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องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 

  ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด(ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวน
เท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน 
ปริมาณ ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องจ่ายด้านบุคคล โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนด
ต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
  ๑.๒  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก าหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของ
ลูกจ้าง ให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เกิดความคล่องตัว 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครปฐม  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓)  ลงวันที่ 
๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
  ๑.๓  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
ข้อ ๑๘  โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยให้
เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบ
อัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 
๓ ปี 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชัยศรี           
จังหวัดนครปฐม จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒561 - 2563 ขึ้น 
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๒.  วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน  
ระบบการจ้างที่เหมาะสม และไม่ซ้ าซ้อน อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลานตากฟ้า 

๒.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต .จังหวัด ) สามารถตรวจสอบ           
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างว่าถูกต้อง 
เหมาะสมหรือไม ่

๒.๔  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า ให้เหมาะสม 

๒.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  สามารถวางแผนอัตราก าลัง  และการ
จัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลานตากฟ้า เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี   

๒.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่าย                
ด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
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๓.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา ซึ่งมีนายก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลานตากฟูา เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการเป็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้
จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖3) โดยให้มี ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

๓.๑  วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล         
ลานตากฟูา   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ ๖) พ .ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด /แผนจังหวัด   แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นโยบายของรัฐบาลและสภาพปัญหาของต าบลลานตากฟูา  
  ๓.๒  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลลานตากฟูา  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน  : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดย
ส่วนนี้จะค านึงถึง 
   3.3.1  การจัดระดับชั้นงานที่เหมะสม  ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัด และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการ
ก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่
ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ( Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่
ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ( Relative Information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ใน 
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ปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย 
  3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการ และพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้อง
ใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณา
แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างาน
ตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย
ใน 3 ประเด็นนี้ 
   3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดสร้างองค์กรและการแบ่ง
งานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะ
ท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีก ไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไป ใน
ส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้น
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการเนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่เกษียณอายุไป เป็นต้น 
   3.6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่างๆ อาจท าให้เกิดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
คน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็น
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม มากกว่าการ
เพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งใน
ประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงานนั้นๆ ทั้งๆ
ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็น
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะ
งานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า 



 
-5- 

กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลังนี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่าง
เพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงาน
ของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน า

ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนการจริง จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัดประสิทธิภาพ
ในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท ากระบวนการ
และเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
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๔.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 

  ในภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.25637 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ และ
กฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้อง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่เข้าไปด าเนินการแก้ไขในพื้นที่ของตน
  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลลานตาก
ฟูา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 19  มกราคม 2539 โดยแบ่งการปกครองเป็น 5 หมู่บ้าน มี
พ้ืนที่ 18.78  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  12,000 ไร่  โดยมีอาณาเขต  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ          จดต าบลบางแก้วฟ้า       อ าเภอนครชัยศรี       จังหวัดนครปฐม 
    จดต าบลห้วยพลู  อ าเภอนครชัยศรี       จังหวัดนครปฐม 
  ทิศใต้  จดต าบลงิ้วราย  อ าเภอนครชัยศรี       จังหวัดนครปฐม  
  ทิศตะวันออก จดต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล     จังหวัดนครปฐม  
    จดต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล     จังหวัดนครปฐม  
  ทิศตะวันตก      จดต าบลดอนแฝก          อ าเภอนครชัยศรี       จังหวัดนครปฐม 
    จดต าบลวัดส าโรง          อ าเภอนครชัยศรี       จังหวัดนครปฐม  
 

สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะส าหรับท าการเกษตรกรรม เนื่องด้วยเป็นที่สีเขียว มีน้ า
อุดมสมบูรณ์ตลอดปี เพราะมีแม่น้ านครชัยศรีไหลผ่าน ประกอบกับมีล าคลองจ านวนมาก ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร โดยเฉพาะการท านา ซึ่งมีพ้ืนที่นาประมาณ 5,000 ไร่ อาชีพรองลงมาเป็นการท าสวน 
เช่น ฝรั่ง ชมพู่ ส้มโอ ขนุน มะม่วง และสวนผัก ฯลฯ การท าสวนกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ มีพื้นที่สวน 
ประมาณ 1,100 ไร่ และอาชีพการประมง เช่น การเลี้ยงกุ้ง และปลา เป็นจ านวนมาก เป็นต้น 

ลักษณะของอากาศข้อมูลอากาศ พบว่าลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดนครปฐม จัดอยู่ในแบบ
ฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูร้อน (Tropical Savana Climate : Aw) เกิดอิทธิพลของลมมรสุมพัดผ่านท าให้เกิดฤดู 
3 ฤดู ดังนี้ 
                     ฤดูฝน  เกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  เริ่มจากเดือนพฤษภาคมไปสิ้นสุดราว
กลางเดือนตุลาคมระยะท่ีมีฝนตกชุกที่สุดคือ เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน  
                     ฤดูหนาว  เกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนที่พัดผ่าน เริ่ม
จากปลายเดือนตุลาคม ไปสิ้นสุดราวกลางเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้จะมีฝนตกบ้างเป็นบางครั้งคราว แต่ปริมาณ
ไม่มากนัก และมีลมเย็นพัดสลับเป็นระลอก ช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นมากท่ีสุดอุณหภูมิจะไม่ต่ ามากนัก เพราะ
รับอิทธิพลจากกระแสลมในบริเวณอ่าวไทย 
                      ฤดูร้อน  เกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกและลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้  เริ่มจาก
กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปสิ้นสุดราวกลางเดือนพฤษภาคม ทรัพยากรธรรมชาติ 

ลักษณะดินส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนปนทราย บางแห่งดินตะกอนตกทับถมเป็นดอนสูงขึ้นมา
เป็นแหล่งปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ ผักและผลไม่ต่าง ๆ 

ลักษณะของแหล่งน้ า  ด้วยพื้นที่มีแม่น้ าสายใหญ่ไหลผ่าน  คือ  แม่น้ านครชัยศรี  จึงมีล า
คลองสาขาหลายสาย  ท าให้พื้นที่ชุ่มน้ าเหมาะแก่การท าการเกษตร  ด้วยล าคลองถึง 23 สาย  ประชาชนต าบล
ลานตากฟ้า  ด าเนินชีวิตด้วยอาศัยน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 
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เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖3 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลานตากฟูา มีความครบ ถ้วน สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ ดังนี้   
 ๔.๑ สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๔.๑.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   ๑. การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก  
   ๒. ไฟฟูาสาธารณะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
   ๓. ถนนช ารุดทรุดโทรม เป็นหลุม – เป็นบ่อ เกิดฝุุนละออง  
   ๔. สะพานข้ามคลองช ารุด 
   ๕. น้ าประปาไหลไม่สม่ าเสมอ เนื่องจากหอถังประปามีไม่เพียงพอ  
   ๖. คูคลองตื้นเขินน้ าไหลไม่สะดวกท าให้เกิดน้ าท่วม  
 

  ๔.๑.๒  ด้านเศรษฐกิจ 
   ๑. ขาดความรู้ และขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ  
   ๒. การส่งเสริมอาชีพยังมีน้อย  
   ๓. การขาดการรวมกลุ่มของประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
   ๔. ราคาผลผลิตตกต่ าประชาชนยังขาดความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
   5. ปุ๋ยยาและสารเคมีก าจัดศัตรูพืชราคาสูง  
   6. ปัญหาขาดความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะปรับปรุงผลผลิต  
   7. เกษตรกรมีภาระหนี้สินมาก  
   8. ต้นทุนการผลิตที่แพง  
   9. เกิดการเลือกอาชีพ หรือบางคนรอคอยแต่นโยบายการให้ความช่วยเหลือไม่ยอม
ช่วยเหลือตนเอง  
 

  ๔.๑.๓  ด้านสังคม  
   ๑. ขาดแคลนแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการสาธารณสุขและอนามัย  
   ๒. การแพร่ระบาดของยาเสพติด  
   ๓. การแพร่ระบาดและการปูองกันโรคไข้เลือดออก  
   ๔. โรคติดต่อ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปูองกันโรคติดต่อ  
   ๕. ความเข้มแข็งของชุมชน เช่น ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วม และการรวมกลุ่มใน
การท ากิจกรรมกัน ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจและขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนบางกลุ่ม
หวังผลประโยชน์ตอบแทนมากเกินไป ผู้น าท้องถิ่นบางคนมุ่งเน้นเพื่อพวกพ้อง/หมู่บ้านของตนเอง  
   6. ประชาชนที่ไม่ได้รับผลกระทบไม่ตระหนักว่าเป็นเรื่องส าคัญ  

          7. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุข 
 
 

  ๔.๑.๔  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๑. การขาดแคลนสถานที่ ส าหรับให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  
   ๒. การส่งเสริมด้านศาสนา ขาดการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   ๓. การขาดความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิหน้าที่ของประชาชน  
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๔.๑.๕  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

   ๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนยังในต าบลมีน้อย 
   ๒. ทางด้านประสิทธิภาพในการท างาน พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ยังขาด
ความรู้ความเข้าในในบทบาทหน้าที่และระเบียบกฎหมายในทางปฏิบัติงาน 
   3. ประชาชนบางส่วนยังละเลยไม่ยอมเสียภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
   4. ขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่ เฉพาะด้าน เช่น งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขาด
บุคลากรด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 
  ๔.๑.๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ๑. ด้านการก าจัดขยะมูลฝอย การเก็บขยะไม่ทันความต้องการของประชาชน  
   ๒. ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษาความสะอาดโดยรวม  
   ๓. คูคลองตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมเต็มพ้ืนที่  
   4. สถานประกอบการที่ท ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ในการประกอบกิจการ 
   5. เกิดมลภาวะทางอากาศ ฝุุนละออง จากสถานประการ เป็นเหตุก่อความร าคาญ
ให้กับประชาชน 
   6. ขาดงบประมาณในการจัดท าเตาเผาขยะหรือที่ท้ิงขยะ  
 

 ๔.๒ ความต้องการของประชาชน 
 

  ๔.๒.๑  ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    ๑. ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   ๒. สร้างสะพาน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ า  
   ๓. ก่อสร้างเข่ือน/ท านบกั้นคลองสาธารณะวางระบบควบคุมน้ า  
   ๔. ขอขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า  
   ๕. ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะเพ่ือส่องสว่าง  
   ๖. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ทั้งต าบล  
   ๗. ปรับปรุงระบบประปา โดยการเปลี่ยนวางท่อเมนประปาใหม่, ด าเนินการปรับปรุง
หอถังน้ าประปา เจาะบ่อบาดาลเพิ่ม เปลี่ยนเครื่องสูบน้ าชนิดใต้น้ า 
 

  ๔.๒.๒  ความต้องการด้านเศรษฐกิจ  
   ๑. ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบผลิตการเกษตร  
   ๒. ต้องการความรู้ ด้านวิชาการและทัศนศึกษา  
   ๓. ต้องการได้รับการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆและสนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์  

๔. ประชาชนต้องการได้รับความรู้ด้านอาชีพ 
 

  ๔.๒.๓  ความต้องการด้านสังคม  
   ๑. ก่อสร้างแหล่งบริการข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น  
   ๒. ต้องการได้รับการฝึกอบรมทางโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก  
   ๓. ต้องการได้รับความรู้การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   ๔. ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ  
   ๕. ก าจัดยุงลายให้หมดทั้งหมู่บ้าน  
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   ๖. จัดโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  
   ๗. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนด้านต่างๆ เช่น การอบรมการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การอบรม อปพร. 
   ๘. จัดการแข่งกีฬาต าบลต้านยาเสพติด  
 

๔.๒.๔ ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๑. จัดตั้งที่ส าหรับให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารในแต่ละหมู่  
   ๒. ให้การฟ้ืนฟูและสนับสนุนการจัดกิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและ                  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๓. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิหน้าที่แก่ประชาชน  

๔. ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความส าคัญของการศึกษา 
๕. ความต้องการรณรงค์ให้เห็นความส าคัญของการเลือกตั้ง 
 

  ๔.๒.๕  ความต้องการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   ๑. ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล,  
จัดกิจกรรม,โครงการต่างๆส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆแก่ประชาชนและจัดประชุมประชาคมเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรต่างๆ 
   ๒. พัฒนาและอบรมพนักงานส่วนต าบล , ลูกจ้างประจ า , พนักงานจ้าง เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

๔.๒.๖  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๑. ต้องการให้มีการรณรงค์ การไม่ปล่อยน้ าเสียลงคลอง  
    ๒. ต้องการได้รับความความรู้เสริม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    ๓. ต้องการให้ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน  และก าจัดวัชพืช  
    ๔. ควบคุม ดูแล ไม่ให้โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ าเสียลงในล าคลอง หรือปล่อย
ควันพิษ 

๕. ขุดลอกคลองและก าจัดวัชพืช 
๖. จัดหาระบบการบริหารกิจการการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๗. ปรับปรุงทัศนียภาพตามแนวถนนทุกสายและทุกคลองในพื้นที่ อบต. 
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๕.  ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา นั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลานตากฟูา ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลลานตากฟูา จะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นท่ีเกิดความ ตระหนักร่วมกัน
แก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วน ต าบลลานตากฟูา ยัง
ได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยัง ได้เน้นการส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากร ที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบ
แนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ  นั้น  จะเน้นพัฒนา เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองใน
ท้องถิ่นและส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ         
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  และ
รวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. เพ่ือก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด /แผนจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนด แบ่ง ภารกิจได้เป็น ๗  ด้าน ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการพัฒนา
แผนอัตราก าลังในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา  

วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร 
 

จุดแข็ง  ( STRENGTH ) 
- ระบบการบริหาร 
- มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
- มีการแบ่งแบ่งแยก/มอบหมายงานหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
- บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปประชาคม 
- ระบบข้อมูลมีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมและมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น

ของตนเอง สามารถท่ีจะพัฒนาข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มองค์กร สถานศึกษาและหน่วยงานได้ 
- สามารถน าระบบฐานข้อมูลมาพัฒนาเป็นโครงการ/แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนใน

พ้ืนที่อย่างเต็มความสามารถ 
- ได้อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้างประจ า 
- บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการในระดับดี 
- มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
- มีแผนอัตราก าลังบุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
- พัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการจัดเก็บภาษี 
- ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมาย 
- ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนที่ 
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- สถานที่ราชการสะดวกต่อการมาติดต่อราชการของประชาชน 
จุดอ่อน  ( WEAKNESS ) 
- ระบบการบริหารกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
- อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้างประจ า มีบุคลากรไม่เพียงพอ มีการ

มอบหมายหน้าที่หลายอย่างให้กับบุคคลคนเดียว 
- การเงิน การงบประมาณมีจ านวนจ ากัด รายได้ท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 
 

โอกาส  ( OPPORTUNITY ) 
  - รัฐบาลมีนโยบายการฝึกอบรมและรับบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
  - มีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง  
   

  ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด ( THREAT ) 
  - มีการโอนย้ายบ่อย เนื่องจากไม่ใช่คนในพ้ืนที่  
  - กฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการขาดความยืดหยุ่น ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ  
  - การจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาลล่าช้าไม่แน่นอน  
 

การวิเคราะห์บุคลากร 
  การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis ) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ  SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ 
เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย  
 
 

            จุดแข็ง  ( STRENGTH )   จุดอ่อน  ( WEAKNESS ) 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้ อบต.   1. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์กร  
2. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด  2. มีภาระหนี้สิน  
   รอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง    3. ระบบอุปภัมภ์  
3. มีกฎระเบียบกับการทุจริตของราชการ   4. ท างานในลักษณะความคิดส่วนตัวเป็นหลัก  
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม    
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานได้คล่องตัว   
    
 
 
 

           โอกาส  ( OPPORTUNITY )                ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด ( THREAT ) 
1. มีความใกล้ชิดกับประชาชนท าให้เกิดความร่วมมือ 1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้าง รายได้ไม่เพียงพอ  
    ในการท างาน      2. ระดับความรู้ไม่เพียงพอกับความยากของงาน  
2. มีความจริงใจในการพัฒนาองค์กร   3. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัวและต่อสู้  
3. อุทิศตนได้ตลอดเวลา         กับปัญหา  
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การวิเคราะห์ระดับองค์กร 
 
 

            จุดแข็ง  ( STRENGTH )        จุดอ่อน  ( WEAKNESS ) 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้ายที่อยู่  1. ขาดความกระตือรือล้น  
2. การเดินทางสะดวก     2. มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่  
3. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว  3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ  
4. บุคลากรมีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี       สาธารณสุข การเกษตร กฎหมาย  
5. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในระบบ  4. พ้ืนที่พัฒนากว้างท าให้มีปัญหาการเดินทางมา  
    การบริหารจัดการ         ท างาน  
6. มีระบบการบริหารงานบุคคล                                     
 
 
 

           โอกาส  ( OPPORTUNITY )                ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด ( THREAT ) 
1. ประชาชนร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาองค์กร  1. มีระบบอุปถัมภ์  
2. มีความคุ้นเคยท าให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ  2. ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน  
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต.   3. งบประมาณค่อนข้างน้อยท าให้การพัฒนา  
    ท าให้รู้สภาพพ้ืนที่         ค่อยเป็นค่อยไป  
4. บุคลากรมีความรู้ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  4. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน  
    เพ่ิมข้ึน          เช่น นักวิชาการสาธารณสุข นิติกร  
5. มีความรู้หลากหลายจึงท าให้การท างานมีระบบ 
 
 

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าด้วยเทคนิค 
SWOT  Analysis 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอัน
เป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis  เพื่อพิจารณา
ศักยภาพการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
จุดแข็ง  (Streng=S) 
1.  ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า  ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา  มีบุคลากรและอัตราก าลัง  จ านวนและคุณวุฒิ อยู่

ในระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.  เทคนิคการท างาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง  
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จุดอ่อน  (Weakness=W) 
1. ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้

ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการกีฬา 
โอกาส  (Opportunity=O) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดให้ความส าคัญ 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 
1. การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ

จากหลายๆ ส่วน ที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง  (Streng=S) 
1.   มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/ต าบล 
2.   งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
3.   เทคนิคการท างาน  ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   
จุดอ่อน  (Weakness=W) 
1.  การรวมกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เนื่องจากขาดความรู้ในการบริหารจัดการ  
2.  ขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
3.  ไม่มีตลาดรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่ม 
4.  เกษตรกรมีหนี้สินมากและต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง 
5.  ประชาชนมีรายได้ต่ าแต่ค่าครองชีพสูง 
โอกาส  (Opportunity=O) 
1. มีกฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน 
2. รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศ 
3. กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเป็นวงจรภายในกลุ่มจังหวัด 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 

 1.  การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ 
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2.  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
 3.  ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนและมีราคาต่ า 

 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 

จุดแข็ง   (Streng=s) 
1.  ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

สังคมและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
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2.  บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่
ในระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3.  งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก  
จุดอ่อน   (Weakness=W) 
1.  ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2. ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
3.  ยังไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสังคม 

 4.  อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ท าให้รายจ่ายครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
โอกาส   (Opportunity=O) 

         1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 
            1.  การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคมและการสาธารณสุข  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ          
จากหลาย ๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
            2.  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 

3.  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
จุดแข็ง  (Streng=s)   
1.  ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
2.  งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
2.  มีบุคลากรและเครื่องมือในการจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ 
3.  ประชาชนไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โอกาส  (Opportunity=O)   
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่

รัฐบาลส่งเสริม 
 2. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร                    
ด้านงบประมาณ  การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง  การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการอ่ืนมาให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินการแทน 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T)   
1.  ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.  ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และการกระจาย

ผลประโยชน์ลงสู่ท้องถิ่น 
3.  ปัญหาภัยธรรมชาติ  เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย 
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วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
จุดแข็ง  (Streng=s) 
1.  ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

การเมือง  การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
2.  บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ลานตากฟูา  มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ    

อยู่ในระดับที่ พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.  งบประมาณ  ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
4.  ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา ค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ

ในเกณฑ์ดี  สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือในการของ
ราชการได้ 

จุดอ่อน  (Weakness=W) 
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2.  ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3.  การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน     
โอกาส  (Opportunity=O) 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี   เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม 
 2.  การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่น  จะท าให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมีศักยภาพมากขึ้นและผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากข้ึน 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 
 1.  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง
ประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  น าไปสู่ปัญหาทางสังคม  เนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น                 
 3.  ขาดทิศทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในเชิงปฏิบัติการ 
 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
จุดแข็ง  (Streng=s) 

  1.  ด้านการบริหารจัดการและความต้องการประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุน
แนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
 2.  บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบล ลานตากฟูา  มีบุคลากรและอัตราก าลัง  จ านวนและคุณวุฒิ 
อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3.  งบประมาณต้นทุนการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนลูกรัง  
 4.  เทคนิคการท างาน  ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   
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จุดอ่อน  (Weakness=W) 
 1.  โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบล ลานตากฟูาไม่สามารถด าเนิน
โครงการเองได ้
 2.  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูามีอยู่อย่างจ ากัด แต่ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมีจ านวนมากท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

โอกาส  (Opportunity=O) 
 1.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 
1.  โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง  หรือความช านาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารส่วนต าบล         

ลานตากฟูายังไม่มีความช านาญและบุคลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-17- 
 

๖.  ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า ได้น าภารกิจที่ได้วิเคราะห์มาตามข้อ ๕ จ านวน ๗ ภารกิจ น ามา
ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาก าลัง ๓ ปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล        
ลานตากฟ้า มีภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีต้องด าเนินการ ดังนี้ 
  ๖.๑  ภารกิจหลัก  
      -   การปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
      -   ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
      -   ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
      -   ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

    -   การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
    -   การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
    -   การส่งเสริมการเกษตร 
    -   การส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  ๖.๒  ภารกิจรอง  
      -   การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  
      -   การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น  
      -   การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-18- 
 
๗.  สรุปปัญหา และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาดกลาง โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วนราชการ ได้แก่  

๑) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒) กองคลัง   
๓) กองช่าง 
๔) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
  ทั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลัง จ านวนทั้งสิ้น 52 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมา องค์การ
บริหารส่วนต าบลลานตากฟูามีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนมากในส่วนราชการ ส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่เพ่ือรองรับปริมาณ
งานที่เพ่ิมมากข้ึน และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการส านักงานปลัด ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลานตากฟูาต่อไป   
 
 


