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องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
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ค าน า 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2563 (เพิ่มเติมฉบับท่ี 1)  โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานท่ีเหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน      
มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลัง  โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ให้เหมาะสม  ท้ังยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง  
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  ให้เหมาะสมอีกด้วย 
 

  เพื่อใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประโยชน์ ต่อประชาชน             
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ี  ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

 

 

 



 

 

 

แผนอัตราก าลัง  3  ปี 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
 

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

1.  หลักการและเหตุผล 
 

 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2561 – 2563 ตามท่ีมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรีครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวันท่ี 28 
กันยายน 2560 เห็นชอบ นั้น  

เนื่องด้วยปัจจุบันการบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นส่ิงท่ีส าคัญและต้อง
ด าเนินการต่อเนื่อง การก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่ งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกัน  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปี
งบประมาณ  2561 – 2563 (เพิ่มเติมฉบับท่ี 1)  ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็น
ส าคัญ  เพื่อให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้หลักการและ
วิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 (เพิ่มเติมฉบับท่ี 1)    ดังนี้ 
  ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใดระดับใด 
อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยาก 
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนท้ังภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะต้องจ่ายในด้าน
บุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพื่อใช้ในการ
ก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรีท้ังนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
  ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลสะแกราบแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบ
อัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 
3 ปี 
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561–2563 (เพิ่มเติมฉบับท่ี 1)  ขึ้น 
     
 

 



 

 

 

 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 

 
๒.๑วัตถุประสงค์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561–2563 

(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)   
2.1.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานท่ี

เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
  ๒.1.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบมีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบตามกฎหมายจัดต้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  ๒.1.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  ๒.1.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
  ๒.1.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบสามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งต้ังพนักงานส่วนต าบล เพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  ๒.1.๖ เพื่อใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ีประจ าปีงบประมาณ 2561–2563    
(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)   

2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีเหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 

2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ มีอัตราก าลังท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
บริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 

2.2.๓ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์ส่ิงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถตรี
ยมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 

2.2.๔ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานท้ังด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ
อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนก าลัง เป็นกิจกรรมเช่ือมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 

2.2.๖ เป็นต้นแบบท่ีดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 

 

 

 
 
 

3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  ไดแตงต้ังคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป     

ประจ าปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1)  ซึ่งประกอบดวย  นายกองค์การบริหาร        
ส่วนต าบลเปนประธาน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหนาสวน
ราชการเปนคณะท างาน   มีนักทรัพยากรบุคคล เปนเลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ประจ าป
งบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆดังตอไปนี้ 

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ  อ านาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
สะแกราบ ตามกฎหมายจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจาย อ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู
บริหารและ สภาพปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

 3.2.2ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3.2.3ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆจ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ
กลุ่มงานตางๆ 

 3.2.๔ก าหนดความตองการพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ โดยให
หัวหนาสวน ราชการเขามามีสวนรวม เพื่อก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรง
กับภารกิจและ อ านาจหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจ านวนขา
ราชการลูกจางประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง 

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

 3.2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตอง
ไมเกิน รอยละส่ีสิบของงบประมาณรายจาย 
        3.2.๗ ใหพนักงานส่วนต าบล ลูกจางประจ าและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนา
ความรู ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   

ฯลฯ 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

4.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 

 
จากการ ส ารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล     

สะแกราบ พบปัญหาและความต้องการความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 
2561 – 2564 แบงออกเปนดานตางๆ เพื่อสะดวกในการด าเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชน
อยางแทจริง สภาพปัญหาของเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 
 1. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก การกอสรางและปรับปรุงถนน  ทอน้ าหรือ
รางระบายน้ ายังไมท่ัวถึง  

  1.2 การขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค 
  1.3 ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่เพียงพอ 

2.ด้านเศรษฐกิจ  
2.1  ประชาชนวางงาน  และมีรายไดไมเพียงพอตอการใชจาย 
2.2 การขาดเงินทุน และอุปกรณในการประกอบอาชีพ  
2.3 ประชาชนขาดความรูเพื่อไปพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่ม 

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

พัฒนาชุมชนของประชาชนรวมท้ังการพฒันาศักยภาพของผูน าชุมชน  
3.6 ปัญหายาเสพติด  
3.7 การติดต้ังสัญญาณไฟเตือนและเครื่องหมายจราจรยังไมท่ัวถึง  
3.8 การติดต้ังปายบอกทาง  ปายช่ือชุมชน  ปายช่ือซอย 

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 



 

 

 

   - ปัญหาขาดการรวมกลุ่มอาชีพ  และขาดเงินทุนสนับสนุนอย่างยั่งยนื 
     5.2 ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร 
 6. ปัญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 
      6.1 ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย 
     6.2 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
      6.3 ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ,เด็ก,สตรี และคนพิการ ไม่ท่ัวถึง 
      4.4 ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบ้า 
 7. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
     7.1 ขาดน้ าส าหรับท าการเพาะปลูก และเล้ียงสัตว์ 
  7.2 คลองต้ืนเขิน การระบายน้ าไม่สะดวก  ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตร 
 8. ปัญหาการบริหาร  และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  8.1 ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
      8.2 บุคคลภาคปฏิบัติไม่เพียงพอ     
 
 

5.  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบนั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสะแกราบจะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นท่ีเกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ยังเน้นให้
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังเน้นให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมท่ีจะเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  โดยยึด
กรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองใน
ท้องถิ่น  และยังจัดให้ต้ังเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 

  การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต.ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ท้ังนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีอ านาจหน้าท่ีท่ีจะเข้าไปด าเนินการ แก้ไขปัญหาในเขตพื้นท่ีให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร 
โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะแกราบ ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  
ท้ังนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้                                    



 

 

 

กา ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ภ า ร กิ จ  อ า น า จห น้ า ท่ี ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล  ต าม พ ร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ท้ังนี้เพื่อให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีท่ีจะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นท่ีให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
1.2 ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2)) 
1.4 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (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 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

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

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุ ง แห ล่ง ชุมชนแออัดและการ จัดการ เกี่ ย วกับ ท่ีอยู่ อ า ศั 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 ามั ย ค ร อ บ ครั ว แ ละ ก า ร รั ก ษ าพ ย าบ า ล  

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

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

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

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

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจ 
ที่เก่ียวข้อง 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 การท่องเท่ียว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุ งรั กษาทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม  
(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัดมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจ 

ที่เก่ียวข้อง 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. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏบิัติภารกิจของส่วนราชการ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 

(มาตรา 45(3)) 
7.2 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ

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

(มาตรา 16(16)) 
7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 
7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16) 
 
 



 

 

 

ภารกิจท้ัง  7  ด้าน ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 
 
  

การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการ
ตามภตามภารกิจ (ารกิจ (SSWWOOTT))  
 การใช้การวิเคราะห์ภารกิจและอ านาจหน้าท่ีโดยใช้รูปแบบการประเมินศักยภาพในการพัฒนาต าบล
สะแกราบ แบบ SWOT Analysis ก็ยังสามารถเน้นให้เห็นถึงความจ าเป็น ความส าคัญ และความสอดคล้อง กับ
ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบตามท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นได้
ชัดเจนและเห็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

จุดแข็ง (Strong=s) 
1) ผู้บริหารมีนโยบายในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ เพื่อรองรับ

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

จุดอ่อน (Weakness=W) 
1) ยังไม่มีการประสานการท างานร่วมกันท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยงานท่ี

ให้บริการสาธารณะในท้องถิ่น 
   2) งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมีจ ากัด 
   3) ถนนบางสายในต าบลยังช ารุดเป็นอันตรายต่อผู้สัญจร 

โอกาส (Opportunity=O) 
1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมได้รับความร่วมมือจาก

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

ของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น 
3) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยท่ีหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 
1) โครงการท่ีต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความช านาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วน

ต าบล ยังไม่มีความช านาญและขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
   2)  นโยบายท่ีเปล่ียนแปลงของรัฐบาล  อาจขาดการพัฒนาหรือด าเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง 
 
 



 

 

 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  จุดแข็ง (Strong=s) 

1) หมู่บ้านในต าบลสะแกราบ  ท้ัง 15 หมู่บ้าน มีกลุ่มอาชีพ ท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลสะแกราบ  สนับสนุนการรวมกลุ่ม ซึ่งได้มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมมือร่วมใจกัน
ท างานเพื่อประโยชน์ต่อท้องถิ่น ท าให้ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้า 

2) ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านการศึกษา มีการจัดเตรียมความพร้อม
ของอุปกรณ์สถานท่ี บุคลากร ส่งผลให้ประชาชนมีทัศนคติและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

3) มีการส่งเสริมการออกก าลังกายไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีและอุปกรณ์การออกก าลังกาย 
 

 

4) มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ท่ีกระตือรือร้นต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อบริการประชาชน 

จุดอ่อน (Weakness=W) 
1) ไม่มีแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนท่ีชัดเจน เช่น ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น 

   2) การเรียนรู้วิถีชีวิต การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ประชาชนยังให้
ความส าคัญไม่มากนัก 
   3) มีการว่างงานในชุมชน ปัญหาส่วนใหญ่เกิดมาจากผู้มีความรู้น้อยและผู้ท่ีจบ
การศึกษาแล้วยังไม่มีงานท า 
   4) ประชาชนและเยาวชนขาดความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพ 

โอกาส (Opportunity=O) 
1) มีหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน ท่ีให้ความรู้และความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคมของประชาชน 
2) การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยให้องค์การบริหารส่วน

ต าบลดูแลด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 

1) การครอบง าทางวัฒนธรรมของยุคข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต ทีวี 
วิทยุ ตลอดจนค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคนิยมท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปของเยาวชนและประชาชนใน
ปัจจุบัน 

2) ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึ้นตามภาวะความผันผวนของ
เศรษฐกิจท้ังภายในประเทศและตลาดโลก 
   3)  โรคติดต่อ/เช้ือไวรัส  ท่ีเกิดขึ้นใหม่  โดยไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันท่วงที 
 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
จุดแข็ง (Strong=s) 

1) ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มี
การจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการด าเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมถึงจัดเตรียม
สถานท่ีศูนย์ อปพร. ประกอบกับมีบุคลากรท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งผล
ให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 



 

 

 

2) มีอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตต าบลทุกหมู่บ้าน มี อปพร. ท่ี
กระตือรือร้นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อบริการประชาชน 

3)  การส่ือสาร/ความรวดเร็วในการช่วยเหลือในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จุดอ่อน (Weakness=W) 

1) ประชาชนขาดระเบียบวินัยในการด าเนินชีวิต เช่น ขาดจิตส านึกในการรักษา
ความสะอาด การก่อความเดือดร้อนให้เกิดข้ึนในสังคม เป็นต้น 

2) ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเรือน เช่น ขยะมูลฝอย บ้านเรือนปลูก
สร้างติดกัน เป็นต้น 

3) ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดท่ีมีเป็นจ านวนมาก 
 

 

โอกาส (Opportunity=O) 
1) นโยบายด้านสังคมของรัฐบาล สามารถส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการสร้างสังคม

เข้มแข็งของคนในชาติให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันสมานฉันท์บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม 
2)  นโยบายรัฐบาลในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 
1) ปัญหายาเสพติดในชุมชน  แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมาเยาวชนก่อให้เกิด

ปัญหาสังคม  
 
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

จุดแข็ง (Strong=s) 
1) ผู้บริหารมีนโยบายท่ีชัดเจนในการส่งเสริมการลงทุน 
2) มีสถานท่ีในการรองรับและจ าหน่ายสินค้า  ได้แก่  ส่งร้านค้าต่าง ๆ 

จุดอ่อน (Weakness=W) 
   1) มาตรการส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพท่ี อบต. ส่งเสริมการลงทุน  
ยังขาดแหล่งตลาดกระจายสินค้า 
   2) การรวมตัวของสมาชิกในกลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง  หรือการด าเนินการของกลุ่มไม่ยั่งยนื 

โอกาส (Opportunity=O) 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว สอดคล้อง

กับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   2) รัฐบาลมีนโยบายท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ 

3) นโยบายรัฐบาลมีการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนสร้างอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 

   1) ภาวะเศรษฐกิจผันผวน ราคาน้ ามันท่ีแพงขึ้น  ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้ามี
ราคาแพงมากขึ้น 
   2) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีต าบลเท่าท่ีควร 
   3) ยังขาดการประสานงานและความรว่มมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีมีการผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน 



 

 

 

   4) ตลาดนัดหรือรถเร่ขายของมีมากส่งผลต่อการระบายสินค้าและรายได้ของผู้
ประกอบธุรกิจภายในต าบล 
   5) การเพิ่มขึ้นของห้างสรรพสินค้ารวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่หลายแห่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการรายย่อยภายในต าบล 

 
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strong=s) 
1) เจ้าหน้าท่ีมีความช านาญเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย   
2) มีแหล่งก าจัดขยะมูลฝอยท่ีสามารถรองรับปริมาณขยะได้ 
3) ประชาชนมีการต่ืนตัวด้านส่ิงแวดล้อม เห็นได้จากการมีส่วนร่วมในการท า

ประชาคมการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
 

จุดอ่อน (Weakness=W) 
1) มาตรการควบคุมดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอยยังขาดประสิทธิภาพ 

   2) ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตส านึกในการรักษาความสะอาด รวมถึงปัญหาการท้ิง
ขยะไม่เป็นท่ี 
  โอกาส (Opportunity=O) 

1) มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงามและสมบูรณ์ในเขตต าบลสะแกราบ 
2) ได้รับความสนใจและร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นในการร่วมกันจัดการเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดล้อม  
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 

   1) ถนนภายในหมู่บ้านของประชาชนมีลักษณะคับแคบท าให้ยากต่อการเข้าไปน า
ขยะออกมาเพื่อน าไปท าลาย 
   2) ในช่วงฤดูฝนเป็นอุปสรรคต่อเจ้าหน้าท่ีท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดเก็บขยะ 
 

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

1) มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามเป็นเอกลักษณ์ 
2) มีต้นทุนทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท่ีควรได้รับการพัฒนาส่งเสริมและ

สนับสนุน 
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 ตลอดจนค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคนิยมท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปของเยาวชนและประชาชนใน
ปัจจุบัน 

 
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
จุดแข็ง (Strong=s) 

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

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

จุดอ่อน (Weakness=W) 
1) ประชาชนบางส่วนยังขาดความสนใจท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของต าบล 

   2) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมีความถนัดเฉพาะด้าน ซึ่งไม่สามารถท างาน
ได้หลากหลายและทดแทนกันในกรณีขาดบุคลากร 
   3) บุคลากรบางส่วนยังขาดความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   4) บุคลากรยังขาดการบูรณาการร่วมกันในการยดึเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ 
โดยปฏิบัติงานเฉพาะในส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบ 

โอกาส (Opportunity=O) 
1) การท่ีบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการอบรมและพัฒนาจาก

หน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
2) มีการจัดประกวดการบริหารจัดการท่ีดี (ธรรมาภิบาล) ท าให้เกิดการตื่นตัวและ

พัฒนาองค์กร 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 

1) ขาดการบูรณาการและการประสานงานท่ีดี ในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   2) ระเบียบกฎหมาย รวมถึงนโยบายจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังคงยึดรูปแบบ
การส่ังการจากบนลงล่างซึ่งขัดต่อหลักการพื้นฐานของการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เน้นการมีส่วนร่วม 
   3) ความล่าช้าในการสนับสนุนงบประมาณ ความไม่ชัดเจน และความไม่จริงจังท่ีจะมี
การจัดสรรงบประมาณการด าเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายตามกฎหมายว่าด้วย
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
 
 
 



 

 

 

 
 

6.  ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบจะด าเนินการ 
 

 
จากภารกิจและอ านาจหน้าท่ีท้ัง 7 ด้าน ตามข้อ 5. รวมถึงการวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาต าบล

สะแกราบ สามารถน ามาก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการก าหนดอัตรา
ก าลังคนขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบได้มากยิ่งขึ้น ดังนี ้
 ภารกิจหลัก 

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

          5.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
          6.  ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
          7.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          ภารกิจรอง 

1. การฟื้นฟูวฒันธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
5. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน

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

         ท้ังนี้  ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการจ านวนท้ังส้ิน  17  อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน  
1  อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  จ านวน  6 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ 
จ านวน  2  อัตรา พนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  10 อัตรา รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรท้ังส้ิน จ านวน
36  อัตรา แต่เนื่องจากท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ มีภารกิจและปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ้น
จ านวนมากในส่วนราชการ  และจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่  เพื่อรองรับปริมาณงาน
ท่ีเพิ่มมากขึ้น และแก้ไขปญัหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  ต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 

 
8.1 จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ             

มีภารกิจ  อ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 พ.ศ.
2546 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ.2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1. ส านักงานปลดั อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
-  งานสารบรรณ 
-  งานอ านวยการข้อมูลข่าวสาร 
-  งานเลือกต้ังและทะเบียนข้อมูล 
-  งานรักษาความงบเรียบร้อย 
-  งานวิชาการ 
-  งานอ านวยการ อปพร. 
-  งานช่วยเหลือและให้บริการประชาชน 
   ในกิจการสาธารณประโยชน์ 
1.2  งานนโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานวิชาการ 
-  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
-  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
1.3  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานงบประมาณ 
-  งานอ านวยการและประสานราชการ 
-  งานรัฐพิธี 

  1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานป้องกันปัญหาภัยแล้ง 
-  งานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

1. ส านักงานปลดั อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
-  งานสารบรรณ 
-  งานอ านวยการข้อมูลข่าวสาร 
-  งานเลือกต้ังและทะเบียนข้อมูล 
-  งานรักษาความงบเรียบร้อย 
-  งานวิชาการ 
-  งานอ านวยการ อปพร. 
-  งานช่วยเหลือและให้บริการประชาชน 
   ในกิจการสาธารณประโยชน์ 
1.2  งานนโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานวิชาการ 
-  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
-  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
1.3  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานงบประมาณ 
-  งานอ านวยการและประสานราชการ 
-  งานรัฐพิธี 

  1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานป้องกันปัญหาภัยแล้ง 
-  งานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1.4  งานกฎหมายและคด ี 
-  งานด้านนิติกร 
-  งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติและ 
   ระเบียบ อบต. 
-  งานด าเนินการกิจการพาณิชย์ 
-  งานการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
-  งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
-  งานการประชุมสภาฯ 
-  งานระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ 
-  งานเลือกต้ังสมาชิกสภา อบต. 
-  งานข้อมูลเลือกต้ัง 
-  งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และ 
   วิชาการ อบต. 

 1.4  งานกฎหมายและคด ี 
-  งานด้านนิติกร 
-  งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติและ 
   ระเบียบ อบต. 
-  งานด าเนินการกิจการพาณิชย์ 
-  งานการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
-  งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
-  งานการประชุมสภาฯ 
-  งานระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ 
-  งานเลือกต้ังสมาชิกสภา อบต. 
-  งานข้อมูลเลือกต้ัง 
-  งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และ 
   วิชาการ อบต. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

2.2  งานบญัชี 
- งานการบัญชี 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 

2.3 งานพฒันาและจัดเกบ็รายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 

2.4  งานทะเบียนทรพัย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์  

และยานพาหนะ 
 
 

 
 
 
 
 

2.  กองคลัง 
2.1  งานการเงิน 
-  งานการเงิน 
-  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
-  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-  งานเก็บรักษาเงิน 
2.2  งานบญัชี 
-  งานการบัญชี 
-  งานงบการเงินและงบทดลอง 
-  งานแสดงฐานะทางการเงิน 
-  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
2.3  งานพฒันาและจัดเก็บรายได ้
-  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
-  งานพัฒนารายได้ 
-  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
-  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
2.4  งานทะเบียนทรพัย์สนิและพัสด ุ
-  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี 
-  งานพัสดุ 
-  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์  
   และยานพาหนะ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

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

3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   -      งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและการบริการข้อมูล 

3.3   งานประสานสาธารณปูโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 

3.4   งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนท่ี 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- 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  งานประสานสาธารณปูโภค 
-  งานประสานกิจการประปา 
-  งานไฟฟ้าสาธารณะ 
-  งานระบายน้ า 
3.4  งานผังเมือง 
-  งานส ารวจและแผนท่ี 
-  งานวางผังพัฒนาเมือง 
-  งานควบคุมทางผังเมือง 
-  งานตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

4. กองสวัสดิการสงัคม 
4.1  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
4.2  งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 

คนพิการ  และผู้ยากไร้ทางสังคม 
4.3  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
4.4  งานศูนย์เยาวชน 
 
 
 
 

 
 
 

4.  กองสวัสดิการสังคม 
4.1  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
4.2  งานสังคมสงเคราะห์เด็กและ สตรี ผู้สูงอายุ   
       คนพิการ  และผู้ยากไร้ทางสังคม 
4.3  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
4.4  งานศูนย์เยาวชน 
   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจท่ีจะ
ด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมี
เท่าใด เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึง
จะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเพื่อใหก้ารบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย
น าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 
 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 

 
เพ่ิม/ลด 

 
หมาย
เหตุ 

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

1 1 1 1 - - -  

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

1 1 1 1 - - -  

1.ส านักงานปลัด         
หัวหน้าส านักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป 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 - - - ว่าง 

ครู (ค.ศ.1) 
(15-2-0177) 

1 1 1 1 - - -  

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

1 1 1 1 - - -  

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

1 1 1 1 - - - ว่าง 

 



 

 

 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 

 
เพ่ิม/ลด 

 
หมายเหตุ 

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

1 1 1 1 - - -  

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         
นักวิชาการเงินและบัญชี  1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ 1 1 1 1 - - -  
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         
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานทั่วไป 1 2 2 2 +1 +3 - ก าหนดเพ่ิม 
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 - - -  

คนงานทั่วไป - - 1 1 - +1 - ก าหนดเพ่ิม 
รวม 33 36 37 37 - - -  



 
 

 

 

 

โครงสร้างส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะแกราบ   
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  (ขนาดกลาง) 

 
 
 

 
 
  
               
          
 
 
 
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 

9.  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง (1) 

 ส านักงานปลัด 
- หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)  
   ระดับต้น(1) 
- นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก (1) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก (1) 
- นิติกร ปก/ชก (1) 
- นักวิชาการศึกษา ปก/ชก  (ว่าง) (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง.(1) 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
   ปง/ชง. (ว่าง) (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 (1) 
- เจ้าพนักงานพัสดุ  ชง.(1) 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปง./ชง.(ว่าง) (1) 

ลูกจ้างประจ า 
นักวิชาการเงินและบัญชี (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (1) 
 

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

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผช.ช่างไฟฟ้า (1) 

พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงานทั่วไป (1)   
- คนงานทั่วไป (1)  
- คนงานทั่วไป (3) ก าหนดเพิ่ม 

 

รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น (1) 

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

 



 
 

 

 

โครงสร้างกองช่างองค์การบรหิารส่วนต าบลสะแกราบ 
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี (ขนาดกลาง) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

งานก่อสร้าง 
- นายช่างโยธา  ชง. (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

- ผช.ช่างไฟฟ้า (1) 
พนักงานจ้างทั่วไป 

- คนงานทั่วไป (2) 
 

งานผังเมือง 
 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
 นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 
 

งานประสานสาธารณูปโภค 
 
 



 
 

 

 

โครงสร้างกองสวัสดกิารสังคมองคก์ารบรหิารส่วนต าบลสะแกราบ 
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี (ขนาดกลาง) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 

                
 
 
 

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

 
            หมายเหตุ   

- พนักงานจ้างทั่วไป (ก าหนดเพิ่ม) (1) 

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
  

งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
   คนพิการ และผู้ยากไร้ทางสังคม  

  

งานศูนย์เยาวชน 
  

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

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น (1) 



 
 

 

 

 


