 
2. ผช.นายชางโยธา 
3. คนงานท่ัวไป 

 
 

หัวหนาสํานักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน)  

ผูอํานวยการกองคลัง 
 (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน ) 

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 



 
หนา 28 

โครงสรางของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทามวง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                        

 
ประเภท
ตําแหนง 

บริหารทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ครูผูดูแลเด็ก  
คศ.1 

พนักงานจาง 

(กลาง) (ตน) (กลาง) (ตน) ชํานาญการ ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน ภารกิจ ท่ัวไป 
 - 1 - 1 4 - 1 - 1 5 4 

หัวหนาสํานักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

 

 

งานนโยบายและแผน งานสวัสดิการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สงเคราะห 

งานธุรการ 

- เจาพนักงานธุรการ (ชง) 
 
 - นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 

- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน (1)                                                            

 - นักจัดการงานทั่วไป (ชก) 
 - คนสวน (1) 
 - พนักงานขับรถยนต (2) 
 - คนงานทั่วไป (2) 
  (ประจาํรถขยะ) 
 - คนงานทั่วไป(แมบาน )(1) 
- คนงานทั่วไป(1) 
 

งานการเจาหนาท่ี งานบริหารงานท่ัวไป 

 - นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 
                                              

 - นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชก) 
 
 

งานการศึกษาพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

- ครูผูดูแลเด็ก (คศ 1) 
- ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (1) 
 
 
 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 
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โครงสรางกองคลังองคการบริหารสวนตําบลทามวง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
ประเภท
ตําแหนง 

บริหารทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป 

(กลาง) (ตน) (กลาง) (ตน) ชํานาญการ ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ปฏิบตัิงาน 
 - 1 - 1 2 - 1 - 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 

 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

 

งานการเงินและบัญชี 

- นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) 
 
 

- นักวิชาการพัสดุ (ปก.) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

- เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ชง)  
   
 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
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โครงสรางกองชางองคการบริหารสวนตําบลทามวง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ประเภท
ตําแหนง 

บริหารทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป พนักงานจาง 

(กลาง) (ตน) (กลาง) (ตน) ชํานาญการ ปฏิบัติการ ชํานาญงาน/ปฏิบัติงาน ภารกิจ ท่ัวไป 
 - 1 - 1 - - 1 1 1 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 

 

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดบัตน) 

 

งานกอสราง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภค 

- นายชางโยธา (ปง./ชง.) 
- ผช.นายชางโยธา (1) 
-  คนงานท่ัวไป (1) 
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ 
 

ที่ ชื่อ - สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม เงินเดือน  
หมายเหตุ 

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจํา
ตําแหนง 

เงินเพ่ิมอ่ืน/ 
คาตอบแทน 

1. นายภัทธาวธุ  สายสอาด ปริญญาโท 02-3-00-1101-001 ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทองถิ่น) 

ตน 02-3-00-1101-001 ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทองถิ่น) 

ตน 342,720 
(28,560x12) 

48,000 
(4,000x12) 

- 390,720 

สํานักปลัด   
2. น.ส.กรอง  สดวิไล ปริญญาโท 02-3-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัด     

(นักบริหารงานทั่วไป) 
ตน 02-3-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัด    

(นักบริหารงานทั่วไป) 

ตน 336,360 
(28,030x12) 

42,000 
(3,500x12) 

- 378,360 

3. น.ส.สรัญญา  มาลาพงษ ปริญญาโท 02-3-01-3101-001 นักจัดการงานทัว่ไป ชก. 02-3-01-3101-001 นักจัดการงานทัว่ไป ชก. 293,880 
(24,490x12) 

- -  

4. นางวิชชุตา  วีระกุล ปริญญาโท 02-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 02-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 323,760 
(26,980x12) 

- -  

5. น.ส.ลภัสรดา  หมื่นจอน ปริญญาตรี 02-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

ชก. 02-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

ชก. 288,120 
(24,010x12) 

- -  

6. น.ส.อริสา  มินจันทึก ปริญญาโท 02-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 02-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 311,640 
(25,970x12) 

- -  

7. น.ส.ณัฏชรัตน จันทราพันธุ ปริญญาตรี 02-3-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ชง. 02-3-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ชง. 189,600 
(15,800x12) 

- -  

8. นางพจนีย  วาสนา ปริญญาตรี 71-0-0016 ครูผูดูแลเด็ก คศ.1 71-2-0014 ครูผูดูแลเด็ก คศ.1 243,840 
(20,320x12) 

- - งบอุดหนุน 

9. นายไพรัช  กาญจนอโนทยั ปริญญาตรี - ผช.จพง.พัฒนาชุมชน - - ผช.จพง.พัฒนาชุมชน - 173,400 
(14,450x12) 

- -  

10. น.ส.รัติยา  แสงสวาง ปริญญาตรี - ผช.ครูผูดูแลเด็ก - - ผช.ครูผูดูแลเด็ก - 146,400 
(12,200x12) 

- - งบอุดหนุน 

11. นายชัยณรงค  ศรีสมบัติ ป.6 - พนักงานขับรถยนต - - พนักงานขับรถยนต - 147,000 
(12,250x12) 

- -  

12. นายพรเทพ  นางแยม ป.6 - คนงานทั่วไป 
(ประจํารถขยะ) 

- - คนงานทั่วไป 
(ประจํารถขยะ) 

- 108,00 
(9,000x12) 

- -  

13. น.ส.สุกัญญา  ธรรมา ปริญญาตรี - คนงานทั่วไป 
(แมบาน) 

- - คนงานทั่วไป 
(แมบาน) 

- 108,00 
(9,000x12) 

- -  
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ที่ ชื่อ - สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม เงินเดือน  
หมายเหตุ 

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจํา
ตําแหนง 

เงินเพ่ิมอ่ืน/ 
คาตอบแทน 

14. 
 

- - - พนักงานขับรถยนต - - พนักงานขับรถยนต - 112,800 
(9,400x12) 

- - วางเดิม 

15. - - - คนสวน - - คนสวน - 112,800 
(9,400x12) 

- - วางเดิม 

16. - - - คนงานทั่วไป 
(ประจํารถขยะ) 

- - คนงานทั่วไป 
(ประจํารถขยะ) 

- 108,000 
(9,000x12) 

- - วางเดิม 

17. - - - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 
(9,000x12) 

- - วางเดิม 

กองคลัง 

18. นางกตัญชลี  ใจดี ปริญญาตรี 02-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง    
(นักบริหารงานการคลัง) 

ตน 02-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง    
(นักบริหารงานการคลัง) 

ตน 317,520 
(26,460x12) 

42,000 
(3,500x12) 

- 
359,520 

19. นางพัทธธีรา  แตงดี ปริญญาโท 02-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญช ี ชก. 02-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญช ี ชก. 276,960 
(23,080x12) 

- - 
 

20. น.ส.นิธิตา  ไชยลา ปริญญาโท 02-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ชก. 02-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ชก. 276,960 
(23,080x12) 

- - 
 

21. น.ส.นิภา ประภาจิตสุนทร ปริญญาโท 02-3-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเกบ็
รายได 

ชง. 02-3-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเกบ็
รายได 

ชง. 239,640 
(19,970x12) 

- - 
 

กองชาง 

22. - - 02-3-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง     
 (นักบริหารงานชาง) 

ตน 02-3-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง      
(นักบริหารงานชาง) 

ตน 393,600 
(32,800x12) 

42,000 
(3,500x12) 

- 435,600 
วางเดิม 

23. - - 02-3-05-4701-001 นายชางโยธา ปง./ชง. 02-3-05-4701-001 นายชางโยธา ปง./ชง. 297,900 
(24,8250x12) 

- - วางเดิม 

24. - - - ผช.นายชางโยธา - - ผช.นายชางโยธา - 138,000 
(11,500x12) 

- - วางเดิม 

25. - - - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 
(9,000x12) 

- - วางเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ......ภัทธาวุธ  สายสอาด.......ผูตรวจสอบขอมูล  
         (นายภัทธาวุธ  สายสอาด) 
   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทามวง 

ลงชื่อ......วรเดช  กาญจนอโนทัย.........ผูรับรองขอมูล  
       (นายวรเดช  กาญจนอโนทัย) 
  นายกองคการบริหารสวนตําบลทามวง 
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