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ในการวางแผนการใช้อัตรากำลังคน การพัฒนากำลังคนให้สามารถดำเนินการตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุ้งน้ำวนได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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แก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน และเพ่ือเป็นการสร้าง
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้กับพนักงานส่วนตำบลผู้ดำรงตำแหน่ง รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 
 องค์บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
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เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตรากำลังคน  การพัฒนากำลังคนให้สามารถดำเนินการตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
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แผนอัตรากำลัง 3 ป ี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งท่ี ๒) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
 
 

 
 
  1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง  กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบล (ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลว่า จะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณ
และคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องจ่าย โดยให้
องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบลเพ่ือใช้ในการกำหนดตำแหน่ง โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.กลาง) กำหนด 
 

  1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต.) ได้มีมติ
เห็นชอบประกาศการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยกำหนดแนวทางให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่ง
และการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 
3 ปี เพ่ือวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน 
วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลังและกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนด
ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
 

  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔– 256๖ (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ขึ้น 
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2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้างที่

เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อนอันเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
2.2  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีการกำหนดประเภทตำแหน่ง สายงาน การจัด

อัตรากำลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รวมที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวม
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมีการจัดสรรงบประมาณ มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง ให้สามารถบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การ
ปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกำหนด
ตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
พนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นหรือไม ่

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนให้เหมาะสม 

2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน วางแผนอัตรากำลังในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบ
เลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

2.7 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน กำหนดตำแหน่งอัตรากำลังบุคลากรที่ตอบสนองการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.  วัตถุประสงค ์
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คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ซึ่งประกอบด้วยนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนเป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน หัวหน้าส่วนราชการทุก
ส่วนราชการ เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มี
หน้าที่จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนตามกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบลนโยบายของรัฐบาลและ
สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เพ่ือให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ 
โดยมุมมองนี้เป็นการพิจาณาว่างานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร 
หากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตาม
ทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของ
บางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์
ในอนาคต 

3.2 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อำนาจหน้าที่ความผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดราชบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกำลังคน : Supply pressure เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   
กำหนดตำแหน่งในสายงานต่างๆ จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนนี้จะ
คำนึงถึง 

3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกำหนดระดับชั้นงาน
ในแต่ละประเภท เพ่ือให้การกำหนดตำแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทำงานขององค์กร ดังนั้นในการกำหนด
อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนด
ปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่งเพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

 

3.  กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
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3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐานที่ว่า 
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากำลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดี
ในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกำหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง 
หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกำหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคำนวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น จึงทำได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
กำหนดคำนวณอัตรากำลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคำนวณเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ 
หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจำเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นการนำผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจำนวนกรอบอัตรากำลังที่ต้องใช้สำหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยที่สำคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกำหนด/
เกลี่ยอัตรากำลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรอย่างสูงสุด 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือนำประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3  ประเด็น ดังนี ้

 3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงาน
ในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกำหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะทำให้เกิด
ตำแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น  
ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด 

3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจำนวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังที่จะรองรับการเกษียณ
ของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตำแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตำแหน่งที่
จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 

3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจทำ
ให้การกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการนำ
ข้อมูลของอัตรากำลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจำนวนกรอบอัตรากำลัง
ของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดย
สมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากำลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกัน
น่าจะมีจำนวนและการกำหนดตำแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 

3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน โดยต้อง
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกำหนดกรอบอัตรากำลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจำนวนกรอบ
อัตรากำลังเป็นสำคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากำหนดกรอบอัตรากำลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) 
มากกว่าการเพ่ิม/ลดจำนวนตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว พบว่าการกำหนดกรอบ
ตำแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน 
ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทำงานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิง
การวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็กำหนดกรอบอัตรากำลังในลักษณะ
งานนี้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจำนวนตำแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า 
กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้
ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสำหรับการ
วางแผนกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดย
วิธีการดังกล่าวจะทำให้ส่วนราชการ สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทำให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ย
อัตรากำลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดทำกระบวนการจริง (Work process) จะทำให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถนำไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถนำผลการจัดทำ
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
นำไปสู่การใช้อัตรากำลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 - การเก็บข้อมูลผลงาน จะทำให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทำงาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
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แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีผลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล
คุ้งน้ำวน ซึ่งมีการจัดรูปองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปหนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น จึงนับเป็นมิติใหม่ที่รัฐบาลได้มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลาง
ให้กับท้องถิ่น เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง และยังเป็น
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค 
 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จำเป็นต้องมีการวางแผนอัตรากำลัง มีการจัดระบบงาน 
ตลอดจนกำหนดโครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ตำบลคุ้งน้ำวน 
สามารถให้บริการแก่ประชาชนตรงตามสภาพปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนสูงสุด โดยมี
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่ใช้มาวิเคราะห์กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
 
๔.๑  สภาพทั่วไป  
 

  ที่ตั้ง  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ ใน
พ้ืนที่วัดโคกพิกุลเรียง หมู่ที่ 3  ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  อยู่ห่างจากอำเภอเมือง
ราชบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบางป่า  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี   
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากก่ึงกลางแม่น้ำแม่กลองใกล้วัดคุ้งกระถิน   
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลสี่หมื่น  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี   
  ทิศใต้            ติดต่อกับ  ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   ตำบลคุ้งกระถิน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี   
  เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีพ้ืนที่ 15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,375 ไร่  

 ภูมิประเทศ  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ พ้ืนที่ใช้ใน
การเกษตรเป็นดินร่วนปนดินเหนียว อุ้มน้ำได้ดี ในฤดูแล้งอากาศค่อนข้างร้อน แต่เนื่องจากมีคลองอยู่ในพ้ืนที่
หลายสาย โดยเชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลอง ทำให้มีน้ำเพียงพอใช้ในการเกษตร ประชาชนใช้น้ำอุปโภคบริโภค
จากประปาหมู่บ้าน โดยมีทั้งประปาผิวดินและประปาบาดาล ในฤดูฝนมีฝนตกมาก ในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 
พ้ืนที่ลาดลงฝั่งแม่น้ำและค่อนข้างต่ำกว่าบริเวณอ่ืนทำให้มักเกิดปัญหาน้ำท่วม เป็นระยะ เวลาสั้นๆ ขึ้นอยู่กับว่า
น้ำในแม่น้ำแม่กลองหลากมากน้อยเพียงใด   
  เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีพ้ืนที่เขตการปกครองจำนวน 7 หมู่บ้าน มี
จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,106 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 3,635 คน แยกเป็นชาย 1,673 คน หญิง 
1,962 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 328.66 คน : ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563) 

 สภาพทางเศรษฐกิจ  ราษฎรในตำบลคุ้งน้ำวนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำสวน
มะพร้าว สวนผักและผลไม้ อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง อาชีพหัตถกรรมในครัวเรือน 
ได้แก่ ทำกระเป๋าหนังด้วยมือ การผลิตกระบะมะพร้าวสำหรับปลูกกล้วยไม้ การผลิตกระเป๋าหนัง การทำ
มะพร้าวขาว อาชีพค้าขาย ได้แก่ ร้านค้าขายของชำ ร้านขายอาหารตามสั่ง ค้าขายผักผลไม้ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยคนละ 
80,489.28 บาทต่อปี (ข้อมูล จปฐ.) และบริษัท ห้างร้านในเขตตำบลคุ้งน้าวน มีจำนวนทั้งสิ้น 88 แห่ง  

4.  สภาพปญัหา ความต้องการของประชาชน 
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แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 สภาพทางสังคม 
 (1) การศึกษา มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลคุ้งน้ำวน  จำนวน  4  แห่ง  ดังนี้ 

(2) สถาบันและองค์กรทางศาสนา  มีวัดในเขตพ้ืนที่ตำบลคุ้งน้ำวน จำนวน 6 แห่ง และสำนักปฏิบัติธรรม 
จำนวน 1 แห่ง ดังนี้  
  1. วัดคุ้งกระถิน  หมู่ที่  1  2. วัดท่าสุวรรณ   หมู่ที่  2 
  3. วัดเหนือวน  หมู่ที่  2  4. วัดโคกพิกุลเรียง หมู่ที่  3 
  5. วัดราชคาม  หมู่ที่  4  6. วัดจันทคาม  หมู่ที่  6 
  7. ศูนย์ปฏิบัติธรรมผาสุกวนิช หมู่ที่  5 

(3) สาธารณสุข  มีสถานบริการสุขภาพ   จำนวน  2  แห่ง   
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน  (หมู่ที่ 6)  มีเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย จำนวน  4  คน   
 2. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน (หมู่ที่ 3) คณะกรรมการ
ดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 16 คน  

(4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีจำนวน  3  แห่ง 
 1. ที่พักสายตรวจตำรวจชุมชนตำบลคุ้งน้ำวน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หน้าวัดจันทคาม หมู่ที่ 6 
ตำบลคุ้งน้ำวน หัวหน้าสายตรวจ คือ ดาบตำรวจธนัศพงศ์  เกียรติยศวรากุล  
   2. ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
(ศูนย์ อปพร.) จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งน้ำวน 
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีประธานศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน (ศูนย์ อปพร.) คือ นายพงศ์ศักดิ์ หุตะจิตต์ และสมาชิก อปพร. จำนวน 58 คน 
 3. ศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำตำบลคุ้งน้ำวน (ศปถ.ต.คุ้งน้ำวน) จำนวน 1 แห่ง 
ตั้งอยู่ ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัด
ราชบุรี มีประธานคณะกรรมการ คือ นายพิชิต บำรุงทรัพย์ และมีคณะกรรมการทั้งหมด จำนวน 42 คน 

 การบริการพื้นฐาน 
 การคมนาคม  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  ดังนี้ 
 ถนนสายหลัก 
 ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ของกรมทางหลวงชนบท สาย รบ– สส 4013 (ราชบุรี - สมุทรสงคราม)  
ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมการคมนาคมระหว่างอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีซึ่งผ่านตำบลคุ้งกระถิน และตำบลคุ้งน้ำวน 
เพ่ือเชื่อมต่อกับตำบลบางยี่รงค์  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีระยะทางในเขตตำบลคุ้งน้ำวน 
ประมาณ  7  กิโลเมตร 

โรงเรียน 
จำนวนนักเรียน 

รวม 
นักเรียน 

ก่อนปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน - - 5 3 23 15 46 
โรงเรียนวัดเหนือวน - - 8 2 17 21 48 
โรงเรียนจันทคามวิทยา - - 1 - - 2 3 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คุ้งน้ำวน 11 12 - - - - 23 

รวม 11 12 14 5 40 38 120 
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แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 ถนนสายรอง 
 1. ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ของกรมโยธาธิการ สาย รบ 2009 (บ้านคลองสนอง – บ้านคลอง 
ตาจ่า) เชื่อมต่อกับถนนสายราชบุรี – สมุทรสงคราม ที่บริเวณหมู่ที่ 1 ลัดเลาะไปตามข้างคลองสนอง เข้าเขตหมู่ที่ 7 
ก่อนจะไปบรรจบกับถนนสายคลองตาจ่า - โรงหวี ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7 ก่อนจะมา
บรรจบกับถนนสายคุ้งกระถิน - คุ้งน้ำวน ที่บริเวณวัดจันทคาม หมู่ที่ 6 รวมระยะทาง  7.815 กิโลเมตร (ปัจจุบัน
ถนนสายดังกล่าวได้ถ่ายโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนแล้ว)  
 2. ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ของกรมโยธาธิการ สาย รบ 4168 (บ้านเหนือวน - บ้านคลอง
สนอง) เชื่อมต่อกับถนนสายราชบุรี - สมุทรสงคราม บริเวณบ้านอาบู หมู่ที่ 2 บรรจบกับถนนสายบ้านคลอง
สนอง - บ้านคลองตาจ่า บริเวณสะพานสวนกล้วยไม้ หมู่ที่ 1 รวมระยะทาง 1.648 กิโลเมตร (ปัจจุบันถนน
สายดังกล่าวได้ถ่ายโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนแล้ว) 
 3. ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ของกรมโยธาธิการ สาย รบ 2101 (บ้านคลองสนอง – บ้าน 
คุ้งน้ำวน) เชื่อมต่อกับถนนสายบ้านคลองสนอง - บ้านคลองตาจ่า บริเวณหมู่ที่ 5 บรรจบกับถนนสายมิ่งโมฬี  
หมู่ที่ 4 รวมระยะทาง 3.4 กิโลเมตร (ปัจจุบันถนนสายดังกล่าวได้ถ่ายโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนแล้ว) 
 4. ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ของกรมโยธาธิการ  สาย รบ 2108 (ประชาสามัคคี - ข้าง
คลองศาลตาเพ็ชรหมู่ที่ 6) เชื่อมต่อกับถนนสายบ้านคลองตาจ่า - โรงหวี บริเวณข้างคลองศาลตาเพ็ชร หมู่ที่ 6 
รวมระยะทาง 0.718 กิโลเมตร (ปัจจุบันถนนสายดังกล่าวได้ถ่ายโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนแล้ว) 
 
  การไฟฟ้า   

การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงต่างๆ ของตำบลคุ้งน้ำวน จำนวน 17 จุด มีการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างครบทุกจุด และมีการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างตามแนวถนน แนวคลอง จุดตัดทางแยกทางร่วมและสถานที่
สำคัญ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาในเวลากลางคืน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึง
ลดปัญหาอาชญากรรมด้วย โดยการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ดังนี้ 
 ๑)  ติดตั้งบนถนนสายหลัก เส้น สส.๔๐๑๓ ราชบุรี–สมุทรสงคราม จำนวน ๑2๔ จุด 
 ๒) ติดตั้งบนถนนสายรอง จำนวน ๘๕ จุด 
 ๓) ติดตั้งบริเวณถนนซอย จำนวน 207 จุด 
 
  แหล่งน้ำ 
 แหล่งน้ำธรรมชาติ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำแม่กลอง คลองสาธารณะสายต่างๆ จำนวน 27 สาย 
น้ำประปา ใช้ประปาหมู่บ้าน (ผิวดิน) จำนวน 7 หมู่บ้าน  
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๔.๒  สภาพปัญหา 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน รวบรวมวิเคราะห์ ข้อมูลจากสภาพทั่วไป และวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน 
พบสภาพปัญหาที่จำเป็นต้องมีการพัฒนา แก้ไขและสนองตอบความต้องการ ให้แก่ประชาชนด้านต่างๆ ดังนี้ 
 (1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
 -  แหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการการอุปโภค บริโภคและการเกษตรในฤดูแล้ง 
 -  แหล่งน้ำ ลำคลองตื้นเขิน และมีวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก  
 -  ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 -  ถนนซอยบางแห่งมีสภาพขรุขระเป็นหลุม เป็นบ่อ โดยเฉพาะฤดูฝน  
 (2) ด้านเศรษฐกิจ 
 -  ราคาผลผลิตตกต่ำ  
 -  ประชาชนยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาการเกษตร 
 -  ตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกร ไม่เพียงพอ 
 -  เกษตรกรยังขาดการรวมกลุ่มในการผลิตสินค้าการเกษตร  
 -  ประชาชนมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้น  
 (3) ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม   
 -  ปัญหายาเสพติดยังมีอยู่ในพื้น 
 -  ประชาชนขาดการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมร่วมกัน 
 -  ปัญหาโรคไข้เลือดออก  
 -  ประชาชนบางส่วนยังมีรายได้น้อย 
 -  ปัญหาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (4) ด้านการเมือง การบริหาร 
 -  บุคลากรมีไม่เพียงพอกับหน้าที่ภารกิจ 
 -  ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่ให้ความร่วมมือ และหลีกเลี่ยงในการชำระภาษี 
 -  แหล่งให้ความรู้ไม่เพียงพอ เช่น ที่อ่านหนังสือหรือห้องสมุดประจำหมู่บ้าน  
 (5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -  มลภาวะเป็นพิษจากการเผา ทำให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 เพ่ิมข้ึน 
 -  น้ำเน่าเสีย 
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๔.๓ ความต้องการของประชาชน 
 
 จากสภาพทั่วไป และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พบว่าประชาชน
ตำบลคุ้งน้ำวน มีความต้องการที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนอย่างมีแบบแผน และมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน อย่างมีกระบวนการและเป็นไปตาม
ขั้นตอน เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการและสามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดความสำเร็จได้อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งพอที่จะสรุปความต้องการพอสังเขป ดังนี้  
 (1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปการ  
 -  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
 -  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
 -  ดำเนินการวางท่อประปาส่วนภูมิภาค ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
 -  ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชในลำคลองเพ่ือให้ลำคลองสามารถใช้ได้ตลอดปี 
 -  การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน   
 -  การสร้างและซ่อมแซมสะพาน 
 -  การขุดสระน้ำ และการขุดลอกคู คลอง  
 -  การปรับภูมิทัศน์ 
 -  ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร 
 -  บำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงงานด้านก่อสร้างให้มีมาตรฐาน  
 -  ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามซอยต่างๆ และไฟรายทาง 
 -  ก่อสร้างสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่น 

(2) ด้านเศรษฐกิจ 
 -  ฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านอาชีพตามความถนัดและสนใจ 
 -  ส่งเสริมการประกอบอาชีพแปรรูปจากการเกษตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 
 -  ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมต่างๆ 
 -  สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ 
 (3) ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 -  ทำโครงการกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 -  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนต่างๆ 
 -  อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 -  โครงการฝึกอบรม และทบทวนสมาชิก อปพร.  
 -  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านจราจร 
 -  ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  
 (4) ด้านการเมือง การบริหาร 
 -  ดำเนินการเสียงตามสาย 
 -  ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล 
 -  ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที ่
 -  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน 
 -  จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 
 -  พัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพผู้นำชุมชน 



11 
 

[Type the author name] 
 

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 -  ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง 
 -  พัฒนาและอบรมพนักงานส่วนตำบลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 -  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 -  จัดหาอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและทันสมัยยิ่งขึ้น 
 -  จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
 (5) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 -  พัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ 
 -  ประชาสัมพันธ์การทิ้งและทำลายขยะให้ถูกวิธี 
 -  ดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
 -  ส่งเสริมและรณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 -  รณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี 
 -  ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -  ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และกำจัดวัชพืช 
 (6)  ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 -  ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษา และการศึกษานอกระบบ 
 -  สนับสนุนทุนการศึกษา   
 -  สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและปรับปรุงสนามกีฬา 
 -  ส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนมีระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ภาคบังคับ 
 -  ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
 -  ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 -  ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (7)  ด้านสาธารณสุข 
 -  สนับสนุนเครื่องมือกำจัดยุงลายและพ่นยากำจัดยุงตามแหล่งชุมชน 
 -  ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก เป็นต้น 
 -  ช่วยรณรงค์และให้ความรู้การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
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4.4 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 

  “คุ้งน้ำวนคนคุณภาพชีวิตดี มีโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะได้มาตรฐานทั่วถึง  
มุ่งสู่ความเป็นเลิศงานบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” 
  
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 เป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคอย่างมี
ประสิทธิภาพทั่วถึงและเท่าเทียม 
 2. สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม แก่เด็ก สตรี คนชรา หรือผู้ด้อยโอกาส 100 
เปอร์เซ็นต์ และสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามนโยบายรัฐบาล รัฐ 1 ส่วน องค์กร 1 ส่วนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน 
 3. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร และจัดกิจกรรม จัดอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพหลัก
และอาชีพเสริมแก่ประชาชนโดยยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. จัดกิจกรรม ให้ความรู้ สนับสนุนเกี่ยวกับการกีฬา นันทนาการ แก่ประชาชนและมีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจหรือสถานที่ออกกำลังกาย ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
 5. บริหารการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบแก่ประชาชน และบริหารจัดการศึกษาของเด็ก
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
 6. มีบริหารจัดการที่เก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสหรือคนไร้ที่พ่ึง 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. สนับสนุน พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค 
 2. ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 
 3. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือสถานที่ออกกำลังกาย 
 5. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบแก่ประชาชนและบริหาร
จัดการศึกษาของเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 6. บริหารจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสหรือคนไร้ที่พ่ึง 
 ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการบริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค
อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเท่าเทียม 
 2. ร้อยละของเด็ก สตรี คนชรา หรือผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์หรือสวัสดิการสังคม 
 3. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
 4. จำนวนการส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้งกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรเพิ่มขึ้น 
 5. ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้ความรู้ในการประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริมและการมีงานทำ 
 6. การดำเนินการเกี่ยวกับการกีฬา นันทนาการ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือสถานที่ออกกำลังกายได้มาตรฐาน
และท่ัวถึง 
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แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 7. ระดับความพึงพอใจของประชาชนในด้านการกีฬา นันทนาการและการส่งเสริมการออกกำลังกาย 
 8. การจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีประสิทธิภาพ 
ไดม้าตรฐานและท่ัวถึง 
 9. มีการดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลผู้ด้อยโอกาสหรือคนไร้ที่พ่ึง 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. สนับสนุนพัฒนาระบบการบริการสาธารณสขุ 
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค 

- จำนวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ผู้ดูแลสุขภาพในชุมชน/
หมู่บ้าน (อสม.,แกนนำสุขภาพ,ผู้นำองค์กรในชุมชน ฯลฯ) 
- จำนวนกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันรักษาโรค 

2. ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคมและสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 

- จำนวนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน 
- จำนวนกิจกรรมที่จัดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ 
- จำนวนกิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนาไม่ให้มีคนไร้ที่พึ่ง 
- ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพตามระยะเวลาที่กำหนด 

3. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร ให้
ความรู้ในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพ
เสริม 

- จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการหรือสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรีในพื้นที่ 
- จำนวนประเภทอาชีพที่จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ประชาชน 
- จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ (นอกเหนือการฝึกอบรม) 

4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา 
นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือ
สถานที่ออกกำลังกาย 

- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการส่งเสริมกีฬา 
- จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการหรือสนับสนุนให้มีลานกีฬา/สนามกีฬาหรือ
สนับสนุนการจัดกีฬา 
- ร้อยละของลานกีฬา/สนามกีฬาที่ประชาชนสามารถเล่นกีฬาในเวลา
กลางคืน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
5. สนับสนุน  ส่ งเสริม  และพัฒ นาการจัด
การศึ กษาทั้ งใน ระบบและนอกระบบแก่
ประชาชน และบริหารจัดการศึกษาของเด็กและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
- จำนวนประเภทกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.คุ้งน้ำวนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ 

6. บริหารจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับ
ผู้ด้อยโอกาสหรือคนไร้ที่พึ่ง 

- มีการแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจคนไร้ที่พึ่งเป็นประจำ 
- จำนวนครั้ง/ช่องทางในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การให้ความ
ช่วยเหลือสำหรับคนไร้ที่พึ่งหรือผู้ด้อยโอกาส 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 เป้าประสงค์ 
 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
 2. ให้มีการจัดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการพื้นฐาน 
 3. ให้การบริการพ้ืนที่เป็นไปตามผังเมืองและการควบคุมอาคารตามประกาศกฎกระทรวงและให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของตำบลคุ้งน้ำวน 
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แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 แนวทางการพัฒนา 
 1. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบบริการทางคมนาคมพร้อมระบบท่อหรือรางระบายน้ำ 
 2. ปรับปรุง ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า 
 3. ปรับปรุง ขยายระบบการให้บริการน้ำประปา 
 4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพ้ืนฐาน 
 5. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 6. บริหารและควบคุมการก่อสร้างตามประกาศผังเมืองรวมและการควบคุมอาคาร 
 ตัวช้ีวัด 
 1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
 2. จำนวนการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 3. จำนวนบ้านเรือนหรือโรงงานที่ขออนุญาตเป็นไปตามผังเมืองและการควบคุมอาคารตามประกาศ
กฎกระทรวง และให้มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของตำบลคุ้งน้ำวน 
 4. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการบริการในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบบริการทาง
คมนาคมพร้อมระบบท่อหรือรางระบายน้ำ 

- ร้อยละมีการดูแลรักษาถนนในความรับผิดชอบให้สามารถใช้งานได้ดี
ตลอดป ี
- จำนวนความยาวของถนนคอนกรีต/ถนนลาดยางเพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละของถนนได้รับการจดทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 
- จำนวนถนนที่มีระบบระบายน้ำ 
- จำนวนเส้นทางคมนาคมมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นและทั่วถึง 

2. ปรับปรุงหรือขยายเขตระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า 

- ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
- ร้อยละของถนนสายหลักที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยง 
- ร้อยละของถนนสายหลักที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตลอดสาย 

3. ปรับปรุง ขยายเขตระบบการให้บริการ
น้ำประปา 

- จำนวนท่อเมนการบริการน้ำประปาเพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 
- น้ำเพื่อการอุปโภคได้มาตรฐานและเพียงพอ 

4.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
พ้ืนฐาน 

- มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค และมีผลดำเนินการ
สืบเนื่องจากการตรวจสอบ 
- มีการจัดตั้งตลาดนัดชุมชนอย่างน้อย 1 แห่ง 
- จำนวนการติดตั้งป้ายจราจรหรือสัญญาณไฟจราจรในจุดเสี่ยงอันตราย 

5. พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค - จำนวนโครงการคลองท่ีได้รับการขุดลอกเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

6.บริหารและควบคุมการก่อสร้างตามประกาศ
ผังเมืองรวมและการควบคุมอาคาร 

- จำนวนผู้ที่ขออนุญาตปลูกสร้างที่ปฏิบัติถูกต้องตามประกาศผังเมืองรวม
และการควบคุมอาคาร 
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แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา การบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ 
 1. มีการจัดกิจกรรม จัดอบรมให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
 2. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
 3. ไม่มีปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะภายในท้องถิ่น 
 4. เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานแก่
บุคลากรท้องถิ่นและประชาชนอย่างสม่ำเสมอ 
 5. เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การบริการ และการสนองตอบความต้องการแก่
ประชาชน เพียงพอและมีคุณภาพ การบริการสาธารณะแก่ประชาชนสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
 3. ดูแลรักษาท่ีสาธารณะภายในท้องถิ่น 
 4. พัฒนาองค์กรและระบบการบริการด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
แก่บุคลากรท้องถิ่นและประชาชน 
 5. ปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การบริการ และการสนองตอบ
ความต้องการแก่ประชาชน 
 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมศักยภาพการบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ช่องทาง 
การประชาสัมพันธ์ และการพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัด 
 1. มีการจัดกิจกรรม จัดอบรมให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
 2. มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
 3. ไม่มีปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะภายในท้องถิ่น 
 4. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานและการบริการของ อบต.คุ้งน้ำวน 
 5. ร้อยละของประชาชนและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน 
 6. จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและการบริการที่ได้รับการดูแลรักษาให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- จำนวนกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- จำนวนกิจกรรมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ - จำนวนกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะตามหลักการจัดการขยะ
ครบถ้วนทุกประเภทและมีกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
- จำนวนกิจกรรมเพ่ือการจัดการน้ำเสียครบถ้วนตาม มาตรา 80 แห่ง 
พ.ร.บ.ส่งเสริมสุขภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3. ดูแลรักษาที่สาธารณะภายในท้องถิ่น - ไม่มีการบุกรุกที่ดินสาธารณะหรือลำน้ำ 
- จำนวนผู้มาขอให้รับรองแนวเขตไม่มีการรุกล้ำที่สาธารณะ 

 



16 
 

[Type the author name] 
 

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
4. พัฒนาองค์กรและระบบการบริการด้วย
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากรท้องถิ่น
และประชาชน 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชน 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
เพ่ิมพูนความรู้ 

5. ปรับปรุงคุณ ภาพและเพ่ิม เครื่องมื อ
เครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การบริการ
และการสนองตอบความต้องการแก่ประชาชน 

- จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพ่ิมข้ึน 
- จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้งานได้ดีและเพียงพอต่อบุคลากรที่
ปฏิบัติงานการบริการ 

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิม
ศักยภาพการบริการข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการ
พัฒนารายได้ของท้องถิ่น 

- ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการจัดเก็บค่าบริการ 
- จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการดูแลรักษาเพ่ิมขึ้น 
- ร้อยละของรายได้ท่ีจัดเก็บเองเพ่ิมขึ้น 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 เป้าประสงค์ 
 1. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ และมีการส่งเสริม สนับสนุน
กระบวนการจัดทำแผนชุมชนและแผนตำบลทุกขั้นตอน 
 2. การบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีในการเกษตรและ
การบริการต่างๆเพ่ิมข้ึน 
 3. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มองค์กรในชุมชน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และมีการจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ้น ประชาชนมีรายได้เพ่ิมจากการขยายการลงทุน การพาณิชยกรรม การ
อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมครัวเรือน มีการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามเกณฑ์ 
 4. สถานที่สำคัญได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการจัดตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 แห่ง และมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยหลักการมีส่วนร่วมและการประสานการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และสนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชนและแผนตำบล 
 2. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการเกษตรและการบริการต่างๆ 
 3. ส่งเสริม พัฒนาการลงทุนและพาณิชยกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมครัวเรือน 
สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ฯลฯ 
 4. ส่งเสริม พัฒนาสถานที่และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 ตัวช้ีวัด 
 1. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ และมีการส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการจัดทำแผนชุมชนและแผนตำบลทุกข้ันตอน 
 2. การบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีในการเกษตรและ
การบริการต่างๆ เพ่ิมข้ึน 
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แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 3. ร้อยละของการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มองค์กรในชุมชน และมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
หรือกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ้น ประชาชนมีรายได้เพ่ิมจากการขยายการลงทุน การพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม
เกษตร อุตสาหกรรมครัวเรือน มีการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามเกณฑ์ 
 4. สถานที่สำคัญได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนมีศูนย์บริการการท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 แห่ง และมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
หลักการมีส่วนร่วมและการประสานการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุน
ส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชนและ
แผนตำบล 

- จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วม ร่วมทำ ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหา 
และร่วมติดตามประเมินผล 
- ระดับความสำเร็จในการประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแต่ละด้านเพิ่มขึ้น 

2. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการเกษตรและ
การบริการต่างๆ 

- จำนวนเกษตรกรที่สามารถศึกษาหาความรู้จากการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
- จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

3. ส่งเสริม พัฒนาการลงทุน การพาณิชยกรรม
และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม
ครัวเรือน สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มออมทรัพย์  กองทุนชุมชน ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน ฯลฯ 

- สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างน้อย 1 ส่วนตามนโยบายรัฐบาล 
- จำนวนอาชีพที่มีการรวมกลุ่มหรือมีการจดทะเบียนจัดตั้ง เป็นกลุ่ม
ออมทรัพย์หรือกองทุนชุมชน 
- จำนวนศูนย์การเรียนรู้ที่สนับสนุนการดำเนินการก่อสร้างและการ
บริหารจัดการ 

4. ส่งเสริม พัฒนาสถานที่และเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นและอปท.อ่ืน และ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาสถานที่และเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยว 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนครบทุกด้าน 
- มีการจัดตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยว 

  
 ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนา การจัดระเบยีบชมุชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 เป้าประสงค์ 
 1. มีกิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพของประชาชนให้มีความเท่าเทียมและเป็นธรรม 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกด้านและการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานทั่วถึง 
 3. ประชาชนมีความมั่นคง และชุมชนได้รับการดูแลให้มีความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง รวมทั้งมีการรณรงค์ การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
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แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการปกป้อง
สถาบันสำคัญของชาติ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4. สร้างความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน 
 5. สนับสนุนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล 
 ตัวช้ีวัด 
 1. ประชาชนตระหนักถึงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ การส่งเสริมประชาธิปไตย และตระหนัก
ถึงความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมและเป็นธรรม 
 2. จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
 3. ประชาชนมีความมั่นคงและชุมชนได้รับการดูแลให้มีความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
 4. อบต.คุง้น้ำวนเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค 
สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการปกป้อง
สถาบันสำคัญของชาติ สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการหรือสนับสนุน ส่งเสริมการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

- จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
- จำนวนด้านการพัฒนาที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เช่น ด้าน
การศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบริหารจัดการ ด้าน
การพัฒนารายได้ ฯลฯ เป็นต้น 

3. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อป้องกันสาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ) 
แก่ประชาชน 
- ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครบถ้วนตามมาตรฐานการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
- จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินเพื่อป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชนนอกเหนือจาก
การให้ความรู้ 
- จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อป้องกันภัยทางถนนแก่ประชาชน 
นอกเหนือจากการให้ความรู้ 
- จำนวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรือ อปพร. 

4. สร้างความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบร้อย
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน 

- ร้อยละของประชาชนที่มีความมั่นคงและได้รับการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 
- ร้อยละของประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5. สนับสนุนแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเพสติดตามนโยบายรัฐบาล 

- มีแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการหรือสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
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แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ 
 1. สถานที่ทางศาสนาและสถานที่สำคัญในท้องถิ่นได้รับการดูแลและบำรุงรักษาให้คงอยู่ 
 2. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และการจัดการดูแล และบำรุงรักษาสถานที่ทางศาสนาและสถานที่สำคัญ
ในท้องถิ่น 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์หรือส่งเสริมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัด 
 1. สถานที่ทางศาสนาและสถานที่สำคัญในท้องถิ่นได้รับการดูแลและบำรุงรักษาให้คงอยู่ 
 2. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการหรือส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการ
จัดการดูแล และบำรุงรักษาสถานที่ทาง
ศาสนาและสถานที่สำคัญในท้องถิ่น 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาที่สำคัญ 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการหรือสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดการดูแลและบำรุงรักษาสถานที่ทางศาสนาและสถานที่สำคัญ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์หรือ
ส่งเสริมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการหรือสนับสนุนส่งเสริมจารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- จำนวนภูมิปัญญาท้องถินท่ีได้รับการส่งเสริม 

 

ภารกิจหลัก หรือ พันธกิจ ในการพัฒนาตำบลคุ้งน้ำวน 
1. สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและ 

ควบคุมโรค รวมถึงป้องกันและบำบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ 
2. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบแก่ประชาชน 
3. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬานันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
4. พัฒนาการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน  สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ แก่เด็ก 

สตรี คนชรา ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาส และบริหารจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสหรือคนไร้ที่พ่ึง 
5. พัฒนาระบบการคมนาคม การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมืองและการควบคุม

อาคารภายในท้องถิ่น  
6. คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการจัดการ

สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ รวมถึงดูแลรักษาที่สาธารณะภายในท้องถิ่น  
7. พัฒนาระบบการบริหารด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

แก่บุคลากรท้องถิ่นและประชาชน ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและการบริการ
แก่ประชาชน 
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แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาและการประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น       
9. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการเกษตรและการบริการ ส่งเสริมพัฒนาการพาณิชยกรรม 

การอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมครัวเรือน  
10. พัฒนาสถานที่และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน   
11. ส่งเสริม สนับสนุนการปกป้องสถาบัน ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ

เสรีภาพของประชาชน  
12. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  
13. ส่งเสริมความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินแก่ประชาชน 
14. จัดการดูแล ปกป้องและบำรุงรักษาสถานที่ทางศาสนาและสถานที่สำคัญในท้องถิ่น  
15. สนับสนุนส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

-  มีถนนสายหลักในการคมนาคมทางบกเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองราชบุรี กับอำเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดกลางสินค้า  

-  ทุกครัวเรือนในตำบลคุ้งน้ำวนมีไฟฟ้า และประปาใช้ทุกครัวเรือน  
2. ด้านคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ 

-  ตำบลคุ้งน้ำวนอยู่ใกล้สถานบริการโรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี และสถานบริการพยาบาลอ่ืนๆใน
อำเภอเมืองราชบุรี อีกท้ังยังมีสถานพยาบาลย่อยๆอีกหลายแห่ง ในการให้บริการด้านสุขภาพ  

-  เด็กก่อนวัยเรียน เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียน ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
และได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ  

-  สถานที่ออกกำลังกายและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาครบทุกหมู่บ้าน  
-  ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
-  เด็กนักเรียนได้รับการสงเคราะห์ให้เรียนฟรี ๑๒ ปี ตามนโยบายของรัฐบาล 

3. ด้านจัดระเบียบชุมชน สร้างความเข้มแข็งและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
-  มีศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลคุ้งน้ำวน (อปพร.) และสมาชิกได้รับการ

พัฒนาให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ  
4. ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-  ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้จากการทำการเกษตร  
-  ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวนมีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ มะพร้าว กล้วย 

และเป็นที่ต้องการของตลาด  
5. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  สภาพพ้ืนที่ทางกายภาพของตำบลคุ้งน้ำวน มีความอุดมสมบูรณ์ มีดินและแหล่งน้ำทางธรรมชาติ 
โดยมีแม่น้ำแม่กลอง และคลองย่อยต่างๆ จำนวนมาก  

-  ตำบลคุ้งน้ำวนยังคงมีความเป็นชนบท ยังไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ จึงยังไม่มี
แหล่งกำเนิดผลกระทบทางมลพิษ  
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แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
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6. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

-  อบต.มีงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลและการจัดเก็บเอง บริหารจัดการได้ตามอำนาจ
หน้าที่ได้อย่างอิสระแต่อยู่ภายในกฎหมายที่กำหนด  

-  อบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระและอำนาจหน้ าที่ในการบริหารจัดการภายใต้ระเบียบ
กฎหมายที่กำหนด ซึ่งนายก อบต. มีอำนาจในการตัดสินใจบริหารจัดการภายในเขต อบต.ได้อย่างรวดเร็ว 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  

1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค 
อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ 

2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบแก่ประชาชนทุกระดับ 
3. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬานันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่มีมาตรฐาน

และเพียงพอต่อความต้องการ  
4. เพ่ือให้ประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอจากประกอบอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

และเพ่ือสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการหรือผู้ ด้อยโอกาสอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง และเพ่ือให้มีบริหารจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสหรือคนไร้ที่พ่ึง 

5. เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคม การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมืองและการควบคุม
อาคารภายในท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 

6. เพ่ือคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพสวยงาม ร่มรื่น
และน่าอยู่ และเพ่ือส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงดูแลรักษาที่
สาธารณะภายในท้องถิ่นไม่ให้มีปัญหาการบุกรุกที่ดิน  

7. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
แก่บุคลากรท้องถิ่นและประชาชน ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การบริการ 
และการสนองตอบความต้องการแก่ประชาชน  

8. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานการจัดทำแผนทุกระดับ        
9. เพ่ือสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีในการเกษตรและการบริการ และเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการพาณิชยกรรม 

การอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมครัวเรือน ให้ประชาชนมีรายได้ม่ันคง ยั่งยืน  
10. เพ่ือพัฒนาสถานที่และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน    
11. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 

สิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มีความเท่าเทียมและเป็นธรรม  
12. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกด้าน 

และเพ่ือส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  
13. เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
14. เพ่ือจัดการดูแล ปกป้องและบำรุงรักษาสถานที่ทางศาสนาและสถานที่สำคัญในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  
15. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มี

ประสิทธิภาพ และคงอยู่ 
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การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนนั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
คุ้งน้ำวนจะสมบูรณ์ได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา
และมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนยังได้เน้นให้คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนี้ ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการ
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเองในท้องถิ่นและยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวมอีกด้วย 
 การวิเคราะห์ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วยทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมี
อำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  
โดยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสภัยคุกคามในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก  SWOT องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุ้งน้ำวนกำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น  7 ด้าน ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
 

6.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ 
(2) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(3) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(4) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))  
(5) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))  
(6) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68 (3))  
(7) การจัดให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
(8) การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2))  
(9) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4))  

 

6.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
(2) การส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการ (มาตรา 67 (6))  
(3) การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3))  

5. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นตำบลคุ้งน้ำวน 
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(4) การจัดให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4)) 
(5) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10))  
(5) การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (15))  
(6) การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))  

 

6.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))  
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา68(8))  
(3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13))  
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))  
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา16(17))  
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา16(28))  

 

6.4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6))  
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5))  
(3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))  
(4) ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม (มาตรา 68 (10))  
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12))  
(6) การส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))  
(7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 

 

6.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

(1)  การคุ้มครองดูและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7))  
(2)  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (มาตรา 16 (24)) 
(3) การรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(มาตรา 67 (2))  
(4) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (มาตรา 16 (18)) 
(5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))  

 

6.6 ด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))  
(2) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น(มาตรา 67 (8))  
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))  
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณ ีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น(มาตรา17(18)) 

 

6.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1)  สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 46 (3)) 
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องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

(2)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็น
และสมควร (มาตรา 67 (9)) 

(3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16))  
(4)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา17 (3))  
(5)  การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(มาตรา 17 (16))  
 

ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหา
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคำนึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล  จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบลนโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  มาตรา 66, 67, 68  หมายถึง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล       
                พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  

     มาตรา 16, 17 หมายถึง พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กร          
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
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การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552และตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวม
กฎหมายอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้วิเคราะห์และพิจารณา
เห็นว่าภารกิจหลัก ภารกิจรองที่ต้องดำเนินการ 

วิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน สามารถกำหนดภารกิจและอำนาจหน้าที่

ให้สอดคล้องกับปัญหาข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่และสภาพปัญหาความต้องการของพ้ืนที่ โดยวิธีการ
วิเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561– 2563  
เป็นไปในทิศทางเดียวกันดังนี้ 

 
 ภารกิจหลัก  

  
 1. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำ รวมถึงทางระบายน้ำ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการและเอ้ืออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ฯลฯ 
 2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด 
การส่งเสริมการดำเนินงานของระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อีกทั้ง การดูแลประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย
ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างอยู่ดีมีสุขกับครอบครัวได้ ฯลฯ 
 3. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้แก่  การส่งเสริมและสนับสนุน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การป้องกันยาเสพติดตามแนวนโยบาย 5 รั้วป้องกัน และการอำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาล ฯลฯ                                                 
 4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การกำจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน การดำเนิน
โครงการรักษ์พ้ืนที่สีเขียว การขุดลอกคูคลองป้องกันน้ำเน่าเสีย ตลอดจนรักษาความสะอาดการกำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ 
 5. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร โดยการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ตลอดจนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลคุ้งน้ำวน และการสร้างความเข้มแข็งให้
ประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล ฯลฯ 
 6. การส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ การสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล 
การพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สนับสนุน
และส่งเสริมการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส ฯลฯ 
 7. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน การเพ่ิมศักยภาพให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การเพ่ิมจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนให้ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของประชากรในพ้ืนที่ ฯลฯ 
 8. การส่งเสริมการเกษตรและอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือน
เพ่ิมมากข้ึน 
 

 

6.  ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องค์การบรหิารส่วนตำบลจะดำเนนิการ 
 



26 
 

[Type the author name] 
 

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 ภารกิจรอง  
 
 1. การฟื้นฟูศาสนา วัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
 2. การให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
 3. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 4. การให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 
การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้ านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis เพ่ือประเมินศักยภาพของ
ท้องถิ่นและกำหนดแนวทางในการตัดสินใจโดยพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ จุดแข็ง (Strengths–S) 
จุดอ่อน (Weakness–W) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunities–O) และอุปสรรค (Threats–T) ซึ่งต้อง
นำมาเข้าตารางเพ่ือวิเคราะห์ต่อไป 
 

 
 

 1.  มีถนน ไฟฟ้า และสะพานครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
 ๒. มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเชื่อมต่อระหว่างตัวเมือง และระหว่างจังหวัดสมุทรสาคร  
 3. มีการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมทุกปี จึงทำให้ประชาชนในท้องถิ่นยังคงมีการสืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณีตลอดจนเทศกาลต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี   
 4.  มีการส่งเสริมและจัดการกีฬาด้วยการจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การกีฬา 
 5.  สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ทั่วถึงเป็นธรรม 
 6. ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ มีรายได้ในการทำเกษตรกรรม มีการส่งเสริม สนับสนุนอาชีพหลักและ
อาชีพเสริมให้แก่ประชาชน 
 7.  มีอาหารกลางวันให้แก่เด็กตั้งแต่อนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1–6 เพ่ือเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้ปกครอง 
 8.  มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบล ในการให้บริการรับแจ้งเหตุและบรรเทาเหตุต่างๆ 
 9.  มีการร่วมมือกับประชาชน ส่วนราชการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 10. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งดินดี
และมีแหล่งน้ำธรรมชาติเพ่ือใช้ในการเกษตร 
 11. มีการรณรงค์ การคัดแยกขยะ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นประจำ 
 ๑2. มีการกระจายอำนาจการบริหารร่วมกับชุมชน มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ  
 13. มีการบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล  มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน อบต. 
 14. ประชาชนมีส่วนรวมในการการพัฒนาท้องถิ่นรวมกับ อปท. 

จุดแข็ง (Strength) 
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องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 15. สภาพพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม แบบพ่ึงตนเอง 
 16. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพในการปฏิบัติราชการ 
 17. ผู้นำชุมชน มีความเข้มแข็ง มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ และเป็น
ชุมชนที่เข้มแข็ง 
 18. มีการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที ่
 19. มีสถานที่ออกกำลังกายประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านภายในตำบลคุ้งน้ำวน  
 20. ประชาชนส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 21. มีการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 22. มีสถานที่ทางศาสนา โบราณสถานที่เก่าแก่เชิงอนุรักษ์หลายแหล่งในพ้ืนที ่
 

 
 

 1. ไฟฟ้าสาธารณะบางจุดชำรุดเสียหายบ่อย 
 2. เส้นทางคมนาคมมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร
และเป็นทางผ่านไปจังหวัดใกล้เคียง  
 3.  ระบบน้ำประปาและไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากมีตะกอนสนิม  
 4.  ไม่มีตลาดกลางในชุมชน ทำให้ประชาชนต้องไปซื้อสินค้านอกพ้ืนที่ 
 5.  ประชาชนบางส่วนไม่ใส่ใจต่อความสำคัญของสุขภาพ 
 6.  การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพไม่สอดคล้องกับวัตถุดิบและความต้องการของประชาชน 
 7.  สถานศึกษามีเด็กนักเรียนจำนวนน้อย เนื่องจากตำบลคุ้งน้ำวนเป็นพื้นที่ติดต่อกับโรงเรียนระดับจังหวัด
ผู้ปกครองจึงนำเด็กนักเรียนเข้ารับการศึกษาในตัวเมือง 
 8.  การจัดโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การลงทุนยังมีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับการ
พัฒนาด้านอ่ืนๆ 
 9.  ไม่มีบุคลากรในการส่งเสริมการเกษตรในการจัดอบรมให้มีความรู้เพ่ิมเติมแก่เกษตรกร 
 10.  ผู้ที่เคยติดยาเสพติดกลับไปเสพยาอีกเนื่องจากขาดการบำบัดที่ดี และสภาพแวดล้อมเดิมที่จูงใจ 
 11.  ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรน้ำที่สำคัญ ยังมีการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงใน
แม่น้ำลำคลอง 
 12.  แหล่งน้ำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนมากทำให้ใช้งบประมาณท่ีสูงในการแก้ไขปัญหา 
 13.  ความต้องการและคาดหวังของประชาชนมีสูง แต่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตอบสนองได้น้อยมีจำนวนจำกัด 
 14.  การประสานงานระหว่างหน่วยงานไม่ทั่วถึง ในการจัดกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 15.  ปริมาณงานมีมาก บุคลากรมีน้อย งบประมาณมีจำนวนน้อยและจำกัด มีผลทำให้ผลงาน ไม่มี
ประสิทธิภาพและไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร 
 16.  บุคลากรขาดจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่น 
 17.  กิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการแล้ว เมื่อหลังจากเสร็จสิ้นประชาชนไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ที่แท้จริง 
และขาดการพัฒนาต่อยอด 
 18.  ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย 
 19.  สภาพพ้ืนที่การเกษตรบางพื้นที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม  ภัยแล้ง 

จุดอ่อน (Weakness) 
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แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 20.  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
 21.  ประชาชนยังใช้สารเคมีในการทำการเกษตร โดยไม่คำนึงถึงผลเสียในอนาคต 
 22.  ไม่มีการพัฒนาสถานที่โบราณอันเก่าแก่ เป็นแล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

 
 

 1.  อบจ.ราชบุรีและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้การสนับสนุนโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต. 
 2.  รัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านอื่นๆ 
 3.  มีวัด และสถาบันทางศาสนาจำนวนมาก ซึ่งสามารถเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและการศึกษาให้กับเยาวชน และประชาชนได้ 
 4.  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้กับประชาชน 
 5.  รัฐบาลสนับสนุนโดยขยายโอกาสทางการศึกษา 
 6.  รัฐบาลและจังหวัดให้การสนับสนุนนโยบายด้านการเกษตร การท่องเที่ยว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตำบล 
 7.  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพให้กับประชาชน  
 8.  รัฐบาลสนับสนุนการดำเนินการรณรงค์ ป้องกัน และปราบปรามปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
 9.  รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย 
 10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเน้นคนเป็นศูนย์กลาง 
 11. แนวโน้มของรายได้มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นตามลำดับตามแผนการกระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 1๒.  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความสะดวก คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทำงานเพ่ิมข้ึน 
 

 
 

  1.  โครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่เข้าเกณฑ์ที่จะ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 2.  ค่านิยมตะวันตกมามีอิทธิพลต่อคนไทยมากทำให้วัฒนธรรม การแต่งกาย ศาสนา และคุณธ รรม
จริยธรรมของคนไทยเสื่อมคุณค่าลง 
 3.  ภาวะการเมืองการปกครองประเทศไม่มีความม่ันคง 
 4. ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตกต่ำ การลงทุนจากต่างประเทศมีน้อยลง 
 5.  รัฐบาลให้การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการด้านอาชีพและการพัฒนาท้องถิ่นน้อยลง 
 6. ปัญหาอาชญากรรม ลักขโมย มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 
 7.  อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมีมาก แต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระเบียบ หนังสือสั่งการที่ปฏิบัติทำให้การ
บริการประชาชนขาดความคล่องตัว  
 8.  การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
 9.  กฎหมายบางเรื่องไม่ชัดเจนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่และให้ความช่วยเหลือประชาชน  
 10.  มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จำนวนมากทำให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
 

โอกาส (Opportunity) 

อุปสรรค (Threat) 
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แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 11.  รัฐบาลและจังหวัดให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการถ่ายโอนภารกิจแก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลลดลง 
 12. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายท้องถิ่นจึงไม่สามารถตรวจสอบการทำงานของ
รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 13.  ประชาชนประสบปัญหาการว่างงาน 
 14.  ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 15.  ขาดตลาดรองรับการกระจายสินค้า 
 16. ขาดผู้นำในการคิดริเริมการดำเนินการด้านการประกอบอาชีพเสริมอย่างเป็นรูปอธรรม 
 17.  ประชาชนมีความคิดท่ีจะรอการช่วยเหลือจากภาครัฐบาลมากกว่าการช่วยเหลือตนเอง 
 18.  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
 19.  ประชาชนมีรายได้ไม่พอเพียงกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
 20.  ประชาชนขาดข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ 
ปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้    
 

(๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา 
  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจำแนกได้ดังนี้ 

๑) มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ อบต.ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้
ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย 
ปัญหาคือ อบต.ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ 
การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่และวิธีการที่
จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ อบต.ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

๒) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน 
การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ และ
วิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

๓) การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง และ
คณะกรรมการหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน มีการบริหารกิจการประปาเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจาก
เป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ
สามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่
เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เช่น โครงการก่อสร้างโรงสูบจ่าย
สารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะ
พิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 
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แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

   ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพื้นที่มี
ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือองค์การบริหารส่วน
ตำบลได้มีโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน  แต่งบประมาณมีจำกัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้องค์การบริหารส่วน
ตำบลก็จะดำเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูก
สุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย เพราะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ำสำหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ำที่บรรจุในถังหรือขวด  แต่หลายครัวเรือน
บริโภคน้ำที่ได้จากน้ำฝน  ทำให้เกิดปัญหาน้ำดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร   

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร ร้อยละ ๗๐ เช่น มะพร้าว กล้วย 

ตามลำดับ รายได้ส่วนมากมาจากการทำการเกษตร ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และ
นอกพ้ืนที่ ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมู่บ้านส่วนมากมีอาชีพค้าขาย มีร้านค้า ทำให้มีรายได้มาจาก
การค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่เท่ากัน ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่า
ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำค่าครองชีพสูง มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตร
บางส่วนมีปัญหาน้ำเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอเป็นประจำ บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการทำการเกษตรน้อย 
การขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม เช่น 
ปริมาณการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนลงสู่รางระบายน้ำมีมากขึ้น เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังองค์การบริหาร
ส่วนตำบล การแก้ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการ
ทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลที่ได้ ปัญหาการระบายน้ำลดลง 
ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น และทำให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล 
ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   

 (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม  
 ด้านแรงงาน จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ ๙๕ 

เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงาน
ด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วนไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ 
ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพ้ืนที่
ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี 
มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน 
เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล 
ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี   

การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรม
ร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี การใช้ยาเพ่ือบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกาย
ยังไม่สม่ำเสมอและประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลพยายาม
อย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   
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แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 ด้านการศึกษา จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  
อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี 
ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ) 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความร่วมมือกันทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับ
การดูแล ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น 
การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคน
มีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา ให้ชุมชนเห็นความสำคัญของครอบครัว เช่น การแข่งขัน
กีฬาชุมชน งานประเพณี เป็นต้น 

 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการ
ป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล
ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่
เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้ งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
จุดบริการ ในช่วงองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบ
เป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชน
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์
ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ 
การขอกำลังจากตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบัน
ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่ายเป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ท่ีสามารถดำเนินการได้    

 ด้านยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล จากการที่ทางสถานี
ตำรวจภูธรเมืองราชบุรีได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้น พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมี
ผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือ
กับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การ
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอ
หรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 

(๔) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า สถาน

ประกอบการ ตามลำดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ได้แก่ ดิน 
น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ำใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย 
ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอ่ืนและน้ำฝน น้ำใน
การเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับ
การเกษตรได้เพ่ิมขึ้น ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบล
ได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการจัดหาถังขยะ
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รองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะ
รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ   

 

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร  
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนให้ความร่วมมือด้าน

การเลือกตั้งเป็นอย่างดี ข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเริ่มจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบล
จัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล อสม. และกรรมการชุมชน โครงการอ่ืนๆ 
สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตำบล อ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัด
ด้านงบประมาณ มีอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในด้านบริการ 

 
 

การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 
 8.๑ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนประกาศ ใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทัว่กัน ภายในสิบห้าวันนับแต่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

 
บริการชุมชนและสังคม 

 
1.แผนงานการศึกษา 

 
กองการศึกษาฯ 

 

2.แผนงานสาธารณสุข สำนักงานปลัดฯ  

3.แผนงานสังคมสงเคราะห ์ สำนักงานปลัดฯ  
4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักงานปลัดฯ 

/กองการศึกษาฯ 
 

5.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ                       

สำนักงานปลัดฯ 
/กองช่าง 

 

 การดำเนินงานอ่ืน งบกลาง สำนักงานปลัดฯ  
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ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 
บริการชุมชนและสังคม 

 
1.แผนงานเคหะและชุมชน              

 
สำนักงานปลัดฯ 
/กองคลัง 
/กองช่าง 
/กองการศึกษาฯ 

 
 

การเศรษฐกิจ 2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                           กองช่าง  
๓.แผนงานการเกษตร                                       กองช่าง  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการบริหารจัดการ และการ
อนุรักษท์รัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 
บริหารทั่วไป 

 
1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
สำนักงานปลัดฯ 
/กองคลัง 
/กองช่าง 
/กองการศึกษาฯ 

 

บริการชุมชนและสังคม 2.แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ  
3.แผนงานเคหะและชุมชน              สำนักงานปลัดฯ 

/กองช่าง 
 

4.แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน สำนักงานปลัดฯ  
การเศรษฐกิจ 5.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                           กองช่าง  

6.แผนงานการเกษตร                                       สำนักงานปลัดฯ 
/กองช่าง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

 
บริการชุมชนและสังคม 

 
1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
สำนักงานปลัดฯ 

 
 

2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ                       

กองการศึกษาฯ  

การเศรษฐกิจ 3.แผนงานการเกษตร                     สำนักงานปลัดฯ  
การดำเนินงานอ่ืน งบกลาง สำนักงานปลัดฯ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการจดัระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
บริหารงานท่ัวไป 

 
1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
สำนักงานปลัดฯ 
/กองช่าง 

 

บริการชุมชนและสังคม 2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักงานปลัดฯ 
/กองการศึกษาฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

 
บริการชุมชนและสังคม 

 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ                       
 

 
สำนักงานปลัดฯ 
/กองการศึกษาฯ 

 

6  ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 4 กอง  
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 8.๒ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้นคือ การประเมินว่ามีการนำแผนยุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกัน
ก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือนำไปสู่
การวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้น ในข้างต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะนำไปสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 
 8.๓ แนวทางวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒5๔๘ ข้อ ๒๘ 
ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลประกอบด้วยประธานสภาท้องถิ่นเป็นประธาน 
(ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกำกับดูแลตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร) และคณะกรรมการฯ 
ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายบริหาร 
รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากงานหลายฝ่ายนี้ จะทำให้การติดตามประเมินผล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลการประเมินความสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการเพ่ือนำไปใช้
ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 
 8.๔ การกำหนดวิธีการติดตามและการประเมินผล 
 เป็นการแสดงถึงการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งได้กำหนดรูปแบบที่จะติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมในแต่ละแผนงาน/โครงการ อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินแผนงาน/โครงการบรรลุ
เป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่ โดยทำการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลจะแต่งตั้ง
คณะทำงานจากผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตัวแทนประชาชนตามความเหมาะสม ในการติดตามและประเมินผลได้กำหนดขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑. ให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการรายงานผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปทำเป็นแผน/
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนไปสู่การปฏิบัติปีละ ๑ ครั้ง 
 ๒. ให้คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
คุ้งน้ำวน  สรุปผลการนำแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อประโยชน์  ดังนี้ 
  ๒.๑ มีผลงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือไม่ 
  ๒.๒ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการหรือไม่ 
  ๒.๓ ผลการดำเนินงานมีปัญหาอุปสรรคอย่างใด 
  ๒.๔ ประชาชนได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด 
 ในการประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ทราบว่าการนำแผนยุทธศาสตร์
ไปปฏิบัตินั้นประสบความสำเร็จหรือไม่เพียงใด เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาและบรรลุเป้าหมายของแต่ละ
แนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลความสำเร็จและความล้มเหลวของยุทธศาสตร์ได้เป็น ๓ ระดับ คือ 
 ๑. ผลผลิต (Output) เป็นที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นการพิจารณา
ในเรื่องเวลา คา่ใช้จ่าย คุณภาพ และความพอใจ 
 ๒. ผลลัพธ์ (Outcome) เป็นผลผลิตที่เกิดต่อจากผลผลิตเป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์แก่
กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ได้รับผลประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ของโครงการ 
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 ๓. ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcome) ผลของโครงการควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้ายซึ่งเป็นผลที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม 
 

 8.๕ การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผล 
 การรายงานการติดตามและประเมินผลที่นำแผนไปปฏิบัติ คณะติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ ๑ ครั้ง 
แล้วรายงานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
รวมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ประจำปีทุกปี ตามแบบฟอร์ม
รายงานการติดตามและประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติ 
 การติดตาม (Monitoring) การติดตามนี้ทำให้เราได้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผน
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้วซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ 
เช่น Gant Ghat ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีการดำเนินการในช่วงใดตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการติดตามการดำเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 
 การประเมินผล  (Evaluation) การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน  
(Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมี
มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับโดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน ๒ ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงานและ
เกณฑ์การประเมินโครงการ   
 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน ประกอบด้วย ๗ เกณฑ์ ดังนี้ 
 ๑. เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย   
 ๒. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
 ๓. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ 
 ๔. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 
 ๕. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๖. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 
 ๗. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม 
 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย ๘ เกณฑ์ ดังนี้ 
 ๑. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
 ๒. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 ๓. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 ๔.เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
 ๕. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
 ๖. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 
 ๗. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
 ๘. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
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องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจากขนาดกลาง ประเภทสามัญ  

โดยในการประชุมครั้งที่ ๗/2564 เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 2564 เห็นชอบการขอปรับปรุงตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  

 
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีส่วนราชการ รวม ๕ ส่วนราชการ ดังนี้ 
๑) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
๒) กองคลัง  
๓) กองช่าง  
๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๕) หน่วยตรวจสอบภายใน  
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน กำหนดกรอบอัตรากำลังทั้งสิ้น ๓๔ ตำแหน่ง ๔๑ อัตรา พนักงานส่วนตำบล

ทั้งสิ้น ๑๘ ตำแหน่ง ๑๘ อัตรา พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ
ทั้งสิ้น 1๐ ตำแหน่ง 1๔ อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปทั้งสิ้น 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบล
คุ้งน้ำวน มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจากเดิม ซึ่งจำนวนบุคลากรที่มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึง
ปรับปรุงตำแหน่งใหม่ ดังนี้ 
 ปรับปรุงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 50-3-01-3103-001 
เป็นตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 50-3-01-3103-001  
 

ทั้งนี้ การกำหนดตำแหน่งและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน คำนึงถึงภารกิจอำนาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  คุณภาพของงานและปริมาณงาน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องใช้จ่ายในด้านการบริหารงานบุคคล ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง 
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 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีภารกิจการวิเคราะห์ภารกิจอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อำนาจหน้าที่ท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการดังนี้ 
 
8.1  โครงสร้าง 
 

1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคล
ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริม
การเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษา
ความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่
มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้ง
กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน  การรับเงิน การจัดเก็บภาษี  
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชี
ทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืน ๆ งานจัดทำหรือช่วย
จัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งาน
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ  งานเกี่ยวกับเงิน
ประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การ
บัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณ
ราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งาน
จัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่าง
และไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี 
งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล งานจัดทำ
ทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  
งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือ

8.  โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 
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สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนา
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น 
การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้าน
การศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและ
ส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพ
และมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรม
เด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุน
เพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัด
สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิต ิช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ
ทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน  การบัญชี เอกสารการรับการ
จ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด งานวิเคราะห์และ
ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการ
ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย 
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เพ่ือให้สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมา
กรอกข้อมูลลงในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ดังนี้ 

1.  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.)  จำนวน  1  อัตรา 
 2.  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัด อบต.) จำนวน  1  อัตรา 
 
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีอัตรากำลัง จำนวน 15 ตำแหน่ง 17 อัตรา ดังนี้ 
 พนักงานส่วนตำบล 
 3.  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.) จำนวน  1  อัตรา 

๔.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน  1  อัตรา (ปรับปรุงตำแหน่งใหม่) 
 ๕.  นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ   จำนวน  1  อัตรา 
 6.  นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ   จำนวน  1  อัตรา 
 7.  นิติกร ระดับปฏิบัติการ    จำนวน  1  อัตรา 
 8.  เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน   จำนวน  1  อัตรา 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 9.  ผู้ชว่ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จำนวน  1  อัตรา 
 10. ผู้ชว่ยนักทรัพยากรบุคคล    จำนวน  1  อัตรา 
 11. ผู้ชว่ยนักพัฒนาชุมชน    จำนวน  1  อัตรา 
 12. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ    จำนวน  2  อัตรา 
 พนักงานจ้างท่ัวไป 
 13. คนงานทั่วไป     จำนวน  1  อัตรา 
 14. นักการภารโรง     จำนวน  1  อัตรา 
 15. พนักงานขับรถยนต์     จำนวน  2  อัตรา 
 
2. กองคลัง มีอัตรากำลัง จำนวน ๙ ตำแหน่ง ๙ อัตรา ดังนี้ 
 พนักงานส่วนตำบล 
 16. นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองคลัง) จำนวน  1  อัตรา 
 17. นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ  จำนวน  1  อัตรา 
 18. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญงาน จำนวน  1  อัตรา 
 19. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)  (ว่าง)  
 20. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) (ว่าง)  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 21. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จำนวน  1  อัตรา 
 22. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จำนวน  1  อัตรา 
 23. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    จำนวน  1  อัตรา 
 24. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จำนวน  1  อัตรา 
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3. กองช่าง มีอัตรากำลัง จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา ดังนี้ 
 พนักงานส่วนตำบล 
 25. นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองช่าง) จำนวน  1  อัตรา 
 26. นายช่างโยธา ระดับชำนาญงาน   จำนวน  1  อัตรา 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 27. ผู้ช่วยนายช่างโยธา     จำนวน  1  อัตรา 
 28. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ    จำนวน  1  อัตรา 
 29. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จำนวน  1  อัตรา 
 พนักงานจ้างท่ัวไป 
 30. พนักงานผลิตน้ำประปา    จำนวน  2  อัตรา 
 31. พนักงานจดมาตรวัดน้ำ    จำนวน  1  อัตรา 
 32. คนงานทั่วไป     จำนวน  1  อัตรา 
 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีอัตรากำลัง จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 
 พนักงานส่วนตำบล 
 33. นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น    จำนวน  1  อัตรา 
 (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
 34. นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ   จำนวน  1  อัตรา 
 35. ครู อันดับ คศ.1     จำนวน  1  อัตรา 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  36. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ 5 ปี)   จำนวน  1  อัตรา 
  37. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จำนวน  1  อัตรา 
 
๕. หน่วยตรวจสอบภายใน มีอัตรากำลัง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้ 
 พนักงานส่วนตำบล 
 3๘. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) (ว่าง) 
  

จากอัตรากำลังในแต่ละส่วนดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้กำหนดกรอบอัตรากำลัง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ทั้งสิ้น 3๔ ตำแหน่ง 
๔๑  อัตรา โดยที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นทุกส่วนราชการ 
จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงตำแหน่งเพ่ิมใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณงานในความรับผิดชอบของทุกส่วน
ราชการและแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อีกทั้งเพ่ือเป็น
การสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้กับพนักงานส่วนตำบลผู้ดำรงตำแหน่ง รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
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8.2  การวิเคราะห์โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 
 
 จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยองค์การ
บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้ทำการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน รวมทั้งสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
ด้านต่างๆเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน นำผลการวิเคราะห์ มาจัดทำกรอบโครงสร้างส่วนราชการ 
โดยทำการเปรียบเทียบให้เห็นว่ากรอบโครงสร้างส่วนราชการเดิมทั้งหมด มีภารกิจงานประกอบด้วยอะไรบ้าง 
และกรอบโครงสร้างส่วนราชการที่จะกำหนดขึ้นใหม่มีภารกิจงานประกอบด้วยอะไรบ้าง เพ่ือเป็นข้อมูลนำเสนอ
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี พิจารณา ทั้งนี้ โดยระบุรายละเอียดทุกส่วนราชการ ดังนี้ 

 
๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการ
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ 
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร 
งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครองดูแล
และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก 
หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
(๑) งานการเจ้าหน้าที่ 
(๒) งานนิติการ 
(๓) งานสวัสดิการสังคม 
(๔) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(๕) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๖) งานเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล 

  (๗) งานส่งเสริมการเกษตร 
  (๘) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 
(๑) งานแผนงานและงบประมาณ 
(๒) งานบริหารงานทั่วไป 
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2. กองคลัง  
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และ

การพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท 
งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืน ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้
และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกัน
สัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี 
การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
(1) งานบริหารงานคลัง 

 (2) งานพัฒนารายได้ 
 (3) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

(4) งานการเงินและบัญชี 
(5) งานพัสดุและทรัพย์สิน 
(6) งานจัดหาพัสดุ 
(7) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
(8) งานบำเหน็จบำนาญ 
 

 3. กองช่าง  
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำ
ราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติ
โครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร 
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา 
งานเกี่ยวกับการข่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียน
ควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
 (1) งานผังเมือง 
     (2) งานสาธารณูปโภค 
     (3) งานสำรวจและออกแบบ 
     (4) งานควบคุมการก่อสร้าง 
      (5) งานระบบการจราจร 
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๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ

การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา 
ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน 
งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ 
งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของ
พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียัง
ไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
(1) งานบริหาร และพัฒนาการศึกษา 
(2) งานการศาสนา 
(3) งานบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
(4) งานกิจกรรมเด็กเยาวชน 
(5) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(6) งานการกีฬาและนันทนาการ 
 

 5 หน่วยตรวจสอบภายใน  
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบ
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการ
เก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบติดตามและ
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด 
คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผล
การตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่
หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

[Type the author name] 
 

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน กำหนดภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
กำหนด และเพ่ือให้การบริการสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด ซึ่งโครงสร้างตาม
แผนอัตรากำลังเดิม และโครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน  จึงแบ่งโครงสร้างส่วนราชการเป็น ๕ ส่วน ได้แก่ 
สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และหน่วยตรวจสอบภายใน มีดังนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานนิติการ 
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล 

  - งานส่งเสริมการเกษตร 
  - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
1.1 กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 
- งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานบริหารงานทั่วไป 

- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานนิติการ 
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล 

  - งานส่งเสริมการเกษตร 
  - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
1.1 กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 
- งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานบริหารงานทั่วไป 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา 
การวางแผน การส่ งเสริม
การลงทุน พาณิ ชยกรรม
และการท่องเที่ยว  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา 
การจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

2. กองคลัง 2. กองคลัง  

2.1 งานบริหารงานคลัง 
2.2 งานพัฒนารายได้ 
2.3 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.4 งานการเงินและบัญชี 
2.5 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
2.6 งานจัดหาพัสดุ 
2.7 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 

2.8 งานบำเหน็จบำนาญ 

2.1 งานบริหารงานคลัง 
2.2 งานพัฒนารายได้ 
2.3 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.4 งานการเงินและบัญชี 
2.5 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
2.6 งานจัดหาพัสดุ 
2.7 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
2.8 งานบำเหน็จบำนาญ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา 
การวางแผน การส่ งเสริม
การลงทุน พาณิ ชยกรรม
และการท่องเที่ยว 
 

3. กองช่าง 3. กองช่าง  
3.1 งานผังเมือง 
3.2 งานสาธารณูปโภค 
3.3 งานสำรวจและออกแบบ 
3.4 งานควบคุมการก่อสร้าง 

   3.5 งานระบบการจราจร 

3.1 งานผังเมือง 
3.2 งานสาธารณูปโภค 
3.3 งานสำรวจและออกแบบ 
3.4 งานควบคุมการก่อสร้าง 
3.5 งานระบบการจราจร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
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แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

4.1 งานบริหาร และพัฒนาการศึกษา 
4.2 งานการศาสนา 
4.3 งานบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
4.4 งานกิจกรรมเด็กเยาวชน 
4.5 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   4.6 งานการกีฬาและนันทนาการ 

4.1 งานบริหาร และพัฒนาการศึกษา 
4.2 งานการศาสนา 
4.3 งานบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
4.4 งานกิจกรรมเด็กเยาวชน 
4.5 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.6 งานการกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา 
การวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว  

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 5. หน่วยตรวจสอบภายใน  
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แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

โครงสร้างของส่วนราชการที่ปรับปรุงตำแหน่งใหม่ 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  
(ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 

 
1.  สำนักปลัด อบต. 

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม ่ หมายเหตุ 
1. ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  (1) 1. ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  (1)  
2. รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  (1) 2. รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  (1)  
สำนักปลัด อบต. สำนักปลัด อบต.  
3. หัวหนา้สำนักปลัด อบต. (นกับริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  (1)  
 

งานการเจ้าหนา้ที ่
๔. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร (1)  
๕. ผู้ช่วยนกัทรัพยากรบุคคล (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  (1)  
 

งานนิติการ 
๖. นิติกรปฏิบัตกิาร (1) 
 

งานสวัสดิการสังคม 
๗. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (1)  
8. ผู้ช่วยนกัพัฒนาชุมชน (พนักงานจา้งตามภารกจิ) (1) 
 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๙. ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ(พนกังานจา้งตามภารกจิ) (1) 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
- 
 

งานเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล 
- 
 

  งานส่งเสริมการเกษตร 
- 

 

  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- 
 

1.1 กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ) 
- งานแผนงานและงบประมาณ 
10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (1) 
11. ผู้ช่วยนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 
 
- งานบริหารงานทั่วไป 
๑๒. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (1) 
๑๓. ผู้ช่วยนกัทรัพยากรบุคคล (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  (1)  
๑๔. คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) (1) 
๑๕. นักการภารโรง (พนกังานจา้งทั่วไป) (1) 
๑๗. พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจา้งทั่วไป) (2)  

3. หัวหนา้สำนักปลัด อบต. (นกับริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  (1)  
 

งานการเจ้าหนา้ที ่
๔. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร (1)  
๕. ผู้ช่วยนกัทรัพยากรบุคคล (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  (1)  
 

งานนิติการ 
๖. นิติกรปฏิบัตกิาร (1) 
 

งานสวัสดิการสังคม 
๗. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (1)  
8. ผู้ช่วยนกัพัฒนาชุมชน (พนักงานจา้งตามภารกจิ) (1) 
 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๙. ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ(พนกังานจา้งตามภารกจิ) (1) 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
- 
 

งานเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล 
- 
 

  งานส่งเสริมการเกษตร 
- 

 

  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- 
 

1.2 กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) 
- งานแผนงานและงบประมาณ 
10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (1) (ปรับปรุงตำแหน่งใหม่) 
11. ผู้ช่วยนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 
 
- งานบริหารงานทั่วไป 
๑๒. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (1) 
๑๓. ผู้ช่วยนกัทรัพยากรบุคคล (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  (1)  
๑๔. คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) (1) 
๑๕. นักการภารโรง (พนกังานจา้งทั่วไป) (1) 
๑๗. พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจา้งทั่วไป) (2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รอเลื่อนระดับ 
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แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

2.  กองคลัง 
 

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

1. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  (1) 
 
งานบริหารงานคลัง 
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (1) 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างภารกิจ) (๑) 
 
งานพัฒนารายได้ 
4. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (1) 
 
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) (1) (ว่าง) 
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (๑) 
 
งานการเงินและบัญชี 
7. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) (1) (ว่าง) 
8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างภารกิจ) (1)    
9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1) 
 
งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- 
 
งานจัดหาพัสดุ 
- 
 
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
- 
 
งานบำเหน็จบำนาญ 
- 
 

1. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  (1) 
 
งานบริหารงานคลัง 
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (1) 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างภารกิจ) (๑) 
 
งานพัฒนารายได้ 
4. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (1) 
 
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) (1) (ว่าง) 
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (๑) 
 
งานการเงินและบัญชี 
7. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) (1) (ว่าง) 
8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างภารกิจ) (1)    
9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1) 
 
งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- 
 
งานจัดหาพัสดุ 
- 
 
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
- 
 
งานบำเหน็จบำนาญ 
- 
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3.  กองช่าง 
 

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  (1) 
 
งานผังเมือง 
๒. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจา้งตามภารกิจ) (1) 
๓. ผู้ช่วยเจา้พนักงานธรุการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)  
 
งานสาธารณูปโภค 
๔. นายช่างโยธา (ปฏิบตัิงาน/ชำนาญงาน) (1) 
 
งานสำรวจและออกแบบ 
5. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1) 
6. พนักงานผลติน้ำประปา (พนักงานจ้างทั่วไป) (2)  
7. พนักงานจดมาตรวัดน้ำ (พนักงานจ้างทั่วไป) (1)  
8. คนงานท่ัวไป (พนักงานจ้างทั่วไป) (1)  
 
งานระบบการจราจร 
- 
 

1. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  (1) 
 
งานผังเมือง 
๒. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจา้งตามภารกิจ) (1) 
๓. ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)  
 
งานสาธารณูปโภค 
๔. นายช่างโยธา (ปฏิบตัิงาน/ชำนาญงาน) (1) 
 
งานสำรวจและออกแบบ 
5. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1) 
6. พนักงานผลติน้ำประปา (พนักงานจ้างทั่วไป) (2)  
7. พนักงานจดมาตรวัดน้ำ (พนักงานจ้างทั่วไป) (1)  
8. คนงานท่ัวไป (พนักงานจ้างทั่วไป) (1)  
 
งานระบบการจราจร 
- 
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4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)  (1) 
 
งานบริหาร และพัฒนาการศึกษา 
2. นักวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ (1) 
3. ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1) 
 
งานการศาสนา 
- 
 
งานบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
- 
  
งานกิจกรรมเด็กเยาวชน 
- 
 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ครู (คศ.1) (1) 
5. ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1) 
 
งานการกีฬาและนันทนาการ 
- 

1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)  (1) 
 
งานบริหาร และพัฒนาการศึกษา 
2. นักวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ (1) 
3. ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1) 
 
งานการศาสนา 
- 
 
งานบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
- 
  
งานกิจกรรมเด็กเยาวชน 
- 
 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ครู (คศ.1) (1) 
5. ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1) 
 
งานการกีฬาและนันทนาการ 
- 
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 8.3  การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่
ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมี
เท่าใด เพ่ือนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใดจำนวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ 
ปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมา
บันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้ 

 

กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 

ที ่
ส่วนราชการ 

ชื่อตำแหน่งตามสายงาน 

กรอบ
อัตรา   
กำลัง
เดิม 

อัตราตำแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 
3 ปีข้างหน้า 

อัตรากำลังคน 
เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล        
 

1 
พนักงานส่วนตำบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

3 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพเิศษ 1 1 1 1 - - - 
ปรับปรุง

ตำแหน่งใหม่ 
(รอเลื่อนระดับ) 

5 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 1 1 1 1 - - -  

6 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 1 1 1 1 - - -  

7 นิติกรปฏิบตัิการ 1 1 1 1 - - -  

8 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 1 1 1 1 - - -  
 

9 
พนักงานจ้างตามภารกจิ  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

10 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 1 1 1 - -  -  

11 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  

12 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

13 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

 
14 

พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

15 นักการภารโรง 1 1 1 1 - - -  

16 พนักงานขับรถยนต ์ ๒ ๒ ๒ 2 - -  -  
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ที่ 
ส่วนราชการ 

ชื่อตำแหน่งตามสายงาน 

กรอบ
อัตรา   

กำลังเดมิ 

อัตราตำแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปขี้างหน้า 

อัตรากำลังคน 
เพิ่ม/ลด หมายเหต ุ

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
กองคลัง        

 
17 

พนักงานส่วนตำบล 
ผู้อำนวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
-  

18 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 1 1 1 1 - - -  

19 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 1 1 1 1 - - -  

20 เจ้าพนักงานพัสด ุ(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 1 1 1 1 - - - ว่าง 

21 เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 1 1 1 1 - - - ว่าง 

 
22 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

23 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 1 - - -  

24 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 1 1 1 1 - - -  

25 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

กองช่าง        
 

26 
พนักงานส่วนตำบล 
ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

27 นายช่างโยธาชำนาญงาน 1 1 1 1 - - -  

 
28 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

29 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

30 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 1 1 1 - - -  

 
31 

พนักงานจ้างทั่วไป 
พนักงานผลิตน้ำประปา 

 
๒ 

 
๒ 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 

32 พนักงานจดมาตรวัดนำ้ ๑ ๑ 1 1 - - -  

33 คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
 

34 
พนักงานส่วนตำบล 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

35 นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิาร 1 1 1 1 - - -  

36 ครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  

 
37 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

38 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

หน่วยตรวจสอบภายใน        

๓๙ นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 1 1 1 1 - - - ว่าง 

 รวม ๔๐ 4๑ 4๑ 4๑ - - -  



52 
 

[Type the author name] 
 

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

สรุปกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
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ลำดับ 

ที ่

 
ส่วนราชการ กรอบอัตรา 

กำลังเดิม 

อัตราตำแหน่งท่ีคาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

เพ่ิม/ลด (+/-) หมาย 
เหตุ 

  2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 สำนักปลัด 17 17 17 17 - - -  

2 กองคลัง ๙ 9 9 9 - - -  

3 กองช่าง 9 ๙ ๙ ๙ - - -  

4 กองการศึกษาฯ 5 5 5 5 - - -  

๕ 
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม ๔๑ 4๑ 4๑ 4๑ - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หมาย
เหตุ

จ านวนคน จ านวนเงิน (1)
เงินประจ า

ต าแหน่ง (2)
2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน) กลาง 1 1 495,000 84,000 1 1 1 - - - 16,440 18,120 19,440 595,440 613,560 633,000

2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(นักบริหารงานท้องถ่ิน) ต้น 1 1 462,240 42,000 1 1 1 - - - 13,320 15,240 15,720 517,560 532,800 548,520

ส านักปลัด อบต.

3 หัวหน้าส านักปลัด อบต.(นักบริหารงานท่ัวไป) ต้น 1 1 362,640 42,000 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,320 418,080 431,400 444,720

4 นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1 1 222,240 0 1 1 1 - - - 7,680 7,680 7,680 229,920 237,600 245,280

5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปรับปรุงต าแหน่งใหม่) ชพ. 1 1 382,800 42,000 1 1 1 - - - 14,880 15,480 15,960 439,680 455,160 471,120 รอเล่ือนระดับ

6 นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 1 1 207,480 0 1 1 1 - - - 7,080 7,680 7,680 214,560 222,240 229,920

7 นิติกร ปก./ชก. 1 1 190,080 0 1 1 1 - - - 9,120 8,280 7,080 199,200 207,480 214,560

8 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 239,640 0 1 1 1 - - - 9,720 10,080 10,440 249,360 259,440 269,880

 - 8 8 2,562,120 210,000 8 8 8  -  -  - 91,680 95,880 97,320 2,863,800 2,959,680 3,057,000

พนักงานจ้างตามภารกิจ

9 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  - 1 1 237,000 0 1 1 1 - - - 9,480 9,960 10,320 246,480 256,440 266,760

10 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  - 1 1 193,800 0 1 1 1 - - - 7,800 8,160 8,400 201,600 209,760 218,160

11 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  - 1 1 187,200 0 1 1 1 - - - 7,560 7,800 8,160 194,760 202,560 210,720

12 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)  - 1 1 142,920 0 1 1 1 - - - 5,760 6,000 6,240 148,680 154,680 160,920

13 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)  - 1 1 126,480 0 1 1 1 - - - 5,160 5,280 5,520 131,640 136,920 142,440

พนักงานจ้างท่ัวไป

จ านวนท่ีมีอยู่
อัตราก าลังท่ีคาดว่าจะต้องใช้

ในช่วง 3 ปีข้างหน้า
อัตราก าลัง เพ่ิม/ลด ภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน (3) ค่าใช้จ่ายรวม (4)

รวมเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ส านักปลัด อบต.

ท่ี ช่ือสายงาน
ระดับ

ต าแหน่ง
จ านวน
ท้ังหมด

9.  ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น



หมาย
เหตุ

จ านวนคน จ านวนเงิน (1)
เงินประจ า

ต าแหน่ง (2)
2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

จ านวนท่ีมีอยู่
อัตราก าลังท่ีคาดว่าจะต้องใช้

ในช่วง 3 ปีข้างหน้า
อัตราก าลัง เพ่ิม/ลด ภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน (3) ค่าใช้จ่ายรวม (4)

ท่ี ช่ือสายงาน
ระดับ

ต าแหน่ง
จ านวน
ท้ังหมด

14 คนงานท่ัวไป  - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

15 นักการภารโรง  - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

16 พนักงานขับรถยนต์  - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

17 พนักงานขับรถยนต์  - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

 - 9 9 1,319,400 0 9 9 9  -  -  - 120,000 124,200 125,160 1,355,160 1,392,360 1,431,000

17 17 3,881,520 210,000 17 17 17  -  -  - 134,880 139,680 141,120 4,218,960 4,352,040 4,488,000  

กองคลัง

18 ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ต้น 1 1 409,320 42,000 1 1 1 - - - 13,320 13,080 13,200 464,640 477,720 490,920

19 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. 1 1 349,320 0 1 1 1 - - - 13,320 13,440 13,320 362,640 376,080 389,400

20 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 1 1 269,880 0 1 1 1 - - - 10,560 10,800 11,040 280,440 291,240 302,280

21 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 1 0 297,900 0 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 ว่าง

22 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. 1 0 297,900 0 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 ว่าง

 - 5 3 1,624,320 42,000 5 5 5  -  -  - 56,640 56,760 57,000 1,722,960 1,779,720 1,836,720

พนักงานจ้างตามภารกิจ

23 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  - 1 1 167,520 0 1 1 1 - - - 6,720 6,960 7,320 174,240 181,200 188,520

24 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  - 1 1 147,600 0 1 1 1 - - - 6,000 6,240 6,480 153,600 159,840 166,320

25 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  - 1 1 177,600 0 1 1 1 - - - 7,200 7,440 7,680 184,800 192,240 199,920

26 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  - 1 1 142,920 0 1 1 1 - - - 5,760 6,000 6,240 148,680 154,680 160,920

 - 4 4 635,640 0 4 4 4  -  -  - 25,680 26,640 27,720 661,320 687,960 715,680

9 7 2,259,960 42,000 9 9 9  -  -  - 82,320 37,440 38,760 2,384,280 2,467,680 2,552,400  

กองช่าง

รวมเงินเดือนพนักงานจ้าง ส านักปลัด อบต.

รวมภาระค่าใช้จ่ายส านักปลัด อบต.

รวมเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล กองคลัง

รวมเงินเดือนพนักงานจ้าง กองคลัง

รวมภาระค่าใช้จ่ายกองคลัง



หมาย
เหตุ

จ านวนคน จ านวนเงิน (1)
เงินประจ า

ต าแหน่ง (2)
2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

จ านวนท่ีมีอยู่
อัตราก าลังท่ีคาดว่าจะต้องใช้

ในช่วง 3 ปีข้างหน้า
อัตราก าลัง เพ่ิม/ลด ภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน (3) ค่าใช้จ่ายรวม (4)

ท่ี ช่ือสายงาน
ระดับ

ต าแหน่ง
จ านวน
ท้ังหมด

27 ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ต้น 1 1 468,960 42,000 1 1 1 - - - 14,160 15,480 16,080 525,120 540,600 556,680

28 นายช่างโยธา ปง./ชง. 1 1 230,400 0 1 1 1 - - - 9,240 9,720 10,080 239,640 249,360 259,440

 - 2 2 699,360 42,000 2 2 2  -  -  - 23,400 25,200 26,160 764,760 789,960 816,120

พนักงานจ้างตามภารกิจ

29 ผู้ช่วยนายช่างโยธา   - 1 1 167,520 0 1 1 1 - - - 6,720 6,960 7,320 174,240 181,200 188,520

30 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  - 1 1 148,560 0 1 1 1 - - - 6,000 6,240 6,480 154,560 160,800 167,280

31 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  - 1 1 143,520 0 1 1 1 - - - 5,760 6,000 6,240 149,280 155,280 161,520

พนักงานจ้างท่ัวไป

32 พนักงานผลิตน  าประปา  - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

33 พนักงานผลิตน  าประปา  - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

34 พนักงานจดมาตรวัดน  า  - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

35 คนงานท่ัวไป  - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

 - 7 7 891,600 0 7 7 7  -  -  - 18,480 19,200 20,040 910,080 929,280 949,320

9 9 1,590,960 42,000 9 9 9  -  -  - 41,880 44,400 46,200 1,674,840 1,719,240 1,765,440  

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

36
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงาน
การศึกษา)

ต้น 1 1 402,720 42,000 1 1 1 - - - 13,440 13,080 13,080 458,160 471,240 484,320

37 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 1 1 214,560 0 1 1 1 - - - 7,680 7,680 7,680 222,240 229,920 237,600

38 ครู คศ.1 1 1 0 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0

 - 2 2 617,280 42,000 3 3 3  -  -  - 21,120 20,760 20,760 680,400 701,160 721,920

รวมเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล กองช่าง

รวมเงินเดือนพนักงานจ้าง กองช่าง

รวมภาระค่าใช้จ่ายกองช่าง

รวมเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล กองการศึกษาฯ



หมาย
เหตุ

จ านวนคน จ านวนเงิน (1)
เงินประจ า

ต าแหน่ง (2)
2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

จ านวนท่ีมีอยู่
อัตราก าลังท่ีคาดว่าจะต้องใช้

ในช่วง 3 ปีข้างหน้า
อัตราก าลัง เพ่ิม/ลด ภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน (3) ค่าใช้จ่ายรวม (4)

ท่ี ช่ือสายงาน
ระดับ

ต าแหน่ง
จ านวน
ท้ังหมด

พนักงานจ้างตามภารกิจ

39 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ 5 ปี)  - 1 1 142,560 0 1 1 1 - - - 5,760 6,000 6,240 148,320 154,320 160,560

40 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  - 1 1 143,520 0 1 1 1 - - - 5,760 6,000 6,240 149,280 155,280 161,520

 - 2 2 286,080 2 2 2  -  -  - 5,760 6,000 6,240 149,280 155,280 161,520

4 4 903,360 42,000 5 5 5  -  -  - 26,880 26,760 27,000 829,680 856,440 883,440  

หน่วยตรวจสอบภายใน

41 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1 0 0 0 1 1 1 - - - 355,320 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320

1 0 0 0 1 1 1 - - - 355,320 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320  

(5) 9,463,080 9,762,720 10,068,600

(6) 851,677 878,645 906,174

(7) 10,314,757 10,641,365 10,974,774

(8) 33.19 32.61 32.03

    (รายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ปี 2563 เป็นเงิน 701,260.60 บาท)

รวมเงินเดือนพนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ

รวมภาระค่าใช้จ่ายกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

รวม

ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  ไม่เกิน 15% (ประมาณการ 9%)

รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลท้ังส้ิน

รวมภาระค่าใช้จ่ายหน่วยตรวจสอบภายใน

6. ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและเงินค่าจ้างของพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 10,314,757.00 บาท

7. สัดส่วนค่าใช้จ่ายในข้อ 6 ต่อรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 (ข้อ 3) คิดเป็นร้อยละ 33.๑๙
8. องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน  าวน มีจ านวน 7 หมู่บ้าน พื นท่ี 15 ตารางกิโลเมตร ประชากร 3,658 คน ครัวเรือน 1,106 ครัวเรือน
9. ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับเงินเดือนค่าจ้างจากงบประมาณอุดหนุน ไม่น ามาคิดรวมเป็นภาระค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ
1. ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ 2563 ไม่รวมเงินอุดหนุน เป็นเงิน 20,822,000.00 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 29,600,000.00 บาท
3. ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ประมาณการเพ่ิมขึ นร้อยละ 5 จากรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 31,080,000.00 บาท
4. ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ประมาณการเพ่ิมขึ นร้อยละ 5 จากรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 32,634,000.00 บาท
5. ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 ประมาณการเพ่ิมขึ นร้อยละ 5 จากรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 34,265,700.00 บาท
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องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 

(1) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (1) 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (1) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (1) 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 

นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (1) 

กองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (1) 

กองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 

กลุ่มงานแผนงาน 
และงบประมาณ 

 
 

- งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานบริหารงานทัว่ไป 
 
 
 

- งานการเจ้าหน้าที ่
- งานนิติการ 
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานเลขานุการองค์การบริหาร  
  ส่วนตำบล 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 
 

- งานบริหารงานคลัง 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานจัดหาพัสด ุ
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย ์
- งานบำเหนจ็บำนาญ                                                                                                     

- งานผังเมือง 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานสำรวจและออกแบบ 
- งานควบคุมการก่อสร้าง 
- งานระบบการจราจร 

- งานบริหาร และพัฒนาการศึกษา 
- งานการศาสนา 
- งานบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ี 
  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- งานกิจกรรมเด็กเยาวชน 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานการกีฬาและนันทนาการ 
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สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)  

 
 

 
 
- แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ (แยกส่วนราชการ) 
 

กรอบโครงสร้างสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
  

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 
 

  งานแผนงานและงบประมาณ 
   - นักวเิคราะห์นโยบายและแผน (ชพ.) (1) 
(ปรับปรุงตำแหน่ง-รอเลื่อนระดับ) 
   - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภารกจิ) (1) 

  งานบริหารงานทั่วไป 
      - เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) (1)      

   - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1) 
      - คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป) (1) 
      - นักการภารโรง (ท่ัวไป) (1) 
      - พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) (2)  
 

 

  - นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (1) 
  - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (ภารกิจ) (1) 
   

 

  - นิติกร (ปก./ชก.) (1) 
 

 

 งานการเจ้าหนา้ที ่ งานนิติการ งานสวัสดิการสังคม 

 - นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1)  
 - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ภารกจิ) (1) 
 

 

งานสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1) 

งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริม 
การท่องเท่ียว 

งานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภยั 

 

- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

งานเลขานุการ 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
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กรอบโครงสร้างกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ตามภารกิจ ทั่วไป  

จำนวน 1  - - 3 - ๑ 
(ปรับปรุงตำแหน่ง  
– รอเลื่อนระดับ) 

1 - - - 5  4  15 

งานบริหารงานคลัง งานพัฒนารายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานการเงินและบัญช ี

- เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี (ปง./ชง.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกิจ) (๑) 

- นกัวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (1) - เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้(ปง./ชง.) (1) (ว่าง) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ภารกิจ) (๑) 

   
   

- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง) (1) (ว่าง) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภารกจิ) (1)    
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ (ภารกิจ)  (1)  

 

กองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (1)  

งานบำเหน็จบำนาญ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย ์งานจัดหาพัสดุ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
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ระดับ 
อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ตามภารกิจ ทั่วไป  

จำนวน 1 - - - 1 - 2 1 - - 4  - 9 

 
 
 
 
 
กรอบโครงสร้างกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1)  

งานควบคุมและก่อสร้าง งานสำรวจและออกแบบ งานสาธารณูปโภค งานผังเมือง 

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ (ภารกิจ) (1)  

 

•  - นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)  

 
 
 
 
   

•   - ผู้ชว่ยนายช่างเขยีนแบบ (ภารกจิ) (1)  
  - พนกังานผลิตน้ำประปา (ทั่วไป) (2)  
  - พนกังานจดมาตรวัดน้ำ (ทัว่ไป) (1)  
  - คนงานทัว่ไป (ทั่วไป) (1)  

   

- 
 
 

- - - - 

งานระบบการจราจร 

- 
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ระดับ 
อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ตามภารกิจ ทั่วไป 

จำนวน 1 - - - - - - 1 - - 3 4 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบโครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหาร  
และพัฒนาการศึกษา 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
นักบริหารงานการศึกษา (ระดับต้น) (1)  

 - นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) 
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1)  

งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 

งานกิจกรรมเด็กเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

- - -  - ครู (1) 
 - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) (1)  

- 
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ระดับ 
อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ตามภารกิจ ทั่วไป  

จำนวน 1  - - 1 - - - - - - 1  - 3 

 
         

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

กรอบโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
          
 
 
 
 
 

ระดับ 
ครู พนักงานจ้าง 

รวม 
คผช. คศ.1 คศ.2 คศ.3 ตามภารกิจ ทั่วไป 

จำนวน - 1 - - 1 - 2 

 - นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (1) 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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ระดับ 
อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ตามภารกิจ ทั่วไป  

จำนวน - - - 1 - - - - - - -  - 1 
 
 



63 
 

 
 
 

ที่ ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒ ิ

การศึกษา 

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม ่ เงินเดือน 
หมายเหต ุ

เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจำ
ตำแหน่ง 

เงินค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอื่นๆ 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 พนักงานส่วนตำบล 

1 นายอุกฤษฎ์  กรับทอง ป.โท 50-3-00-1101-001 ปลัด อบต.         
(นักบริหารงานทอ้งถิน่) 
(ประเภทตำแหน่ง บริหารท้องถ่ิน)        

กลาง 50-3-00-1101-001 ปลัด อบต.         
(นักบริหารงานท้องถิ่น)      
(ประเภทตำแหน่ง บริหารท้องถ่ิน)      

กลาง 495,000 
(41,250x12) 

84,000 
(7,000x12) 

84,000 
(7,000x12) 

6๖๓,๐๐0 

2 นางกาญจนา  เหล่างาม ป.โท 50-3-00-1101-002 รองปลัด อบต.                     
(นักบริหารงานทอ้งถิน่) 
(ประเภทตำแหน่ง บริหารท้องถ่ิน)    

ต้น 50-3-00-1101-002 รองปลัด อบต.                     
(นักบริหารงานทอ้งถิน่) 
(ประเภทตำแหน่ง บริหารท้องถ่ิน)    

ต้น 462,240 
(3๘,๕๒0x12) 

42,000 
(3,500x12) 

- 504,240 

3 นางวารณุี  เจียมจนัทรเศขร ป.โท 50-3-01-2101-001 หัวหน้าสำนกัปลัดอบต. 
(นักบริหารงานทัว่ไป) 
(ประเภทตำแหน่ง อำนวยการท้องถ่ิน) 

ต้น 50-3-01-2101-001 หัวหน้าสำนกัปลัดอบต. 
(นักบริหารงานทัว่ไป) 
(ประเภทตำแหน่ง อำนวยการท้องถ่ิน) 

ต้น 362,640 
(30,220x12) 

42,000 
(3,500x12) 

- 404,640 

4 นางสาวนิศารัตน์ มีสวนพลอย ป.โท 50-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล 
(ประเภทตำแหน่ง วิชาการ) 

ปก./
ชก. 

50-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล 
(ประเภทตำแหน่ง วิชาการ) 

ปก. 222,240 
(1๘,๕๒0x12) 

- - 222,240 
 

5 นางสาวปุณรัศมิ์ จริณิศราวิทย ์ ป.โท 50-3-01-3103-001 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
(ประเภทตำแหน่ง วิชาการ) 

ปก./
ชก. 

50-3-01-3103-001 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
(ประเภทตำแหน่ง วิชาการ) 

ชพ. 382,800 
(3๑,๙๐0x12) 

42,000 
(3,500x12) 

- ๔๒๔,800 
 

6 นางสาวเจนจิรา ปุ่นนอ้ย ป.ตร ี 50-3-01-3105-001 นิติกร 
(ประเภทตำแหน่ง วิชาการ) 

ปก./
ชก. 

50-3-01-3105-001 นิติกร 
(ประเภทตำแหน่ง วิชาการ) 

ปก. 190,080 
(15,๘๔0x12) 

- - 190,080 

7 นางสาวกนิษฐา พุกาวรรณ ป.ตร ี 50-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน 
(ประเภทตำแหน่ง วิชาการ) 

ปก./
ชก. 

50-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน 
(ประเภทตำแหน่ง วิชาการ) 

ปก. 207,480 
(1๗,๒๙0x12) 

- - 207,480 

8 นางสาวมนัสนนัท ์เลน่วาร ี ป.ตร ี 50-3-01-4101-001 เจ้าพนกังานธุรการ 
(ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป) 

ปง./ชง. 50-3-01-4101-001 เจ้าพนกังานธุรการ 
(ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป) 

ชง. 239,640 
(19,๙๗0x12) 

- - 239,640 
 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
9 นางสาวพัชริดา แสงเจริญ ป.ตร ี - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน - - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน - 237,000 

(1๙,๗๕0x12) 
- - 237,000 

 
10 นางสาวโชติกา บุญช่วย ป.ตร ี - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล - - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล - 193,800 

(1๖,๑๕0x12) 
- - 193,800 

11 นางสาวพิชญาภา สุวรรณบำรุง 
 

ป.ตร ี - ผู้ช่วยนักพฒันาชมุชน - - ผู้ช่วยนักพฒันาชมุชน - 187,200 
(15,๖00x12) 

- - 187,200 
 

12 นางสาวปนัดดา มุสกิวัตร ์ ปวส. - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - 142,920 
(11,๙๑0x12) 

- ๑๖,๕๐0 
(1,๓๗5x12) 

159,420 

13 นางสาวพจนารถ แสงเทศ ปวช. - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - 126,480 
(10,๕๔0x12) 

- 1๔,8๘0 
(1,๒๔0x12) 

126,480 

11.  บัญชีแสดงการจดัคนลงสูต่ำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ 
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ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ
การศึกษา 

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม ่ เงินเดือน 
หมายเหต ุ

เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจำ
ตำแหน่ง 

เงินค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอื่นๆ 

 พนักงานจ้างท่ัวไป 
14 นายพทิยา สุทธิประเสรฐิ 

 
- - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 

(9,000x12) 
- 12,000 

(1,000x12) 
120,000 

15 นายกมยั  คงวฒันา 
 

- - นักการภารโรง - - นักการภารโรง - 108,000 
(9,000x12) 

- 12,000 
(1,000x12) 

120,000 

16 นายสรุสิทธิ์  วารีวหา 
 

- - พนักงานขับรถยนต ์ - - พนักงานขับรถยนต ์ - 108,000 
(9,000x12) 

- 12,000 
(1,000x12) 

120,000 

17 นายธานินท์ พึงใจ - - พนักงานขับรถยนต ์ - - พนักงานขับรถยนต ์ - 108,000 
(9,000x12) 

- 12,000 
(1,000x12) 

120,000 
 

กองคลัง 
 พนักงานส่วนตำบล 
18 นางจุรีพร  ทองอินทร ์ ป.ตร ี 50-3-04-2102-001 ผู้อำนวยการกองคลัง            

(นักบริหารงานการคลัง) 
(ประเภทตำแหน่ง อำนวยการท้องถ่ิน) 

ต้น 50-3-04-2102-001 ผู้อำนวยการกองคลัง            
(นักบริหารงานการคลัง) 
(ประเภทตำแหน่ง อำนวยการท้องถ่ิน) 

ต้น 409,320 
(3๔,๑๑0x12) 

42,000 
(3,500x12) 

- 4๕๑,๓๒0 

19 นางสาวจิตสุภา  เลก็อยู ่ ป.ตร ี 50-3-04-3201-001 นักวชิาการเงนิและบญัช ี
(ประเภทตำแหน่ง วิชาการ) 

ปก./
ชก. 

50-3-04-3201-001 นักวชิาการเงนิและบญัชี 
(ประเภทตำแหน่ง วิชาการ) 

ชก. 349,320 
(2๙,๑๑0x12) 

- - 349,320 
 

20 นางสาวนริศรา หาญเสอืเหลอืง ป.ตร ี 50-3-04-4201-001 เจ้าพนกังานการเงนิและบญัช ี
(ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป) 

ปง./ชง. 50-3-04-4201-001 เจ้าพนกังานการเงนิและบญัชี 
(ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป) 

ชง. 269,880 
(2๒,๔๙0x12) 

- - 269,880 
 

21 -  - 50-3-04-4203-001 เจ้าพนกังานพัสด ุ
(ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป) 

ปง./ 
ชง. 

50-3-04-4203-001 เจ้าพนกังานพัสด ุ
(ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป) 

ปง./ 
ชง. 

297,900 - - 297,900 
(ว่าง) 

22 -  - 50-3-04-4203-001 เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได ้
(ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป) 

ปง./ 
ชง. 

50-3-04-4203-001 เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได ้
(ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป) 

ปง./ 
ชง. 

297,900 - - 297,900 
(ว่าง) 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
23 นางสาวภาศิณี  ยนิดีพายับกุล 

 
ปวส. - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานจัดเก็บรายได ้ - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ - 167,520 

(13,960x12) 
- - 167,520 

24 นางสาวรนิทร์ลภสั สทุธิประเสรฐิ ป.ตร ี - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงนิและ
บัญชี 

- - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงนิและ
บัญชี 

- 147,600 
(1๒,๓๐0x12) 

- 1๑,8๒0 
(๙๘5x12) 

159,420 

25 นางสาวประภาพรรณ รจุิเรก 
 

ป.ตร ี - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสด ุ - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสด ุ - 177,600 
(14,๘๐0x12) 

- - 177,600 

26 นางสาวพิมพกานต์ หุตะจติต ์
 

ปวส. - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - 142,920 
(11,๙๑0x12) 

- ๑๖,๕๐0 
(1,๓๗5x12) 

159,420 
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ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ
การศึกษา 

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม ่ เงินเดือน 
หมายเหต ุ

เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจำ
ตำแหน่ง 

เงินค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอื่นๆ 

กองช่าง 
 พนักงานส่วนตำบล 
27 นางณณฐั  หอมชื่น ป.ตร ี 50-3-05-2103-001 ผู้อำนวยการกองช่าง                

(นักบริหารงานช่าง) 
(ประเภทตำแหน่ง อำนวยการท้องถ่ิน) 

ต้น 50-3-05-2103-001 ผู้อำนวยการกองช่าง                
(นักบริหารงานช่าง) 
(ประเภทตำแหน่ง อำนวยการท้องถ่ิน) 

ต้น 468,960 
(3๙,๐๘0x12) 

42,000 
(3,500x12) 

- 468,960 

28 นายทนงศกัดิ์ พกุเปลีย่น ป.ตร ี 50-3-05-4701-001 นายช่างโยธา 
(ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป) 

ชง. 50-3-05-4701-001 นายช่างโยธา 
(ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป) 

ชง. 230,400 
(1๙,๒๐0x12) 

- - 230,400 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
29 นายอาทร  ทัศนาทัย 

 
ปวช. - ผู้ช่วยนายชา่งโยธา - - ผู้ช่วยนายชา่งโยธา - 167,520 

(13,960x12) 
- - 167,520 

30 นางสาวนติยา สุวรรณบำรุง 
 

ปวส. - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - 148,560 
(1๒,๓๘0x12) 

- 1๐,๘๖0 
(๙๐5x12) 

159,420 
 

31 นางสาวนฤมล แสงนาค 
 

ปวส. - ผู้ช่วยนายชา่งเขยีนแบบ - - ผู้ช่วยนายชา่งเขยีนแบบ - 142,920 
(11,๙๑0x12) 

- ๑๖,๕๐0 
(1,๓๗5x12) 

159,420 

 พนักงานจ้างท่ัวไป 
32 นางสาวเสาวณยี์ จนัทร์หลวง 

 
- - พนักงานผลิตน้ำประปา - - พนักงานผลิตน้ำประปา - 108,000 

(9,000x12) 
- 12,000 

(1,000x12) 
120,000 

33 นายวฒุิชาติ  กฤตัญชลยี ์
 

- - พนักงานผลิตน้ำประปา - - พนักงานผลิตน้ำประปา - 108,000 
(9,000x12) 

- 12,000 
(1,000x12) 

120,000 

34 นายภานุพันธ์  นาคแกว้ 
 

- - พนักงานจดมาตรวัดน้ำ - - พนักงานจดมาตรวัดน้ำ - 108,000 
(9,000x12) 

- 12,000 
(1,000x12) 

120,000 

35 - - - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 
(9,000x12) 

- 12,000 
(1,000x12) 

120,000 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 พนักงานส่วนตำบล 
36 นางวรมน  คงอยู ่ ป.โท 50-3-08-2107-001 ผู้อำนวยการกองการศกึษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม                
(นักบริหารงานการศกึษา) 
(ประเภทตำแหน่ง อำนวยการท้องถ่ิน) 

ต้น 50-3-08-2107-001 ผู้อำนวยการกองการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม                
(นักบริหารงานการศกึษา) 
(ประเภทตำแหน่ง อำนวยการท้องถ่ิน) 

ต้น 402,720 
(3๓,๕๖0x12) 

42,000 
(3,500x12) 

- 4๔๔,๗๒0 

37 นางสาวนยันา เอี่ยมละมยั ป.ตร ี 50-3-08-3803-001 นักวชิาการศึกษา 
(ประเภทตำแหน่ง วิชาการ) 

ปก./
ชก. 

 

50-3-08-3803-001 นักวชิาการศึกษา 
(ประเภทตำแหน่ง วิชาการ) 

ปก. 
 

214,560 
(๑๗,๘๘0x12) 

- - 214,560 
 

38 นางบุญส่ง สุวรรณ ์ ป.ตร ี 50-3-08-6600-181 ครู 
 

คศ.1 50-3-08-2217-240 ครู 
 

คศ.1 - - - - 
(เงินอุดหนุน) 



66 
 

 
 
 

ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ
การศึกษา 

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม ่ เงินเดือน 
หมายเหต ุ

เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจำ
ตำแหน่ง 

เงินค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอื่นๆ 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
39 นางสาวสนุันทินี ประชาญสิทธิ ์

 
ปวส. - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็ - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็ - 147,600 

(1๒,๓๐0x12) 
- 1๑,8๒0 

(๙๘5x12) 
159,420 

(เงินอุดหนุน) 
40 นางสาวเพยีงทอง ศรีสุข 

 
ปวส. - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - 142,920 

(11,๙๑0x12) 
- ๑๖,๕๐0 

(1,๓๗5x12) 
159,420 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 
 พนักงานส่วนตำบล 

๔๑ - ป.ตร ี 50-3-12-3205-001 นักวชิาการตรวจสอบภายใน - 50-3-12-3205-001 นักวชิาการตรวจสอบภายใน 
ปก./ 
ชก. 

355,320 - - 355,320 
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องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน กำหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกตำแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายกำหนด โดยมีระยะเวลา ๓ ปี ตามรอบของแผนอัตรากำลัง ๓ ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้าน
ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนา
ด้านนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand ๔.๐ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องพัฒนา
ระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค ๔.๐ เช่นกัน โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการทำงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 

 

๑. เป็นองค์กรที่ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการทำงาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และ
สามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดำเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ 
เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทำงานใน
แนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้อง
เชื่อมโยงการทำงานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการ
บริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

๒. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคำถามกับตนเอง
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการ
เพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมา
ด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

๓. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทำงานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการ
ตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพ
ความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทำให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 

๑2.  แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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การบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจสำคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กรจึงเป็นภาระหน้าที่ของ
ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพ่ือทำให้
บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลสำเร็จต่อเป้าหมายของหน่วยงาน 

การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง เป็นการวางแผน และกำหนดเป้าหมาย  
วัตถุประสงค์ของกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดย
อาศัยความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานเป็นข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนปัญหาที่เกิดข้ึนภายในองค์กรนำมา
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพ่ือนำมาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากรพร้อมทั้งเสริมสร้าง
ความสามารถด้วยการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
และลูกจ้าง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ไว้ในแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง เป็นรอบระยะเวลา 3 ปี  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
15.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕66 

(ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ประกอบด้วย 
 1. นายพิชิต  บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ 
 2. นายอุกฤษฏ์  กรับทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ 
 3. นางกาญจนา  เหล่างาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ  
 4. นางวารุณี  เจียมจันทรเศขร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ 
 5. นางจุรีพร ทองอินทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ 
 6. นางณณัฐ  หอมชื่น ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ 
 7. นางวรมน  คงอยู่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
 8. นางสาวนิศารัตน์ มีสวนพลอย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขานุการ 
 

15.2 แผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(1)  หลักการและเหตุผล 
(2)  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
(3)  หลักสูตรการพัฒนา 

          -  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
          -  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
          -  หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะงานในแต่ละตำแหน่ง 
          -  หลักสูตรด้านการบริหาร 
          -  หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

(4)  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 
(5)  งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา  
 

 



๖๙ 
 

 
 

 ตามประกาศคณะกรรมพนักงานส่วนตำบล จังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 350 ให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลจัดให้มีประกาศกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล เพ่ือเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบล และข้อ 351 ในการจัดทำมาตรฐานคุณธรรม 
และจริยธรรมตามข้อ 350 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานคุณธรรม และ
จริยธรรมขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนของทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น นั้น 
   

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม
ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ได้ประกาศกำหนดให้
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ยึดมั่น
ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมดังนี้  
 1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
 3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

 ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย  
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปสำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น เพ่ื อเป็นการ
ปลูกจิตสำนึกของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้ยึดมั่นในหลักการปฏิบัติตน การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานแห่งความดีงาม ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใสศรัทธา ยกย่อง 
จากบุคคลทั่วไป โดยนำระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

๑3.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
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