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แผนอัตราก าลัง  3  ปี 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)    

ฉบับปรับปรงุ ครั้งที่ 2 
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ค าน า 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 - 2563)  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2  โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน  
มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลัง  โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ให้เหมาะสม  ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง  
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  ให้เหมาะสมอีกด้วย 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ จึงได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 - 2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประโยชน์
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่   ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
เรื่อง  การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)  

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 
----------------------------------  

 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 15  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ลพบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2545  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรีในการประชุม            
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2563  มีมติเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  3 ปี  (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 - 2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 และเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบน าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนอัตราก าลังคน  พัฒนาก าลังคน ให้สามารถด าเนินการให้ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลได้
ส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ จึงขอประกาศปรับปรุงแผนอัตร าก าลั ง  3 ปี  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  7    เดือน  เมษายน  พ.ศ.2563 
 
 
     (ลงชื่อ) 
                 (นายมนัส   รัตนบญุเกตุ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)   ฉบบัปรับปรุง ครั้งที่ 2 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
 

******************************* 
 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2561 – 2563 ตามที่มติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรีครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่  
31  มีนาคม  2563 มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ  นั้น  

เนื่องด้วยปัจจุบันการบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้อง
ด าเนินการต่อเนื่อง การก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกัน  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี   
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับ
เดิมเป็นส าคัญ เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้หลักการ
และวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2  ดังนี้ 
  ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใดระดับใด 
อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก 
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้าน
บุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรีทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
  ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลสะแกราบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบ
อัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 
3 ป ี
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่  2  ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค ์
 

 
๒.๑ วัตถุประสงค์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)     

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2   
2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่

เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
  ๒.1.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบมีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
  ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบสามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  ๒.1.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563) ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2   

2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 

2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
บริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 

2.2.๓ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถตรี
ยมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 

2.2.๔ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ
อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้ 

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 - 2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2   
 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  ไดแตงตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป      

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ซึ่งประกอบดวย  นายกองค์การบริหาร        
ส่วนต าบลเปนประธาน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหนาสวน
ราชการเปนคณะท างาน  มีนักทรัพยากรบุคคล เปนเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 - 2563)  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2  โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆดังตอไปนี้ 

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ  อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
สะแกราบ ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจาย อ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย      
ผูบริหารและ สภาพปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

 3.2.2 ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3.2.3 ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆจ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ให
เหมาะสม กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสาย
อาชีพของกลุ่มงานตางๆ 

 3.2.๔ ก าหนดความตองการพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ โดยให
หัวหนาสวน ราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรง
กับภารกิจและ อ านาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจ านวน      
ขาราชการลูกจางประจ าในองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง 

 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจางจ านวนต าแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

 3.2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลั ง ๓  ป (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)             
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน รอยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจาย 
        3.2.๗ ใหพนักงานส่วนต าบล ลูกจางประจ าและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนา
ความรู ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   

ฯลฯ 
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4.  สภาพปัญหาของพืน้ที่และความต้องการของประชาชน 
 

 
จากการ ส ารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล     

สะแกราบ พบปัญหาและความต้องการความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  ประจ าปี 
2561 – 2565 แบงออกเปนดานตางๆ เพื่อสะดวกในการด าเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชน
อยางแทจริง สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 
 1. ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก การกอสรางและปรับปรุงถนน  ทอน้ าหรือ
รางระบายน้ ายังไมทั่วถึง  

  1.2 การขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค 
  1.3 ไฟฟูาสาธารณะมีไม่เพียงพอ 

2.ด้านเศรษฐกิจ  
2.1  ประชาชนวางงาน  และมีรายไดไมเพียงพอตอการใชจาย 
2.2 การขาดเงินทุน และอุปกรณในการประกอบอาชีพ  
2.3 ประชาชนขาดความรูเพ่ือไปพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิม 

3. ดานสังคม  
3.1 การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
3.2 การสงเสริมใหเด็กรจูักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
3.3 การจัดหาสถานที่  รวมถึงวัสดุอุปกรณในการออกก าลังกายในชุมชนมีไมเพียงพอ  
3.4 การดูแล  และการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส  คนชรา  ผูพิการ และผูปวยเอดส  
3.5 การสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชน  และสงเสริมการมีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนของประชาชนรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผูน าชุมชน  
3.6 ปัญหายาเสพติด  
3.7 การติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและเครื่องหมายจราจรยังไมทั่วถึง  
3.8 การติดตั้งปายบอกทาง  ปายชื่อชุมชน  ปายชื่อซอย 

4. ดานการเมืองการบริหาร  
4.1 ประชาชนขาดความสนใจ  ในเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น  
4.2 การรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการ  
4.3 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ตองปรับปรุงกระบวนการท างาน 

ใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว  
4.4 การปรับปรุงและพัฒนารายไดขององค์การบริหารส่วนต าบล 

5. ปัญหาการผลิต  การตลาด รายได้และการมีงานท า 
      5.1 การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
   - ปัญหาการขาดความรู้ โอกาสในการประกอบอาชีพ 
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   - ปัญหาขาดการรวมกลุ่มอาชีพ  และขาดเงินทุนสนับสนุนอย่างยั่งยืน 
     5.2 ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร 
 6. ปัญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 
      6.1 ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย 
     6.2 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
      6.3 ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ,เด็ก,สตรี และคนพิการ ไม่ทั่วถึง 
      4.4 ปัญหาการแพร่ระบาดและการปูองกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบ้า 
 7. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
     7.1 ขาดน้ าส าหรับท าการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ 
  7.2 คลองตื้นเขนิ การระบายน้ าไม่สะดวก  ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตร 
 8. ปัญหาการบริหาร  และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  8.1 ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
      8.2 บุคคลภาคปฏิบัติไม่เพียงพอ     
 
 

5.  ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบนั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสะแกราบจะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ยังเน้นให้
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยั งเน้นให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  โดยยึด
กรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองใน
ท้องถิ่น  และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 

  การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต.ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการ แก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร 
โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะแกราบ ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  
ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
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เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้                                    
 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
1.2 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
1.4 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

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

(มาตรา 68(4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา แล ะ

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุ งแหล่ งชุมชนแออัดและการจั ดการ เกี่ ย วกับที่ อยู่ อ าศั ย  

(มาตรา 16(2)) 
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(มาตรา 16(5)) 
2.7 ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข  ก า ร อ น า มั ย ค ร อบ ค รั ว แ ล ะก า ร รั ก ษ า พย า บ า ล  

(มาตรา 16(19)) 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ 

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

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

16(17)) 
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3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจ 

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

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้มครอง ดู แล  และบ ารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ 

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

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

17(18)) 
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกจิของส่วนราชการ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

(มาตรา 45(3)) 
7.2 ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 
7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน  

(มาตรา 16(16)) 
7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 
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7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16) 

 ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 
 

6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน  เอกชน  ประชาสังคม  ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมี
ความ  มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
หรือคติพจน์ประจ าชาติ   “มั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน  เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่
ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี  กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
  3) การปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
  6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ 
  7) การพัฒนาระบบกาสรเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้ง
เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารพลังงานและน้ า 

  8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 

  1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
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  2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
  3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน 
  4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 
  5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
  3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลี่ยมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
  5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

  3) การพัฒนาการและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
  4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศ 
  6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
  2) การพัฒนาระบบให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
  5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
  6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  ระเบยีบและข้อบังคับให้มีความชัดเจน  ทันสมัย  เป็นธรรม
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  ตลอดจนพัฒนาหน่วยงาน
ภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ 
6. พัฒนาระบบดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับสังคมสูงวัย 
7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมาย ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 
2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม
และท่ัวถึง 
3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสร้างความเข้มแข็ง การเงินฐานรากตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม 
2. เพ่ือประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง  สมดุลและยั่งยืน 
3. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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8. กาสรพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาความมั่นคงภายใน  เพ่ือให้เกิดความสงบภายในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง
การทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง  เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  สังคมและการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทางทะเล 
5. การบริหารการจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส  
ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม  เกิดความคุ้มค่า 
2.  ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ปูอมกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
4. การพัฒนาด้านพลังงาน 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา  
1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี(Technoperneur) 
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางกาสรพัฒนา 
1. การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
2. การพัฒนาเมือง 
3. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 
1. ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสันค้า
และบริการของไทย 
2. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรคมนาคมในการกรอบความร่วมมือ
อนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่อ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนที่โดดเด่นใน
ภูมิภาค 
4. ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment)  ของผู้ประกอบการไทย 
5. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะห้างหุ้นส่วนทางยุทศา
สตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
6. สร้างความเป็นหุ้นส่วนพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 
7.เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 
9. บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
10. ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายใต้ประเทศที่ส าคัญ 

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

1.3.1 แผนพัฒนาภาค 
 แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 มียุทธศาสตร์แนวคิดแผนงาน/โครงการส าหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพ ฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
 1) ปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 2) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความ
เชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั้งภาค 
 1) ยกระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสียงระดับนานาชาติ 
 2) พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและ
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 1) พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/Biz Club 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ าปละทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้งและคง
ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
 1) บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
– ภาคกลาง – ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 1) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย – เมียนมา – ด่านสิงขร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและ
ลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 
 1) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองอยุธยา 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง) 
 วิสัยทัศน์  “ลุ่มน้ าแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน” 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาค
เกษตร   อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน และปรับปรุง
สิ่ง 
   อ านวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง   ตอนบน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าเจ้าพระยา/ปุาสัก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย   และภัยแล้ง อย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างความสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน เพ่ือส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 
วิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่งความสุข” 
ค านิยามเมืองแห่งความสุข 
เมืองแห่งความสุข หมายถึง เมืองแห่งการเติบโตอย่างมีความสุข มีเปูาหมายมุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจ 

สังคมเข้มแข็ง สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน และการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดกับหมู่ประชาชน สร้างสุขภาพ สร้าง
ความเข้มแข็งทางกายและทางใจ มีความงดงามด้านอารยธรรม ทัศนียภาพและความสมบูรณ์ทางธรมชาติซึ่ง
ประชาชนทุกระดับรายได้และวัยสามารถใช้ประโยชน์และสัมผัสได้ 

องค์ประกอบของเมืองแห่งความสุข 
1) การมีสุขภาวะที่ดี 
2) เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
3) สังคมคุณภาพ 
4) สภาพแวดล้อมที่ดี 
5) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 
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 พันธกิจ 
1. พัฒนาศักยภาพทางการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน  ครอบครัว  ชุมชนและสังคมให้มีความสุข 
4. เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
6. เสริมสร้างความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็ง  รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ตาม
หลัก 
ธรรมาภิบาล  และสร้างความปลอดภัยในชีวิตปละทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม 

 ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
1.3.4  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 วิสัยทัศน์ “ลพบุรีน่าอยู่” 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

1.3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ๒.๑ วิสัยทัศน์ (องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ) 
 

“ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  อนุรักษ์วัฒนธรรม  บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล” 

 
๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการจัดการ 
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๒.๓  เป้าประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  

ซึ่งจะส่งผลท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น   จึงได้ก าหนดเปูาประสงค์เพ่ือให้
สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  ซึ่งจะ
ส่งผลท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดเปูาประสงค์เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. พัฒนาและรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างเหมาะสมและสมดุล 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพพลานามัยที่ดี 
สังคมอยู่ 

เย็นเป็นสุข   การจัดการด้านสวัสดิการสังคม   ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการและสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ  
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4.  พัฒนาเศรษฐกิจให้มีการขยายตัว เพ่ิมขีดความสามารถผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ 
5. การบริหารงานด้านการจัดการ พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ส่งเสริมระบบบริการสู่

มาตรฐานสากล  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
๒.4  ตัวชี้วัด 

   1)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  2๐  
   2)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ  ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   3)  ชุมชนในเขต อบต. ร้อยละ  ๖๐  สะอาดและน่าอยู่  
   4)  ในเขต อบต. มีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   5)  ประชาชนในเขต อบต. มีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
   6)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 

7)  ประชาชนในเขต อบต. ร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

   ๘)  การบริการจัดการของ อบต. มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
 

๒.5  ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เป้าหมาย 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน แหล่งน้ า และ
สาธารณูปโภค 
     สาธารณูปการ เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
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ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
1. การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้   การปูองกันไฟปุา  การบริหาร

 จัดการขยะ 
                        พัฒนาและส่งเสริมรักษาความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าหมาย 

    1. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ และ 
      ผู้ด้อยโอกาส 

2. ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่อปพร. เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ   
    ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
3. พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการบริหารสาธารณสุขของหมู่บ้าน การปูองกันและระงับ

 โรคติดต่อ  
    ควบคุมโรคระบาดในพ้ืนที่ 

   4.  พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา   ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
   ท้องถิ่น  
    

ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เป้าหมาย 
1. ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพ เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจ 
พอเพียง  เพ่ิมทักษะอาชีพ พัฒนารายได้และกลุ่มอาชีพของครัวเรือน 

    
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการจัดการ 
เป้าหมาย 
1. พัฒนาขีดความสามรถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรให้พร้อมบริการประชาชน 
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๒.๖  กลยุทธ์ 

1)  พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของ
ประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและ
จัดสร้างแหล่งน้ า  เก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค   
2)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
ประชาชน   การปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด   ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา 
บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล  
4)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่น  สนับสนุนการท่องเที่ยวในพ้ืนที ่
5) ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญา 

  เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ิมทักษะอาชีพ พัฒนารายได้และกลุ่มอาชีพของครัวเรือน 
6)  การบริหารจัดการที่ดี  และส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  ๑)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  2)  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การก าจัดขยะมูลฝอย 

  3)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้ประชาชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

  4)  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  กลุ่มอาชีพท่ีเข้มแข็ง 

  ๕)  การพัฒนาด้านการจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล    

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
1.  ผู้บริหารให้ความสนใจ ในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการพัฒนาต าบล
อย่างจริงจัง 
2.  มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน เป็นระบบ โดยมีการแบ่งแยกส่วนราชการ
ออกเป็น ส านัก ส่วน ต่าง ๆ ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง 
3.  ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และมีการมอบอ านาจในการ
บริหาร งานท าให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
4.  บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
5.  มีระบบการปฏิบัติที่ทันสมัย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
1.  บุคลากรขาดทักษะ ความช านาญในเชิงวิชาการ หรือเชิงคุณภาพ ความสามารถ
ในการตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา 
2.  การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ของแผนยุทธศาสตร์ไม่ครบทุกกลยุทธ์ และ
การแปลงแผนการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ 
3.  บุคลากรขาดการวางแผนการพัฒนาเป็นรายบุคคลที่ทั่วถึง ขาดความ
กระตือรือร้น และขาดแรงจูงใจในการท างาน ท าให้ไม่เกิดการพัฒนาและการเรียนรู้
ใหม่ ๆ 
4.  ขาดค่านิยมในการปฏิบัติงาน และจิตส านึกในความเป็นข้าราชการที่ดี มุ่งความ 
ก้าวหน้าของตนเองมากกว่าความส าเร็จของภารกิจที่รับผิดชอบ 
5.  ขาดการวางแผนด้านอัตราก าลัง การสนับสนุนความก้าวหน้า ในอาชีพ ท าให้บุคลากร
ขาดขวัญและก าลังใจ 

       3)  โอกาส  (O : opportunity)   
1.  นโยบายรัฐบาล มีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
2.  องค์กรมีความเข้มแข็ง มีการประสานงานที่ดี สังคมแบบเอ้ือเฟ้ือ ผู้น าชุมชนมี
ความร่วมมือในการปฏิบัติ และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 
3.  มีระบบการสื่อสารสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ส าหรับบริการประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร 
4.  มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ปฏิบัติงาน 
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     4)  อุปสรรค (T : threat)   
1.  ประชาชนไม่มีความสนใจและการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานของ อบต. 
2.  ประชาชนยังใช้วิถีชีวิตแบบเดิม ไม่สนใจกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ 
3.  ค่าครองชีพสูง รายได้ต่ า ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง และอุทกภัย ส่งผลให้ผลผลิต
ทางการเกษตรของประชาชนได้รับความเสียหาย รายได้ลดลง 
4.  ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. รวมถึง
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
5.  การเปิดการค้าเสรี ท าให้การแข่งขันในด้านคุณภาพของผลผลิต และการตลาด
สูงขึ้น 

  

การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการ
ตามภารกิจ (ตามภารกิจ (SSWWOOTT))  
 การใช้การวิเคราะห์ภารกิจและอ านาจหน้าที่โดยใช้รูปแบบการประเมินศักยภาพในการพัฒนาต าบล
สะแกราบ แบบ SWOT Analysis ก็ยังสามารถเน้นให้เห็นถึงความจ าเป็น ความส าคัญ และความสอดคล้อง กับ
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้นได้
ชัดเจนและเห็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 
 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง (Strong=s) 
1) ผู้บริหารมีนโยบายในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สมบูรณ์ เพ่ือรองรับ

ความเจริญเติบโตและการท่องเที่ยวในต าบลสะแกราบ 
2) ผู้น าท้องถิ่น เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. มีความสามัคคีปรองดองกัน 

จุดอ่อน (Weakness=W) 
1) ยังไม่มีการประสานการท างานร่วมกันที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยงานที่

ให้บริการสาธารณะในท้องถิ่น 
   2) งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมีจ ากัด 
   3) ถนนบางสายในต าบลยังช ารุดเป็นอันตรายต่อผู้สัญจร 

โอกาส (Opportunity=O) 
1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมได้รับความร่วมมือจาก

ประชาชนในพื้นท่ี เป็นอย่างดี เนื่องจากความต้องการเส้นทางการจราจรที่สะดวกต่อการสัญจรไปมา 
2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน

ของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น 
3) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 
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1) โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความช านาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วน
ต าบล ยังไม่มีความช านาญและขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
   2)  นโยบายที่เปลี่ยนแปลงของรัฐบาล  อาจขาดการพัฒนาหรือด าเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง 
 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  จุดแข็ง (Strong=s) 

1) หมู่บ้านในต าบลสะแกราบ  ทั้ง 15 หมู่บ้าน มีกลุ่มอาชีพ ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะแกราบ  สนับสนุนการรวมกลุ่ม ซึ่งได้มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมมือร่วมใจกัน
ท างานเพ่ือประโยชน์ต่อท้องถิ่น ท าให้ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้า 

2) ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านการศึกษา มีการจัดเตรียมความพร้อม
ของอุปกรณ์สถานที่ บุคลากร ส่งผลให้ประชาชนมีทัศนคติและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3) มีการส่งเสริมการออกก าลังกายไม่ว่าจะเป็นสถานที่และอุปกรณ์การออกก าลังกาย 
4) มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่กระตือรือร้นต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือบริการประชาชน 
จุดอ่อน (Weakness=W) 

1) ไม่มีแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่ชัดเจน เช่น ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น 
   2) การเรียนรู้วิถีชีวิต การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ประชาชนยังให้
ความส าคัญไม่มากนัก 
   3) มีการว่างงานในชุมชน ปัญหาส่วนใหญ่เกิดมาจากผู้มีความรู้น้อยและผู้ที่จบ
การศึกษาแล้วยังไม่มีงานท า 
   4) ประชาชนและเยาวชนขาดความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพ 

โอกาส (Opportunity=O) 
1) มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ที่ให้ความรู้และความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคมของประชาชน 
2) การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยให้องค์การบริหารส่วน

ต าบลดูแลด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 

1) การครอบง าทางวัฒนธรรมของยุคข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต ทีวี 
วิทยุ ตลอดจนค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคนิยมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชนและประชาชนใน
ปัจจุบัน 

2) ค่าครองชีพที่สูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นตามภาวะความผันผวนของ
เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและตลาดโลก 
   3)  โรคติดต่อ/เชื้อไวรัส  ที่เกิดขึ้นใหม่  โดยไม่สามารถปูองกันหรือแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันท่วงท ี
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3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
จุดแข็ง (Strong=s) 

1) ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มี
การจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการด าเนินงานด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมถึงจัดเตรียม
สถานที่ศูนย์ อปพร. ประกอบกับมีบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งผล
ให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2) มีอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตต าบลทุกหมู่บ้าน มี อปพร. ที่
กระตือรือร้นต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชน 

3)  การสื่อสาร/ความรวดเร็วในการช่วยเหลือในด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จุดอ่อน (Weakness=W) 

1) ประชาชนขาดระเบียบวินัยในการด าเนินชีวิต เช่น ขาดจิตส านึกในการรักษา
ความสะอาด การก่อความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในสังคม เป็นต้น 

2) ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเรือน เช่น ขยะมูลฝอย บ้านเรือนปลูก
สร้างติดกัน เป็นต้น 

3) ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดที่มีเป็นจ านวนมาก 
โอกาส (Opportunity=O) 

1) นโยบายด้านสังคมของรัฐบาล สามารถส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการสร้างสังคม
เข้มแข็งของคนในชาติให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันสมานฉันท์บนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม 

2)  นโยบายรัฐบาลในด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 

1) ปัญหายาเสพติดในชุมชน  แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมาเยาวชนก่อให้เกิด
ปัญหาสังคม  

 
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

จุดแข็ง (Strong=s) 
1) ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการลงทุน 
2) มีสถานที่ในการรองรับและจ าหน่ายสินค้า  ได้แก่  ส่งร้านค้าต่าง ๆ 

จุดอ่อน (Weakness=W) 
   1) มาตรการส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพที่ อบต. ส่งเสริมการลงทุน  
ยังขาดแหล่งตลาดกระจายสินค้า 
   2) การรวมตัวของสมาชิกในกลุม่อาชีพไม่เข้มแข็ง  หรือการด าเนินการของกลุ่มไม่ยั่งยืน 

โอกาส (Opportunity=O) 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว สอดคล้อง

กับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   2) รัฐบาลมีนโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

3) นโยบายรฐับาลมีการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนสร้างอาชพีสร้างรายได้ในชุมชน 
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อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 
   1) ภาวะเศรษฐกิจผันผวน ราคาน้ ามันที่แพงขึ้น  ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้ามี
ราคาแพงมากขึ้น 
   2) หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ต าบลเท่าที่ควร 
   3) ยังขาดการประสานงานและความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มกีารผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน 
   4) ตลาดนัดหรือรถเร่ขายของมีมากส่งผลต่อการระบายสินค้าและรายได้ของผู้
ประกอบธุรกิจภายในต าบล 
   5) การเพ่ิมขึ้นของห้างสรรพสินค้ารวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่หลายแห่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการรายย่อยภายในต าบล 
 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strong=s) 

1) เจ้าหน้าที่มีความช านาญเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย   
2) มแีหล่งก าจัดขยะมูลฝอยที่สามารถรองรับปริมาณขยะได้ 
3) ประชาชนมีการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากการมีส่วนร่วมในการท า

ประชาคมการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
จุดอ่อน (Weakness=W) 

1) มาตรการควบคุมดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอยยังขาดประสิทธิภาพ 
   2) ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตส านึกในการรักษาความสะอาด รวมถึงปัญหาการทิ้ง
ขยะไม่เป็นที ่
  โอกาส (Opportunity=O) 

1) มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์ในเขตต าบลสะแกราบ 
2) ได้รับความสนใจและร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นในการร่วมกันจัดการเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม  
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 

   1) ถนนภายในหมู่บ้านของประชาชนมีลักษณะคับแคบท าให้ยากต่อการเข้าไปน า
ขยะออกมาเพ่ือน าไปท าลาย 
   2) ในช่วงฤดูฝนเป็นอุปสรรคต่อเจ้าหน้าที่ท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดเก็บขยะ 
 

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จุดแข็ง (Strong=s) 

1) มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามเป็นเอกลักษณ์ 
2) มีต้นทุนทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ควรได้รับการพัฒนาส่งเสริมและ

สนับสนุน 
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จุดอ่อน (Weakness=W) 
1)  ไม่มีผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  ของผู้สูงอายุท าให้ภูมิปัญญาบางอย่างขาด

หายไปจากสังคม 
2)  ประชาชนยังขาดความความรู้  ความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น  และยังรับ

วัฒนธรรมตะวันตกท าให้เด็กมีความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม 
 
 

โอกาส (Opportunity=O) 
1) หน่วยงานราชการและเอกชนให้ความสนใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ

รักษาขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 

1) ขาดการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้ประชาชนและเยาวชนไม่ได้รับ
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) การครอบง าทางวัฒนธรรมของยุคข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต ทีวี 
วิทยุ ตลอดจนค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคนิยมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชนและประชาชนใน
ปัจจุบัน 

 
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
จุดแข็ง (Strong=s) 

1) บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ มีคุณวุฒิอยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และมีการก าหนดแผน
อัตราก าลังตามโครงสร้าง 
 

2) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานเพื่อเกิดธรรมาภิบาลในองค์กร 
3) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นมากขึ้น 
4) มีการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างาน 
5) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

จุดอ่อน (Weakness=W) 
1) ประชาชนบางส่วนยังขาดความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของต าบล 

   2) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมีความถนัดเฉพาะด้าน ซึ่งไม่สามารถท างาน
ได้หลากหลายและทดแทนกันในกรณีขาดบุคลากร 
   3) บุคลากรบางส่วนยังขาดความสามารถและทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   4) บุคลากรยังขาดการบูรณาการร่วมกันในการยึดเปูาหมายขององค์กรเป็นส าคัญ 
โดยปฏิบัติงานเฉพาะในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ 

โอกาส (Opportunity=O) 
1) การที่บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการอบรมและพัฒนาจาก

หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
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2) มีการจัดประกวดการบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล) ท าให้เกิดการตื่นตัวและ
พัฒนาองค์กร 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 
1) ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   2) ระเบียบกฎหมาย รวมถึงนโยบายจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังคงยึดรูปแบบ
การสั่งการจากบนลงล่างซึ่งขัดต่อหลักการพื้นฐานของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเน้นการมีส่วนร่วม 
   3) ความล่าช้าในการสนับสนุนงบประมาณ ความไม่ชัดเจน และความไม่จริงจังที่จะมี
การจัดสรรงบประมาณการด าเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุเปูาหมายตามกฎหมายว่าด้วย
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 

 และ การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

จุดแข็ง (S : Strength) 
1.  ผู้บริหารให้ความสนใจ ในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการพัฒนาต าบล

อย่างจริงจัง 
2.  มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน เป็นระบบ โดยมีการแบ่งแยกส่วนราชการ

ออกเป็น ส านัก ส่วน ต่าง ๆ ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง 
 3.  ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และมีการมอบอ านาจในการ
บริหาร งานท าให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

4.  บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
5.  มีระบบการปฏิบัติที่ทันสมัย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน (W : Weakness) 
1.  บุคลากรขาดทักษะ ความช านาญในเชิงวิชาการ หรือเชิงคุณภาพ ความสามารถ

ในการตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา 
2.  การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ของแผนยุทธศาสตร์ไม่ครบทุกกลยุทธ์ และ

การแปลงแผนการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ 
3.  บุคลากรขาดการวางแผนการพัฒนาเป็นรายบุคคลที่ทั่วถึง ขาดความ

กระตือรือร้น และขาดแรงจูงใจในการท างาน ท าให้ไม่เกิดการพัฒนาและการเรียนรู้ใหม่ ๆ 
4.  ขาดค่านิยมในการปฏิบัติงาน และจิตส านึกในความเป็นข้าราชการที่ดี มุ่งความ 

ก้าวหน้าของตนเองมากกว่าความส าเร็จของภารกิจที่รับผิดชอบ 
5.  ขาดการวางแผนด้านอัตราก าลัง การสนับสนุนความก้าวหน้า ในอาชีพ ท าให้บุคลากร

ขาดขวัญและก าลังใจ 
       โอกาส  (O : opportunity)   

1.  นโยบายรัฐบาล มีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

2.  องค์กรมีความเข้มแข็ง มีการประสานงานที่ดี สังคมแบบเอ้ือเฟ้ือ ผู้น าชุมชนมี
ความร่วมมือในการปฏิบัติ และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 

3.  มีระบบการสื่อสารสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ส าหรับบริการประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร 
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4.  มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ปฏิบัติงาน 

     อุปสรรค (T : threat)   
1.  ประชาชนไม่มีความสนใจและการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ

ด าเนินงานของ อบต. 
2.  ประชาชนยังใช้วิถีชีวิตแบบเดิม ไม่สนใจกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ 
3.  ค่าครองชีพสูง รายได้ต่ า ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง และอุทกภัย ส่งผลให้ผลผลิต

ทางการเกษตรของประชาชนได้รับความเสียหาย รายได้ลดลง 
4.  ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. รวมถึง

ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
5.  การเปิดการค้าเสรี ท าให้การแข่งขันในด้านคุณภาพของผลผลิต และการตลาด

สูงขึ้น 
 
 

7.  ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบรหิารส่วนต าบลสะแกราบจะด าเนินการ 
 

 
จากภารกิจและอ านาจหน้าที่ทั้ง 7 ด้าน ตามข้อ 5. รวมถึงการวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาต าบล

สะแกราบ สามารถน ามาก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการก าหนดอัตรา
ก าลังคนขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบได้มากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
 ภารกิจหลัก 

     1.  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     4.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          5.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
          6.  ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
          7.  ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          ภารกิจรอง 

1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
5. การปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
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8.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  4  ส่วน
ราชการ ได้แก่  

1) ส านักงานปลัด   
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  
4) กองสวัสดิการสังคม 
 

         ทั้งนี้  ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการจ านวนทั้งสิ้น  17  อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน  
1  อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  จ านวน  6 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ 
จ านวน  2  อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  14 อัตรา บุคลากรทั้งสิ้น จ านวน40  อัตรา แต่เนื่องจากที่
ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจ านวนมากในส่วนราชการ  
และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่  เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
จ านวน  2 อัตรา รวมก าหนดต าแหน่งเก่ียวกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 42 อัตรา  เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิม
มากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  ต่อไป   
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9.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 

 
9.1 จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ             

มีภารกิจ  อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.
2546 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ.2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
-  งานสารบรรณ 
-  งานอ านวยการข้อมูลข่าวสาร 
-  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
-  งานรักษาความงบเรียบร้อย 
-  งานวชิาการ 
-  งานอ านวยการ อปพร. 
-  งานช่วยเหลือและให้บริการประชาชน 
   ในกิจการสาธารณประโยชน ์
1.2  งานนโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานวชิาการ 
-  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
-  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
1.3  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานงบประมาณ 
-  งานอ านวยการและประสานราชการ 
-  งานรัฐพิธ ี

  1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานปูองกันปัญหาภัยแล้ง 
-  งานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
-  งานสารบรรณ 
-  งานอ านวยการข้อมูลข่าวสาร 
-  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
-  งานรักษาความงบเรียบร้อย 
-  งานวชิาการ 
-  งานอ านวยการ อปพร. 
-  งานช่วยเหลือและให้บริการประชาชน 
   ในกิจการสาธารณประโยชน ์
1.2  งานนโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานวชิาการ 
-  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
-  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
1.3  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานงบประมาณ 
-  งานอ านวยการและประสานราชการ 
-  งานรัฐพิธ ี

  1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานปูองกันปัญหาภัยแล้ง 
-  งานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1.4  งานกฎหมายและคดี  
-  งานดา้นนิติกร 
-  งานเก่ียวกับการตราข้อบัญญตัิและ 
   ระเบียบ อบต. 
-  งานด าเนินการกิจการพาณชิย์ 
-  งานการจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพย์สิน 
-  งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
-  งานการประชุมสภาฯ 
-  งานระเบยีบข้อบังคบัการประชุมสภาฯ 
-  งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 
-  งานข้อมูลเลือกตั้ง 
-  งานส่งเสริมและสนบัสนนุความรู้และ 
   วิชาการ อบต. 

 1.4  งานกฎหมายและคดี  
-  งานดา้นนิติกร 
-  งานเก่ียวกับการตราข้อบัญญตัิและ 
   ระเบียบ อบต. 
-  งานด าเนินการกิจการพาณชิย์ 
-  งานการจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพย์สิน 
-  งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
-  งานการประชุมสภาฯ 
-  งานระเบยีบข้อบังคบัการประชุมสภาฯ 
-  งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 
-  งานข้อมูลเลือกตั้ง 
-  งานส่งเสริมและสนบัสนนุความรู้และ 
   วิชาการ อบต. 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
- งานการเงนิ 
- งานรับเงนิเบิกจ่ายเงนิ 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน 
- งานเก็บรักษาเงนิ 

2.2  งานบัญช ี
- งานการบัญช ี
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพฒันารายได ้
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและคา่ปรบั 

2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
- งานทะเบียนทรัพย์สนิและแผนที่ภาษี 
- งานพสัด ุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวสัดุ ครุภัณฑ์  

และยานพาหนะ 
 
 

 
 
 
 
 

2.  กองคลัง 
2.1  งานการเงิน 
-  งานการเงนิ 
-  งานรับเงนิเบิกจ่ายเงนิ 
-  งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน 
-  งานเก็บรักษาเงนิ 
2.2  งานบัญช ี
-  งานการบัญช ี
-  งานงบการเงินและงบทดลอง 
-  งานแสดงฐานะทางการเงิน 
-  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
-  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเชา่ 
-  งานพฒันารายได ้
-  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
-  งานควบคุมกิจการค้าและคา่ปรับ 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
-  งานทะเบียนทรัพย์สนิและแผนที่ภาษี 
-  งานพสัด ุ
-  งานทะเบียนเบิกจ่ายวสัดุ ครุภัณฑ์  
   และยานพาหนะ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
. 
 



33 
 

 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

3. กองช่าง 
3.1   งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เข่ือน ทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   -      งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและการบริการข้อมูล 

3.3   งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟูาสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 

3.4   งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที ่
- งานวางผงัพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 
- งานตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน 

 
 
 
 
 

 
 
 

3.  กองช่าง 
3.1  งานก่อสร้าง 
-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
-  งาก่อสร้างสะพาน เข่ือน ทดน้ า 
-  งานข้อมูลก่อสร้าง 
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-  งานประเมินราคา 
-  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-  งานออกแบบและการบริการข้อมูล 
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
-  งานประสานกิจการประปา 
-  งานไฟฟูาสาธารณะ 
-  งานระบายน้ า 
3.4  งานผังเมือง 
-  งานส ารวจและแผนที ่
-  งานวางผงัพัฒนาเมือง 
-  งานควบคุมทางผังเมือง 
-  งานตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

4. กองสวัสดิการสังคม 
4.1  งานสวสัดิการและพฒันาชุมชน 
4.2  งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 

คนพิการ  และผูย้ากไร้ทางสงัคม 
4.3  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
4.4  งานศูนย์เยาวชน 
 
 
 
 

 
 
 

4.  กองสวัสดิการสังคม 
4.1  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
4.2  งานสังคมสงเคราะห์เด็กและ สตรี ผูสู้งอายุ   
       คนพิการ  และผูย้ากไร้ทางสังคม 
4.3  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
4.4  งานศูนย์เยาวชน 
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9.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะ
ด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมี
เท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึง
จะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย
น าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 
 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 

 
เพิ่ม/ลด 

 
หมาย
เหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
(51-3-00-1101-001) 

1 1 1 1 - - -  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
(51-3-00-1101-002) 

1 1 1 1 - - -  

1.ส านักงานปลัด         
หัวหน้าส านักปลัด 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น 
(51-3-01-2101-001) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
(51-3-01-3103-001) 

1 1 1 1 - - -  

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ 
(51-3-01-3102-001) 

1 1 1 1 - - -  

นิติกรปฏิบัติการ/ช านาญการ 
(51-3-01-3105-001) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ 
(51-3-01-3803-001) 

1 1 1 1 - - -  

ครู (ค.ศ.1) 
(51-3-01-6600-029) 

1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
(51-3-01-4101-001) 

1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน 
(51-3-01-4805-001) 

1 1 1 1 - - - ว่าง 
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใชใ้นช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 

 
เพิ่ม/ลด 

 
หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 2 2 2 2 - - - ว่าง 1 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 2 2 2 - - - ว่าง 1 
พนักงานขับรถยนต์ 2 2 2 2 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
นักการภารโรง 1 1 1 1 - - -  
คนสวน 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป  1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป (ศพด.) 1 2 2 2 - - - ว่าง 1 
พนักงานเก็บขยะ 3 3 3 3 - - -  
2.กองคลัง         
ผู้อ านวยการกองคลัง   
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
(51-3-04-2102-001) 

1 1 1 1 - - - ว่าง  

เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  
(51-3-04-4203-001) 

1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
(51-3-04-4201-001) 

1 1 1 1 - - - ว่าง 

ลูกจ้างประจ า         
นักวิชาการเงินและบัญช ี 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ - - - 1 - - +1 ก าหนดเพิ่ม 
3.กองช่าง         
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
(51-3-05-2103-001) 

1 1 1 1 - - -  

นายช่างโยธาช านาญงาน 
(51-3-05-4701-001) 

1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยช่างไฟฟูา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - - 1 - - +1 ก าหนดเพิ่ม 
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานท่ัวไป 1 2 2 2 - +3 -  



37 
 

 

 

 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใชใ้นช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 

 
เพิ่ม/ลด 

 
หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
4.กองสวัสดิการสังคม         
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น 
(51-3-11-2105-001) 

1 1 1 1 - - -  

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ช านาญการ 
(51-3-11-3801-001) 

1 1 1 1 - - -  

คนงานท่ัวไป - - 1 1 - +1 -  
รวม 33 36 37 39 - 4 2  



 
 

 

 

 

 
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ   

อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  (ขนาดกลาง) 
 
 
 

 
 
  
               
          
 
 
 
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (1) 

 ส านักงานปลัด 
- หวัหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทัว่ไป)  
   ระดับต้น(1) 
- นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก (1) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก (1) 
- นิติกร ปก/ชก (1) 
- นักวิชาการศึกษา ปก/ชก  (1) 
- เจ้าพนกังานธุรการ ชง.(1) 
- เจ้าพนกังานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
   ปง/ชง. (วา่ง) (1) 
- ครู  คศ.1 (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กฯ (2) 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (2) 
พนักงานขับรถ(ทักษะ) (2) 

พนักงานจ้างทั่วไป 
นักการภารโรง (1) 
คนสวน  (1)    คนงานทั่วไป  (1) 
พนักงานเก็บขยะ (3) 
คนงานทั่วไป(ศพด.) (2)   
 

กองคลัง 
- ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)  
  ระดับต้น  (วา่ง) (1) 
- เจ้าพนกังานพัสด ุ ชง.(1) 
- เจ้าพนกังานการเงินและบัญชีปง./ชง.(ว่าง) (1) 

ลูกจ้างประจ า 
นักวิชาการเงินและบัญชี (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (1) 
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ (ว่าง) (1) 
 

กองช่าง 
- ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานชา่ง) 
  ระดับต้น  (1) 
- นายช่างโยธา  ชง. (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผช.ช่างไฟฟูา (1) 
- ผช.เจ้าพนกังานธุรการ (วา่ง) (1) 

พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงานทั่วไป (1)   
- คนงานทั่วไป (1)  
- คนงานทั่วไป (3)  

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (1) 

กองสวัสดิการสังคม 
- ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ( นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม) ระดับต้น (1)  
- นักพัฒนาชุมชน  ปก. (1) 
- คนงานทั่วไป (1)  

 



 
 

 

 

โครงสร้างส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี (ขนาดกลาง) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
                  
 
 

หมายเหตุ   
-  เจ้าพนักงานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย      ปง/ชง. (1) (วา่ง)           - พนักงานจ้างตามภารกจิ   ผช.ครูผู้ดูแลเด็กฯ (1) (ว่าง)   
                    ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (1) (ว่าง) 
             - พนักงานจ้างทั่วไป           คนงานทั่วไป (ศพด.) (1) (ว่าง)  

ประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป คศ.1 ครูผู้ช่วย รวม ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป 
ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชกพ. ชช. ปง. ชง. อาวุโส 
จ านวนปจัจุบัน - - - 1 - - 4 - - - - 1 - 1 - 7 -  4 6 

 

งานบริหารทั่วไป  
- นักวิชาการศึกษา ปก/ชก  (1) 
- เจ้าพนกังานธุรการ ชง.(1) 
- ครู  คศ.1 (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กฯ (2) 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (1) 

พนักงานจ้างทั่วไป 
นักการภารโรง (1) 
คนงานทั่วไป  (1) 
พนักงานเก็บขยะ (2) 
คนงานทั่วไป (ศพด.) (2) 

 

งานบริหารงานบุคคล 
- นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก (1) 

 

หัวหน้าส านักปลัด 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (1) 

 

งานนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/
ชก (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (1) 
 

 
 

งานกฎหมายและคด ี
- นิติกร ปก/ชก  (1) 
   

 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
- เจ้าพนกังานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
   ปง/ชง. (วา่ง) (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- พนักงานขับรถ(ทักษะ) (2) 
 

 



 
 

 

 

 
 
 

 

 

โครงสร้างกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  (ขนาดกลาง) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
หมายเหตุ   
- ผู้อ านวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (1) (วา่ง)  - เจ้าพนกังานการเงินและบัญชีปง./ชง.  (1) (ว่าง) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสดุ (1) (ก าหนดเพิ่ม) 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป รวม ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป 
ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชกพ. ชช. ปง. ชง. อาวุโส 
จ านวนปจัจุบัน - - - 1 - - - - - - - 1 - 2 1 1 - 

งานการเงิน 
ลูกจ้างประจ า 
นักวิชาการเงินและบัญช ี(1) 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (1) 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (1) (ว่าง) 

งานบัญชี 
- เจ้าพนกังานการเงินและบัญชีปง./ชง. (1) (ว่าง) 

 
 

งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ
- เจ้าพนกังานพัสด ุ ชง.(1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสดุ (1) (ก าหนดเพิ่ม) 
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โครงสร้างกองช่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  (ขนาดกลาง) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป รวม ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 
ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชกพ. ชช. ปง. ชง. อาวุโส 
จ านวนปจัจุบัน - - - 1 - - - - - - - 1 - 2 - 1 5 

 
            หมายเหตุ   

- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ (1) (ก าหนดเพิ่ม) 

 

งานก่อสร้าง 
- นายช่างโยธา  ชง. (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผช.ช่างไฟฟูา (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ (1) (ก าหนดเพิ่ม) 

พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงานทั่วไป (5) 
 

งานผังเมือง 
 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
 นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 
 

งานประสานสาธารณูปโภค 
 
 



 
 

 

 

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคมองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  (ขนาดกลาง) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
                
 
 
 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป รวม ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 
ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชกพ. ชช. ปง. ชง. อาวุโส 
จ านวนปจัจุบัน - - - 1 - - 1 - - - - - - 2 - - 1 

 

 

งานส่งเสริมอาชีพและพฒันาสตรี 
  

งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผูสู้งอาย ุ
   คนพิการ และผูย้ากไร้ทางสงัคม  

  

งานศนูย์เยาวชน 
  

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
        - นักพัฒนาชุมชน  ปก. (1) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงานทั่วไป (1) 
 
 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น (1) 



 
 

 

 

 
 ในการบริหารงานขอองค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่สุดขององค์กรก็คือทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กร  เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์  เป็นผู้ใช้ทรัพยากรทางการบริหารอ่ืน ๆ ขององค์กรในการ
ด าเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากนี้  ปริมาณ
และคุณภาพของบุคลากรก็เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร  ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความ
สมดุลระหว่างปริมาณคนกับปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง  องค์กรจะต้อง
มีการวางแผนการใช้ก าลังคนอย่างเหมาะสม  และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพ
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การ  
อันได้แก่  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างในสังกัด  ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานให้ส าเร็จผลตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ก าหนดไว้  จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงานไว้  ดังนี้ 

(1) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  หรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการตาม
หน่วยงานต่าง ๆ  โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น  เพ่ือพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
เป็นผู้จัดอบรมเองหรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้  หรือประสบการณ์ในการท างานระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ช านาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอ่ืน ๆ ตลอดจนถึงการขอรับ
ค าแนะน าปรึกษาจากผู้ก ากับดูแล  หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เช่น  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นต้น 

(4) จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากร
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  อันจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น 

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพ้ืนที่การให้บริการ
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  เสมอภาคและทั่วถึง  อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน  
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มาก
ขึ้น  เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ลดความซ้ าซ้อน
ของงานและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง  อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น 

(7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง  ผ่าน
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ต่อไป 

(8) ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้อย่าง
ต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลก าหนด       
 
 
 

 

แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 



 
 

 

 

 

ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงาน  และ

ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  
มาตรา  279  บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ทั้งนี้  การฝุาฝืน หรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย   องค์การบริหารส่วนต าบล
สะแกราบ  จึงก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อยึดเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็นหลักในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมดังนี้ 
           1.  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และเท่ียงธรรม 
           2.  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง จะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
อุตสาหะ เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อย่างเต็มก าลังสามารถ 

3.  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง จะพึงปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ
เรียบร้อยรักษาความสามัคคีและไม่กระท าการอย่างใดท่ีเป็นการกลั่นแกล้งกัน 
           4.  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  จะพึงต้อนรับให้ความสะดวกให้ความเป็น
ธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย ไม่ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดข่ีหรือข่มเหงประชาชนที่มาติดต่อราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
ที่  294  / ๒๕62 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)   ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 

 

********************************* 
 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 15 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2545 
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 หมวด  2  ข้อ  15  ข้อ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนอัตราก าลัง   
3 ปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)   ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ   
ประกอบด้วย 

  ๑.  นายมนัส   รัตนบุญเกตุ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    เป็นประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวสุจินดา   เพียรดี   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ           เป็นกรรมการ 
  ๓.  นายกัน   กาดนอก   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ             เป็นกรรมการ 
  4.  นายสมัครชัย   จันทร์นุ่ม  ผู้อ านวยการกองช่าง             เป็นกรรมการ 
  5.  นายณรงค์ศักดิ์   ทองประเสริฐแสง      ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม           เป็นกรรมการ 

6.  นางหนึ่งฤทัย   จัตุรัส           หวัหน้าส านักปลัด            เป็นกรรมการ 
7.  นางสาวพิมพ์สุดา  สระอุรัมย์  นักทรัพยากรบุคคล            เป็นเลขานุการ 

   โดยให้คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ดังกล่าวฯ มีหน้าที่พิจารณาการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2  ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
โดยให้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและปริมาณงานของส่วนราชการต่างๆ ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะแกราบ  รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ตลอดจนการจัดสรรเงิน
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  โดยเคร่งครัดทุกประการ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  21  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕62 
  
 

     (ลงชื่อ) 
         (นายมนัส  รัตนบุญเกตุ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


