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1. หลักการและเหตุผล 

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสร้าง              
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2558 ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วน ต าบ ล จังห วั ดชลบุ รี  จั ดท าป ระกาศ คณ ะกรรม การพ นั ก งาน ส่ วน ต าบ ล จั งห วั ดชลบุ รี                        
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2559  ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชลบุรี (ก.อบต.จังหวัดชลบุรี)  ในการประชุม
ครั้งท่ี  1/2559  เมื่อวันท่ี  13  มกราคม  2559  ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  

โดยหมวด 2 โครงสร้าง ข้อ5ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลสายผู้บริหาร ได้แก่ ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ให้เป็น
ระดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ส าหรับต าแหน่งสายผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาการ จะเป็นระดับใด
นั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเล่ือนระดับ 

ข้อ 7 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ให้มีระดับต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้ 
 7.1 ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับ

ต้น โดยอาจปรับปรุงเป็นระดับกลาง ได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
 7.2 ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 

ระดับต้น 
 7.3 ต าแหน่ งหั วหน้าส่วนราชการ ได้แก่  ผู้อ านวยการหรือ ท่ี เรียก ช่ืออย่างอื่ น                        

ให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
 7.4 ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายให้ เป็นต าแหน่ งประเภทอ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น                   

จ านวนไม่เกิน 2 ฝ่าย 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ภารกิจหน้าท่ี

ของการบริหารจัดการท้ังภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ได้แบ่งโครงสร้าง                    
ส่วนราชการไว้ จ านวน 4 ส่วนราชการ  ได้แก่  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง กองช่าง 
และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยแต่ละกองภายในองค์กรมีความจ าเป็น ท่ีต้องมีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงาน  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชน
และราชการจากแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 

สืบเนื่องจาก  จังหวัดชลบุรีได้แจ้งแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 – 2563  ในเรื่องการก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งตามความหมวด 2 การก าหนดประเภท
จ านวนและอัตราต าแหน่ง  แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่ งให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,                 
และ ก.อบต. ด่วนมาก ท่ี มท 0809.2/ ว 53  ลงวันท่ี  5  กรกฎาคม  2560 ให้ถูกต้อง โดยให้แล้วเสร็จ 
ก่อนแผนอัตราก าลัง 3 ปี ฉบับเดิมจะครบก าหนดในวันท่ี 30 กันยายน 2560   
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 จากหลักการและเห ตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  จึงได้ จัดท า                         
แผนอัตราก าลัง  3 ปี  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  ขึ้น  
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่ อ ให้ อ งค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์มี โครงสร้างการแบ่ งงานและระบบงาน                      
ท่ีเหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
 2. เพี่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง โครงสร้าง
ส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ ตามกฎหมายจัดต้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ             
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
 3. เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชลบุรี (ก.อบต.จังหวัดชลบุรี)  สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง             
ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
 4. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล           
วัดโบสถ ์
 5. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ สามารถวางแผนอัตราก าลั งในการบรรจุแต่งต้ัง
พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหาร            
ส่วนต าบลวัดโบสถ์ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น                   
การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 6 . เพื่ อ ให้ อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต าบ ล วั ด โบ ส ถ์ ส าม าร ถ ค ว บ คุ ม ภ าร ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย                        
ด้านการบริหารงานบุคลากรให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

7. เพื่อเป็นการปรับปรุงส่วนราชการและการจัดระบบงาน  โดยพิจารณาว่าส่วนราชการเดิม
เหมาะสมหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร ระบบงานถูกต้องเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอะไรบ้าง 

8. เพื่อเป็นการก าหนดกรอบอัตราก าลัง พิจารณาว่าในระยะเวลาข้างหน้า (3 ปี) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดโบสถ์ มีโครงการหรือแผนงานเรื่องใด ต้องใช้คนเท่าไร ระดับใดบ้าง ให้สอดคล้องกับมาตรการ
จ ากัดก าลังคนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หรือไม่ 

9. เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการวิเคราะห์ต าแหน่ง โดยให้แต่ละส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ท่ี
มีความเข้าใจในหน้าท่ีการงานดี มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์จะช่วยให้กระบวนการก าหนดต าแหน่ง
มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเหมาะกับส่วนราชการนั้นๆ 
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10. เป็นการจัดท ารายละเอียดหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Job Description) เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่า
ต าแหน่งใดมีหน้าท่ีการงานอะไรบ้าง ท าให้สะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์ต าแหน่ง การตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและเป็นคู่มือในการมอบหมายงานด้วย 

11. เป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ เป็นการศึกษาว่าในแต่ละสายงานมีปัญหาอะไร
จะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดเพื่อให้ทุกสายงานมีทางก้าวหน้าได้ตามความเหมาะสม 

12. เพื่อสร้างและรักษาพนักงานไว้ในระบบราชการ มีการน าหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งโดย
พิจารณาจากผลงาน สร้างความก้าวหน้าในสายงาน 

 
 
  
 
 

               - ต้องเป็นผู้เช่ียวชาญ/ช านาญการ ใช้ความรู้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง มีประสบการณ์และ
ระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน 
                - ก าหนดขึ้นตามความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ทางราชการ 
                - ก าหนดหน้าท่ีไว้อย่างแน่นอนเป็นรายต าแหน่ง 
               - มีระบบการเข้าสู่ต าแหน่ง ระบบการเล่ือนต าแหน่ง การยุบเลิกและถ่ายเท เป็นต าแหน่งท่ี
ก าหนดเป็นการเฉพาะตัว ประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ 
                - มีระบบการติดตามผลงาน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องมีการโยกย้ายหรือยุบเลิกต าแหน่ง 
                - การวัดผลงานใช้คณะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจากผลงานย้อนหลัง 

13. เพื่อเป็นการปรับปรุงหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นส่ิงท่ีต้องท าควบคู่กับการวางแผนอัตราก าลัง
ซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีจะต้องเป็นผู้รับช่วงงานและดูแลให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง โดยต้อง 
                - ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรต้องท าบ้าง มีปัญหาอย่างไร และต้องปรับปรุง
อะไร 
                - ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลท้ังงานประจ าและงานบริการ 
                - ต้องมีบุคลากรท่ีเข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี 

3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี

โดยท่ัวไปการก าหนดจ านวนต าแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ควรค านึงถึงการ
ก าหนดให้มีจ านวนท่ีเหมาะสมกับลักษณะหน้าท่ี ความรับผิดชอบและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ในการวิเคราะห์จ านวนต าแหน่ง จ าเป็นท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในเรื่องนี้ จะต้องหาวิธีการมา
ใช้ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของงาน ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ต าแหน่งท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบันมีอยู่หลายประการ แต่ก่อนท่ีจะพิจารณาวิเคราะห์จ านวนต าแหน่งในส่วนราชการใด จ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะต้องทราบรายละเอียดพื้นฐานในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ 
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1. หน้าท่ีความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการด าเนินงานของหน่วยงานท่ี
จะก าหนดจ านวนต าแหน่งให้ 

2. การจัดแบ่งหน่วยงานและอัตราก าลังให้หน่วยงานท่ีจะก าหนดต าแหน่ง โดยจ าเป็นต้อง
ทราบอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่เดิมและท่ีจะก าหนดเพิ่มขึ้นใหม่ 

3. เหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะต้องมีต าแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น มีกฎหมายอะไรท่ีให้
อ านาจแก่ส่วนราชการนั้นเพิ่มขึ้น มีงานใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ตามโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือเป็นข้อผูกพันกับรัฐด้านใดหรือรองรับการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลนาวังหินในด้านใดหรือตาม
นโยบายของผู้บริหาร งานเดิมมีอะไรบ้างท่ีมีปริมาณงานเพิ่มข้ึนจนเกินกว่าอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่เดิม
จะปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงลงได้ เช่น การเพิ่มโครงการหรือมีการเพิ่มหน่วยงานขึ้นมาใหม่ตามกฎระเบียบ 
กฎหมาย เพื่อขยายขอบเขตการปฏิบัติงานเป็นต้น 
 
 

4. เกณฑ์การค านวณจ านวนต าแหน่งซึ่งส่วนราชการได้ก าหนดขึ้น โดยปกติส่วนราชการท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  จะก าหนดจ านวนต าแหน่ง โดยอาศัยเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น โดยการ
เปรียบเทียบก าลังคนท่ีมีอยู่เดิมกับภาระงานท่ีต้องท า โดยค านวณมาตรฐานการท างานให้ได้ว่า คน 1 คน 
ใน 1 วัน สามารถท างานในต าแหน่งได้มากน้อยเพียงใด และภาระงานท้ังปีท่ีจะมีจ านวนเท่าใด เพื่อท่ีจะ
ค านวณว่าใน 1 ปี ใช้จ านวนคนเท่าใดต่อภาระงานนั้น และอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่ในขณะนี้มีมากน้อย
กว่าเกณฑ์ท่ีค านวณไว้หรือไม่ 

5. หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีจะก าหนดขึ้นใหม่เป็นรายต าแหน่ง ควรทราบ
ก่อนว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Mission Oriented) นั้นเป็นอย่างไร มิใช่พิจารณาเฉพาะจาก
เจ้าหน้าท่ีท่ีควรปฏิบัติงานเท่านั้น (Function Oriented) 

ขั้นตอนส าหรับการวางแผนอัตราก าลัง มีดังนี้ 

1. ทบทวนกระบวนการท างานและขั้นตอนการท างาน รวมทั้งเวลาท่ีใช้ในแต่ละขั้นตอน 
2. ท าการส ารวจภาระงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานท่ีต้อง

ท าเพิ่มหรือไม่จ าเป็นต้องท าหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยท าได้ 
3. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนอัตราก าลังประจ าปี เช่น จ านวนบุคลากร

ปัจจุบัน งบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรร 
4. น างบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรรมาค านวณอัตราก าลัง โดยคิดจากค่าจ้างเงินเดือน

บุคลากร และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนด าเนินงาน 
5. ใช้ เท คนิ คก ารวิ เค ราะห์ อื่ น  ๆ  เพิ่ ม เติ ม  เช่ น  วิ ธี เป รี ยบ เที ยบ อั ต รา ส่ วน  (ratio 

analysis) ประสิทธิภาพการท างาน พนักงานต่ออุปกรณ์  
6. น าการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณท่ี

ได้รับการจัดสรร 
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7. จัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ 
8. ควบคุมอัตราก าลังคนตามแผนอัตราก าลังประจ าปี 
9. ด าเนินการปรับปรุงอัตราลังลด-เพิ่มจ านวนบุคลากรด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม เช่น เกล่ียคนจาก

หน่วยงานท่ีมีอัตราก าลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีอัตราก าลังขาด 
10. ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตราก าลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึงก าลังเงิน ก าลัง
งบประมาณ ก าลังคน ก าลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และหน้าท่ีความรับผิดชอบควร
เป็นเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระหรือเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท้ังประเทศก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นด าเนินการ เช่น งานทะเบียนท่ีดิน การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

 

 การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้ 
 1. เป็นงานท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานท่ีเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การก่อสร้างถนนสะพาน ทางสาธารณะ การก าจัดขยะมูลฝอย 
 2. เป็นงานท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความส าคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก เช่น การจัดให้
มีหน่วยบริหารทางสาธารณสุขจัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชราเป็นต ้น 
 3 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดชลบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  
 4.ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ ง และระดับต าแหน่ง ให้ เหมาะสมกับ
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่างๆ 
 5.ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้า
มามีส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอ านาจ
หน้าท่ี ท่ี ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 
 6. ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7. จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละส่ีสิบ
ของงบประมาณรายจ่าย 
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 8. ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 

เพื่อให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์มีความครบถ้วนสามารถ

ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ได้วิเคราะห์สภาพ

ปัญหาในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลว่ามีปัญหาและความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของ

ประชาชนในเขตพื้นท่ีท่ีส าคัญ ดังนี้   

สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 

-  การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 

-  ปัญหาการมีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอและไม่มีโทรศัพท์บ้าน 

-  ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 

2.  ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้และ การมีงานท า 

  -  การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
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-  ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 

-  ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน 

  -  ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร 

3.  ปัญหาสาธารณสุข และการอนามัย 

-  ปัญหาขาดแคลนแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและอนามัย 

-  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

-  ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ, เด็ก, สตรี และคนพิการไม่ท่ัวถึง 

-  ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันไข้เลือดออก 

4.  ปัญหาน้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภคและ เพื่อการเกษตร 

-  การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง 

-  ระบบประปาหมู่บ้านยังไม่เพียงพอและครอบคลุมพื้นท่ี 

5.  ปัญหาการปรับปรุงคุณภาพชีวิต  

-  ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 

-  การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 

-  การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการไม่ท่ัวถึง 

6.  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 

-  ปัญหาพื้นท่ีเป็นดินเปรี้ยว หน้าดินถูกซะล้าง 

-  ปัญหาการขุดหน้าดินขาย 

-  ขาดความรู้ความเข้าใจในการรักษาส่ิงแวดล้อม 

7.  ปัญหาการบริหาร และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

-  ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 

-  บุคลากรภาคปฏิบัติไม่เพียงพอ 

ความต้องการของประชาชน 

1.   ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

-  ก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต  ภายในหมู่บ้าน 

-  ติดต้ังโทรศัพท์สาธารณะภายในหมู่บ้านและติดต้ังโทรศัพท์บ้านให้ท่ัวถึง 

-  ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น 

2.  ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานท า 

-  จัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตร 
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-  ฝึกอบรมความรู้ด้านวิชาการและการศึกษาดูงาน 

-  สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ให้กลุ่มอาชีพ 

-  ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร 

3.  ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย 

-  ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่และเด็กและการดูแลรักษาสุขภาพยามป่วยไข้ 

-  ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 

-  ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก าจัดยุงลาย 

-  ให้บริการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ,เด็ก,สตรี และคนพิการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุให้ท่ัวถึง 

 

4.  ความต้องการด้านน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร 

-  ให้มีการขุดลอกสระน้ า 

-  ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

-  จัดหาครุภัณฑ์ในการช่วยเหลือการขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค 

5.  ความต้องการด้านการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

-  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล  ห้องสมุดชุมชน 

-  ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษา การศึกษานอกระบบ 

-  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่าง ๆ  

-  ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-  สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการให้ท่ัวถึง 

6.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

-  รณรงค์ให้ความรู้ในการบ ารุงรักษาดิน 

-  ฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดการส่ิงแวดล้อม 

-  รณรงค์ให้มีการรักษาสภาพดินในพื้นท่ี 

7.  ความต้องการด้านการบริหารและจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

-  จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี,กลุ่มอาสาอื่น ๆ  

-  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 
 
๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ นั้นเป็นการสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นท่ี

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  จะสมบูรณ์ได้ต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นท่ีเกิดความตระหนัก

ร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบล       

วัดโบสถ์ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้น

การส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมท่ีจะเป็นบุคลากรท่ีมี

คุณภาพ  โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นและยังจัดให้ต้ังเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 

       การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎหมายอื่น รวมถึงการใช้เทคนิค SWOT  

เข้ามาช่วย  ท้ังนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีท่ีจะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหา

ในเขตพื้นท่ีให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัย

คุกคาม  ในการด าเนินการตามภารกิจหลัก การ SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  ก าหนดวิธีการ

ด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา

อ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ท้ังนี้ สามารถวิเคราะห์

ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติก าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้               

5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

-  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1) ) 

-  ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1) ) 

-  ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2) ) 

-  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3) ) 

-  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4) ) 

-  การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

-  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
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-  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 

-  ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 

 

 

 

-  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 

16(10)) 

-  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย ( มาตรา 16 (2) ) 

-  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ( มาตรา 16 (5) ) 

-  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล ( มาตรา 16 (19) ) 

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

-  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( มาตรา 67 (4) ) 

-  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

( มาตรา 68 (8) ) 

-  การผังเมือง ( มาตรา 68 (13) ) 

-  จัดให้มีท่ีจอดรถ ( มาตรา 16 (3) ) 

-  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ( มาตรา 16 (17) ) 

-  การควบคุมอาคาร ( มาตรา 16 (28) ) 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

-  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว ( มาตรา 68 (6) ) 

-  ให้มแีละส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ ( มาตรา 68 (5) ) 

-  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ( มาตรา 68 (7) ) 

-  ให้มีตลาด ( มาตรา 68 (10) ) 

-  การท่องเท่ียว ( มาตรา 68 (12) ) 

-  กิจการเกี่ยวกับการพาณิช ( มาตรา 68 (11) ) 

-  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ ( มาตรา 16 (6) ) 

-  การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน ( มาตรา 16 (7) ) 

5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

-  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ( มาตรา67 (7) ) 

-  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ าทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล     
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   ( มาตรา 67 (2) ) 

-  การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ( มาตรา 17 (12) ) 

5.6  ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

-  บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8)) 

-  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 

-  การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 

-  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  (มาตรา 17(18)) 

 

 

 

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

-  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)) 

-  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ 

จ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 

-  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16)) 

-  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

-  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(มาตรา 17(16)) 

             ภารกิจท้ัง 7 ด้าน ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะ

แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

ค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล

จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 

แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

  ** หมายเหตุ : มาตรา 67, 68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552  มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ. ก าหนดแผน

และขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

 การวิเคราะห์จุดแข็ง 
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   ๑ วิเคราะห์จุดแข็งสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
                  ๑)  การเมืองมีความเข้มแข็งคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นไม่มีความขัด 
                          แย้งการก าหนดนโยบายและการพัฒนาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
                 ๒)  บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
                 ๓)  มีเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ 
                     ๔)  มีการบริหารงานอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
                     ๕)  คณะผู้บริหารให้ความส าคัญการพัฒนาในด้านต่างๆ  

         ๒ วิเคราะห์จุดแข็งสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 
                     ๑)  รัฐบาลให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
                     ๒)  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเพิ่มขึ้น 
                     ๓)  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
                     ๔)  ชุมชนและกลุ่มมวลชนต่างๆ เข้มแข็งและให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 
                     ๕)  ระดับการศึกษาของประชาชนสูงขึ้น 
                     ๖)  การคมนาคมสะดวก 
 

การวิเคราะห์จุดอ่อน 

   ๑ วิเคราะห์จุดอ่อนสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
                   ๑)  บุคลากรมีไม่เพียงพอ 
                   ๒) งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการแก้ไขปัญหามีจ านวนจ ากัด 

   ๒ วิเคราะห์จุดอ่อนสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 
                   ๑)  ความไม่มั่นใจเสถียรภาพทางการเมือง 
                  ๒)  การประสานงานหน่วยงานราชการล้าช้า  เนื่องจากกฎหมายไม่ชัดเจนในการ 
                        ปฏิบัติหน้าท่ี 
                  ๓)  ประชาชนอยู่กระจัดกระจายเนื่องจากมี ๑๑ หมู่บ้านจึงท าให้การรวมกลุ่มได้ยาก 
                  ๔)  น้ าอุปโภคบริโภคและการเกษตรมีไม่เพียงพอ 

การวิเคราะห์โอกาส 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของอ าเภอและจังหวัด 

         ๒.  ในปัจจุบันรัฐบาลมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ และการพัฒนาสู่ท้องถิ่น โดยออก  
                          กฎหมาย พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.๒๕๔๒  

การวิเคราะห์อุปสรรค 
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                       ๑.  ระบบสาธารณูปโภคมีไม่เพียงพอและท่ัวถึง 
                          ๒.  ประชาชนยังขาดส านึกในการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองขององค์การบริหารส่วนต าบล 

                   ๖.๑  ภารกิจหลัก 
 ๑.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๓.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๔.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ๕.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 ๖.  ด้านการส่งเสริมการศึกษา 

                  ๖.๒  ภารกิจรอง 
 ๑.  การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
 ๒.  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
 ๓.  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 ๔.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

 


