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1. หลักการและเหตุผล 
 

การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้อง
กัน  ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 ของเทศบาลต าบล 
บุญทัน  จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2563    ดังนั้นเทศบาลต าบลบุญทัน  จึงจ าเป็นต้อง จัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566   ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลัง
ฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้
หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  ดังนี้ 
  ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง  และมาตรฐานของต าแหน่งลงวันที่ 22 พฤศจิกายน  2544 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่         
4 กันยายน 2558 ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภูพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงานตลอดจนกระทั่งภาระค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคลของของเทศบาล โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาลเพ่ือใช้ในการก าหนด
ต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง) ก าหนด 

  ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ( ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาลต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของ
เทศบาล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให้คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้เทศบาลต าบลบุญทันแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลต าบลวิเคราะห์ความ
ต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวเทศบาลต าบลบุญทัน จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง   
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์ และประโยชน์ที่ได้รับ 

การวางแผนอัตราก าลังเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องการก าหนดต าแหน่ง และการปรับระดับต าแหน่ง  
ต้องด าเนินการในภาพรวมทั้งหน่วยงาน เน้นถึงโครงสร้าง วัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหน่วยงาน โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังล่วงหน้า 3 ปี 
ซึ่งต้องมีแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของเทศบาลและแผนงบประมาณ (แผนงบแบบ PPB: 
Planning Programming Budgeting) การก าหนดอัตราก าลังคนต้องสอดคล้องกับแผนงาน โครงการ แผน
งบประมาณ     ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผนก าลังคน) และมี
การทบทวนตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ (Post Audit) การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
(Position Description) และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน (Redeployment) เพ่ือปูองกันปัญหาหน้าที่
ซ้ าซ้อน คนล้นงาน และก าลังคน  ไม่เพียงพอของหน่วยงาน  เพื่อแก้ปัญหาในการบริหารงานบุคคลที่จะต้อง 
ปรับปรุงแก้ไขท้ังระบบไปพร้อม ๆ กัน ทั้งหน้าที่ของหน่วยงาน  โครงการ  ระบบงาน  การก าหนดต าแหน่ง  
และการปรับระดับต าแหน่ง  



 2.1  เพ่ือให้เทศบาลต าบลบุญทัน มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
      2.2  เพ่ือให้เทศบาลต าบลบุญทัน มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสม
กับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาลต าบล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้างว่า
ถูกต้องเหมาะสมสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการหรือไม่ 

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบุญทัน 
2.5 เพ่ือให้เทศบาลต าบลบุญทัน สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล 

พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานของพนักงานเทศบาล เกิด
ประโยชน์เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า
สามารถ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจ
สามารถบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6 เพ่ือให้เทศบาลต าบลบุญทัน สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

เทศบาลต าบลบุญทัน  อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลังของเทศบาลต าบลบุญทัน ซึ่งมีนายกเทศบาลต าบลบุญทัน  เป็นประธาน ปลัดเทศบาลต าบล
บุญทัน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลบุญทันเป็นคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนที่
รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ หรือมอบหมายให้นักทรัพยากรบุคคล เป็น
เลขานุการ มีหน้าที่จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลต าบล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารของเทศบาลต าบลบุญทัน และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบุญทัน 
เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลบุญทัน บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง 
ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายและการด าเนินการโดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่าลักษณะ
งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อ านาจหน้าที่   ความรับผิดชอบ จึงต้อง
พิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วน
ไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรอัตราก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้
เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนไปในอนาคต 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจตาอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของ เทศบาลต าบลบุญทัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่



ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่างๆ โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
        3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนด
ระดับชั้นงานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
        3 .3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากร พนักงานเทศบาล  พนักงานครู             
เทศบาลและพนักงานจ้าง โดยหลักการแล้ว การจัดสรรประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครู  และพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสามสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย
ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้
ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมุติฐานว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและต้องใช้เวลามากโดยเปรียบเทียบ ย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณ
เวลาที่ใช้ในกรณีภาคราชการส่วนท้องถิ่นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนภาคเอกชน นอกจากนั้น
ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มีภารกิจที่สอดคล้องกับหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน         
มีลักษณะงานเป็นโครงการพิเศษ หรือของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบพิจารณาด้วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้
ส าหรับ การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยมีสมมุติฐานว่า หากผลงานที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานปัจจุบันและในอนาคตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจจะต้องมีแนวทางในการ
พิจารณา แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุน
การท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย  
3 ประเด็นดังนี้ 
        3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง
งานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มีมาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร 
 
 
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
        3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุเป็นจ านวนมาก ดังนั้น อาจจะต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่



จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่เกษียณอายุไป เป็นต้น 
        3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาลต าบล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาลต าบล ข. ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมุติฐานว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกัน 
  3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยต้องได้รับการพฒันาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่ง      
ที่เหมาะสม (Right Job) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่าย
แล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งบาง
ประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณา               
ที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน 
และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้        
ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดย
ไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
(Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิง
วิเคราะห์อย่างเพียงพอแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วน
ราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหาก
จะต้องมีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาว
ส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์   
เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะน าไปสู่การใช้
อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน      
เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง  

ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบุญทัน 
 การด าเนินงานพัฒนาของเทศบาลต าบลบุญทัน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท ากิจกรรมต่าง  ๆ ในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลบุญทัน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน การด าเนินงานพัฒนาของเทศบาล
ต าบลบุญทันวจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่  โดยมุ่งเน้นในการสร้างความ
ตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เทศบาลต าบลบุญทัน  ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการ



พัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนา
เยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้าน
พัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  9  
  5.1  การวิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล 
   การวิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล มีภารกิจและอ านาจหน้าที่
ตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและเทศบาลต าบล พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา 
66, มาตรา 67, มาตรา 68   ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ดังนี้ 

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

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
2.2 ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มี และบ ารุ งสถานที่ ประชุม  การกีฬาการ พักผ่อนหย่อนใจและ

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

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุ งแหล่ งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่ อยู่ อาศัย  

(มาตรา 16(2)) 
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(มาตรา 16(5)) 
2.7 การสาธ ารณสุ ข  กา รอนามั ยครอบครั ว และการรั กษาพยาบาล  

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

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
3.1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17) 
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 



4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
(มาตรา 67 (7) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2) 

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

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มาตรา 67 (8) 

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

(มาตรา 17 (18) 
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกจิของส่วนราชการ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

(มาตรา 45 (3) 
7.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9) 
7.3 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว มข อ ง ร าษฎ ร  ใ นก า รมี ม าต รก า รปู อ ง กั น  

(มาตรา 16 (16) 
7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (มาตรา 17 (3) 
7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17 (16) 
7.6  ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาลต าบล 

สามารถจะแก้ไขปัญหาของ เทศบาลต าบลบุญทันได้ เป็นอย่ างดี  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการของเทศบาลต าบลจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารของ
เทศบาลต าบลเป็นส าคัญ 

 



 ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  การวิเคราะห์ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลบุญทนั ด้วยเทคนิค SWOT  Analysis 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis)  เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการ
ท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพื่อให้  
ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูก
ทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้
อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุด
แข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  

 
เทศบาลต าบลบุญทันพัฒนาเพ่ือเป็น

“เศรษฐกิจดี การศึกษาเด่น โครงสร้าง
พ้ืนฐานดี ประชาชนปลอดภัย ใส่ใจ

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
” 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่น 

           



หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหา
หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น    

2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
2.1 O มาจาก Opportunities  

หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ 
แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  

 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า สอดคล้องกับ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี (2563-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) เทศบาลต าบล บุญทัน นโยบายรัฐบาล 
นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพื้นที่เทศบาลต าบลบุญทัน โดยใช้หลัก SWOT ในการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในการด าเนินการตามภารกิจของเทศบาลต าบลบุญทัน  

การวิเคราะห์สภาพปัญหาของพ้ืนที่เทศบาลต าบลบุญทัน  แยกเป็นรายด้าน  ดังนี้ 
  1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   จุดแข็ง  (Strength =  S) 
   1.  ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  และเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นหลัก 
   2.  พ้ืนที่เหมาะสมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว  และการส่งเสริมสินค้าทางการเกษตร 
   จุดอ่อน  (Weakness = W) 
   1. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรไม่สะดวก  พ้ืนที่เป็นที่ลาดเอียงภูเขา 
   2. ไม่มีสถานที่จัดการขยะมูลฝอยและระบบน้ าเสีย 
   3.  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า   

4.  งบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมีน้อย  ไม่ทั่วถึงกับพ้ืนที่ 
   โอกาส  (Opportunity = O) 
   1.  พรบ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จัดให้  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น 
ท าให้ท้องถิ่นน างบประมาณรายจ่ายไปพัฒนาท้องที่ได้อย่างเต็มท่ี 
   2.  การเจริญเติบโตและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหน่วยงานระดับจังหวัดที่ให้
การสนับสนุนกับทางท้องถิ่น 
   3.  ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานทุกภาค
ส่วนของหน่วยงานของรัฐ 
   อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat  =  T)  
   1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เป็นไปได้ช้า 
   2.  มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
  2.  ด้านเศรษฐกิจ 



   จุดแข็ง  (Strength =  S) 
   1.  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
   2.  เอกลักษณ์ของท้องถิ่น  เป็นจุดขายกับนักท่องเที่ยว 
   3.  การประกอบอาชีพ  และผลผลิตของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
   4.  หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนสินค้าทางการเกษตร  และส่งเสริมการ
ด าเนินงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
   จุดอ่อน  (Weakness = W) 
   1.  ประชาชนส่วนใหญ่  ที่ท ากินไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน 
   2.  ประชาชนยังไม่เห็นถึงความส าคัญของการรวมกลุ่มทางอาชีพ 
   3.  งบประมาณในการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นมีไม่เพียงพอ  ต้องรอการสนับสนุน
จากหน่วยงานอื่นๆ 
   โอกาส  (Opportunity = O) 
   1.  หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   2.  มีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนทั้งในด้านการท่องเที่ยว  และอุตสาหกรรม
ทางการเกษตร เช่น  โรงงานรับซื้อน้ ายางพารา  โรงงานรับซื้อมันส าปะหลัง  และฟาร์ม พี ซีแรนซ์ 
   อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat  =  T)  

 1.  สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง  และเกิดภัยธรรมชาติท าให้ผลผลิตเสียหาย 
 2.  สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า  ส่งผลให้ราคาสินค้าทางการเกษตรผันผวนตลอดเวลา 
 3.  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อยข้างมากและจ ากัด  ท าให้การด าเนินงานไม่
คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
 4.  เขตพ้ืนที่บางเป็นพ้ืนที่ทับซ้อนกับ อปท. อ่ืน  ท าให้ยากต่อการบริหารจัดการ 
 

  3.  ด้านสังคม 
   จุดแข็ง  (Strength =  S) 

 1.  ด้านการบริหารจัดการ  ผู้บริหาร  ผู้น าชุมชน  สนับสนนุแนวคิดและก าหนด
นโยบายการพัฒนาด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง  
 2.  การบริหารแบบบูรณาการท าให้เกิดการประสานงาน  บูรณาการในหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องได้มากขึ้น เกิดความร่วมมือกันของ บ้าน วัด โรงเรียน และ อปท 
 3.  การด าเนินการตามนโยบายปูองกันยาเสพติดของหน่วยงานภาครัฐ 
 4.  อปท.จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งานประเพณีต่าง ๆ ประจ าปี 
 5.  การบริการด้านการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อ HIV 

   จุดอ่อน  (Weakness = W) 
 1.  เยาวชนได้รับการศึกษาน้อยลง 
 2.  ปัญหาหนี้สิน  หนี้นอกระบบ  และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก 
 3.  การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานยงัมีน้อยและมีงบประมาณค่อนข้างจ ากัด   
 4.  ชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน   
 5.  การแก้ไขปัญหาเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า  ไม่มีแนวทางที่ยั่งยืน 

   โอกาส  (Opportunity = O) 
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับประเทศที่รัฐบาลส่งเสริม 



   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นแนวทางการพัฒนาหลักของจังหวัด ท า
ให้มีโอกาสในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
   3.  อบต.มีอ านาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ในต าบล  โดยใช้กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้าน และต าบล   
   อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat  =  T)  
   1.  การแก้ไขปัญหาด้านสังคม เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝุาย ถึง
จะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
   2.  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินการไม่คล่องตัว 
การด าเนินงานล่าช้า  ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย 
   3.  กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม  และเทคโนโลยีการสื่อสาร  เข้า
แทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชุมชน  ท าให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ  ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแล
จากครอบครัว 
  4.  ด้านการเมือง  การบริหาร 
   จุดแข็ง  (Strength =  S) 
   1.  เป็นพื้นที่ประชาธิปไตย  เพราะคนรุ่นหลังเคยเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย  และ
ได้ส่งต่ออุดมการณ์แก่คนรุ่นปัจจุบัน  แนวแนวคิดแนวทางประชาธิปไตย 
   2.  ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
   3.  มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ชัดเจน 
   4.  ผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งท าให้สามารถเข้าใจและแก้ไข
ปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 
   5.  มีกลุ่ม  องค์กร  หน่วยงานราชการที่เข็มแข็ง และมีการท างานร่วมกันใน
รูปแบบภาคีเครือข่าย 
   จุดอ่อน  (Weakness = W) 
   1.  ประชาชนบางส่วนยังไม่เห็นถึงความส าคัญในการรวมกลุ่ม    
   2.  ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
   3.  การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และความไม่เข้าใจในสิทธิการ
แสดงความคิดเห็น 
   โอกาส  (Opportunity = O) 
   1.  พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ใกล้กับตัวจังหวัดและหน่วยงาน
ราชการที่ส าคัญๆ ต่างๆ  ง่ายต่อการประสานงาน 
   2.  มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึนตามแผนการกระจายอ านาจฯ  
เอ้ือต่อการบริหารจัดการ      
   3.  แนวโน้มของรายได้ท่ีได้รับมากขึ้น  จากการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
และการจัดเก็บเองของ อปท. 
   4.  การเมืองในพ้ืนที่ไม่มีความขัดแย้ง  ง่ายต่อการก าหนดนโยบายการพัฒนา 
   อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat  =  T)  
   1.  อ านาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจฯบางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
   2.  สภาวะการทางการเมืองระดับประเทศส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.  นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาของ อปท. 
   4.  การด าเนินกิจกรรม มีหน่วยงานตรวจสอบ เช่น  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ทักท้วงในการเบิกจ่าย  ท าให้การด าเนินงานชะงักงัน  และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 



  5.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   จุดแข็ง  (Strength =  S) 
   1.  มีการก าหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง   
   2.  พ้ืนที่เป็นที่ลาดเอียงสลับภูเขาท าให้มีทรัพยากรธรรมชาติส าคัญๆ  เช่น  
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์   ภูหินลาดช่อฟูา  พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150  ล้านปี  แหล่งขุดค้นพบ
ฟอสซิลไดโนเสาร์ 
   3.  มีแหล่งอาหารตามธรรมชาติ  และสัตว์ปุาหายากควรแก่การอนุรักษ์ 
   4.  ผู้น าชุมชน  และประชาชนเริ่มตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แล้วสิ่งแวดล้อม  โดยชุมชนได้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้น 
   จุดอ่อน  (Weakness = W) 
   1. ในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ได้รับความร่วมมือจากประชาชนไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนด 
   2.  บุคลากรไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ขาดประสบการณ์ในการดูแล
สิ่งแวดล้อม 
   3.  ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจังในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  เนื่องจากพ้ืนที่ปุาและสัตว์ปุาหายากใกล้สูญพันธ์ 
 
    โอกาส  (Opportunity = O) 

1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ประเทศ  
และจังหวัดให้ความส าคัญ และได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   2.  มีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือทดแทนปุาเสื่อมโทรม  และการปลูกหญ้า
แฝกเป็นแนวกันดินอย่างต่อเนื่อง 
   3.  มีการบริหารจัดการขยะ  และการสร้างจิตส านึกในการลดปริมาณขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน มีระบบการจัดเก็บขยะที่ได้มาตรฐาน 
   อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat  =  T)  

  1. ปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนแหล่งน้ า  แหล่งน้ าเกิดการตื้นเขิน 
  2.  สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า  ท าให้ประชาชนสนใจต่อการท ามาหิกิน  และ

เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ 
  6.  ด้านการสาธารณสุข 
   จุดแข็ง  (Strength =  S) 

 1.  ด้านการบริหารจัดการ  ผู้บริหาร  ผู้น าชุมชน  สนับสนนุแนวคิดและก าหนด
นโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
 2.  อปท.จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น  การ
ตรวจสุขภาพ ของจาก อสม.  กิจกรรมการออกก าลังกายในชุมชน 
 3.  มีหนว่ยกู้ชีพ กู้ภยัฉุกเฉินประจ าต าบล  และมีโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 
 4.  มีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 

   จุดอ่อน  (Weakness = W) 
 1.  การรบัประทานอาหารขยะ  หรือ  อาหารฟาสต์ฟููดส์  ท าให้เกิดโรคภัย   
 2.  ปัญหาโรคเรื้อรัง 
 3.  การแพร่ระบาดของยาเสพติด  และโรคระบาด 



   โอกาส  (Opportunity = O) 
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับประเทศที่รัฐบาลส่งเสริม 
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขเป็นแนวทางการพัฒนาหลักของ
จังหวัด ท าให้มีโอกาสในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
   3.  อบต.มีอ านาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลสาธารณสุขมูลฐานใน
ต าบลโดยใช้กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้าน และต าบล   
   4.  ได้รับความร่วมมือในด้านการดูแลสาธารณสุขมูลฐาน  และสภาพแวดล้อม
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  เช่น  สสส.  อบจ.  เป็นต้น 
   อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat  =  T)  
   1.  การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ฝุาย ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
   2.  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินการไม่คล่องตัว 
การด าเนินงานล่าช้า  
 
 
  7.  ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   จุดแข็ง  (Strength =  S) 

1. ด้านการบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้บริหาร  ผู้น าชุมชน  
สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 2.  การบริหารแบบบูรณาการท าให้เกิดการประสานงาน  บูรณาการในหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องได้มากขึ้น  เกิดความร่วมมือกันของ  บ้าน  วัด  โรงเรียน  และ อปท 
 3.  อปท.จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง  เช่น  กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  งานประเพณีต่างๆ ประจ าปี 
 4.  ท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์  ง่ายต่อการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

   จุดอ่อน  (Weakness = W) 
 1.  เยาวชนได้รับการศึกษาน้อยลง 
 2.  ปัญหานักเรียนลดลงเนื่องจากค่านิยมการเรียนกับ ภาคเอกชน 
 3.  การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานยังมีน้อย  และมีงบประมาณ
ค่อนข้างจ ากัด   

   โอกาส  (Opportunity = O) 
   1.  อบต.มีอ านาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลเด็กปฐมวัยในต าบล   
   2.  รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
   อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat  =  T)  
   1.  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินการไม่คล่องตัว 
การด าเนินงานล่าช้า  ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย  โดยเฉพาะการส่งเสริม สนับสนุนประเพณีท้องถิ่น
ต่างๆ 



   2.  กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม  และเทคโนโลยีการสื่อสาร  เข้า
แทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชุมชน  ท าให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ  และไม่มีคนรุ่นหลังสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลบุญทัน (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 
 

จุดอ่อน  W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
 

โอกาส  O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด  T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของเทศบาลต าบลบุญทัน (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรทีม่ีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 

ข้อจ ากัด   T 
1 .  มี ร ะบบ อุปถั ม ภ์ แ ล ะก ลุ่ มพ ร รค พวก จ า ก 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ ค รื อญา ติ ใ น ชุ ม ช น  ก า ร  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 



4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จ า กั ดท า ใ ห้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พูนความรู้ ใ ห้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
อบต. 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 

สรุปรวมผลการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) 
จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) ของเทศบาลต าบลบุญทันได้เห็นจุดแข็ง 

จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรคออกมานั้น สามารถสรุปเพื่อน ามาจัดเป็นแนวทางในการพัฒนาได้ดังนี้ 
1. เทศบาลต าบลบุญทันมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาให้ สวยงามเพ่ือดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมได้ แต่ยังขาดการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนี้จึงอยากให้รัฐบาลให้ความส าคัญ
สนับสนุนงบประมาณให้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่
เพ่ือที่จะได้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาในเขตพ้ืนที่ให้ได้มากท่ีสุด 

2. การจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ละกิจกรรมนั้น ทั้ง 10 
ชุมชน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี 

3. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบุญทันส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมควร
สนับสนุนจัดหาแหล่งกระจายสินค้าให้มีเพ่ิมขึ้น เพราะปัจจุบันเรายังขาดพ่อค้าเพ่ือมารับซื้อผลิตผลทางการ
เกษตร 

4. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการกีฬามากขึ้น เพ่ือ
สุขภาพอนามัยที่แข็งแรงของประชาชน รวมทั้งยังช่วยให้เยาวชนมีกิจกรรมที่ได้ท าร่วมกันจะได้ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

5. ส่งเสริมกจิกรรมด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียน เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้มีทักษะการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
6. การบริหารจัดการของเทศบาลต าบลบุญทัน การให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนต้อง

มีความรวดเร็ว ยุติธรรม เพ่ือให้ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการ 
7. ส่งเสริมกิจกรรมลดการใช้สารเคมีในการท าเกษตรกรรม เพ่ือที่จะลดปริมาณสารพิษ

ตกค้างที่อาจเกิดข้ึนในแหล่งน้ าได้ 
8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยเพ่ิมขึ้น สร้าง

ความสมานฉันท์ในเขตชุมชนลดการขัดแย้งทางการเมืองในท้องถิ่น 
9. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ผลเสียจากการตัดไม้ท าลายปุาให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นต่าง ๆ 
10. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพด้าน

ต่าง ๆเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากการท าการเกษตร 
 
6.  ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบุญทัน  มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องด าเนินการดังนี้ 
            ภารกิจหลัก 

1. การปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. การจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 



5. การพัฒนาด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
6. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
7. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
8. การส่งเสริมการศึกษา 
ภารกิจรอง 
1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4. สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพของดิน 
5. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
6. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

 7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลงั 
   เทศบาลต าบลบุญทันก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วนราชการ 
ได้แก่   

1. ส านักปลัด  
-  ฝุายอ านวยการ 

1. งานบริหารงานทัว่ไป 
2. งานธุรการ 
3. งานการเจ้าหน้าที่ 
4. งานแผนและงบประมาณ 
5. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
6.  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7. งานส่งเสริมการเกษตร 
8. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
9. งานประชาสัมพันธ์ 

- ฝุายปกครอง  
1. งานปูองกันและบรรเทาสารธารณภัย 
2. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3. งานบริการกู้ชีพฉุกเฉิน 
4. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  2.  กองคลัง  
  - ฝุายบริหารงานคลัง 
   1. งานบริหารงานทั่วไป 
   2. งานธุรการ 
   3. งานการเงินและบัญชี 
   4. งานพัสดุงานทะเบียนทรัพย์สิน  
   5. งานบริหารงานทั่วไป 
  - ฝุายพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
   1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
   2. งานผลประโยชน์และกิจการพานิชย์ 
   3. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 



  3.  กองช่าง  
  -  ฝุายบริหารงานช่าง 
   1. งานออกแบบส ารวจและก่อสร้าง 
   2. งานบริหารทั่วไป 
   3. งานสาธารณูปโภค 
   4. งานธุรการช่าง 
  ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล ทั้งสิ้น 63 อัตรา พนักงานครูเทศบาล 5 อัตรา  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  15 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 22 อัตรา รวมก าหนดต าแหน่งทั้งสิ้น
จ านวน 63 อัตรา  ซึ่งได้จัดท ากรอบอัตราก าลังตามมาตรฐานก าหนดสายงานซึ่งได้แบ่งเป็น  4  กลุ่ม  ดังนี้ 
 1.  ประเภทต าแหน่งบริหารท้องถิ่น (กลาง)  จ านวน    1 ต าแหน่ง 
 2.  ประเภทต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่น (ระดับต้น) จ านวน   8   ต าแหน่ง 

3.  ประเภทต าแหน่งวิชาการ   จ านวน  12 ต าแหน่ง 
 4.  ประเภทต าแหน่งทั่วไป   จ านวน   5 ต าแหน่ง 

  แต่เนื่องจากมีหนังสือจากจังหวัดหนองบัวล าภู ที่ นภ 0023.2/538 ลงวันที่ 13 
มกราคม 2564  เรื่องประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ซึ่ง
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู มีมติเห็นชอบให้มีประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 และประกาศ 
ก.ท.จ. เรื่อง ก าหนด กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล พ.ศ. 2563 เทศบาลต าบลบุญ
ทันจึงได้ด าเนินการขอปรับอัตราก าลังเพ่ิม เพ่ือรองรับปริมาณงานและแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายใน
เทศบาลต าบลบุญทัน  เอกสารภาคผนวก 

8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
        จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลบุญทัน มีภารกิจอ านาจหน้าที่ที่ต้องด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาลต าบล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
 8.1  โครงสร้าง  เทศบาลต าบลบุญทัน ได้ท าการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน รวมทั้ง
สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในด้านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว โดยน าผลการวิเคราะห์มาจัดท ากรอบ
โครงสร้างส่วนราชการท าการเปรียบเทียบให้เห็นว่ากรอบโครงสร้างส่วนราชการเดิมทั้งหมดมีภารกิจและกรอบ
โครงสร้างส่วนราชการที่จะก าหนดขึ้นใหม่  รายละเอียดดังนี้  
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน หมายเหตุ 
1.  ส านักงานปลัด 
1.1 ฝุายอ านวยการ 
       -  งานบริหารงานทั่วไป 
       -  งานนิติการ 
       -  งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
       -  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
       -  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
       -  งานส่งเสริมการเกษตร 

1.  ส านักงานปลัด 
   1.1 ฝุายอ านวยการ 
       -  งานบริหารงานทั่วไป 
       -  งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
       -  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
       -  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
       -  งานส่งเสริมการเกษตร 
       -  งานประชาสัมพันธ์ 

 



       -  งานประชาสัมพันธ์ 
    1.2 ฝุายปกครอง 
       -  งานแผนและงบประมาณ 
       -  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -  งานการเจ้าหน้าที่ 
      -  งานธุรการ 
      -  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      -  งานบริการกู้ชีพฉุกเฉิน 
     - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2.  กองคลัง 
   2.1  ฝุายบริหารงานคลัง  
      - งานบริหารงานคลัง 
      - งานการเงินและบัญชี 
      - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      - งานบริหารงานทั่วไป 
   2.2  ฝุายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

  - งานพัฒนารายได้ 
  - งานผลประโยชน์และกิจการพานิชย์ 
  - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

3. กองช่าง 
  - งานออกแบบส ารวจและก่อสร้าง 
  - งานบริหารทั่วไป 
  - งานสาธารณูปโภค 
  - งานธุรการช่าง 

4.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน     

    1.2 ฝุายปกครอง 
       -  งานแผนและงบประมาณ 
       -  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -  งานการเจ้าหน้าที่ 
      -  งานธุรการ 
      -  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      -  งานบริการกู้ชีพฉุกเฉิน 
     - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
2.  กองคลัง 
   2.1  ฝุายบริหารงานคลัง  
      - งานบริหารงานคลัง 
      - งานการเงินและบัญชี 
      - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      - งานบริหารงานทั่วไป 
   2.2  ฝุายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

  - งานพัฒนารายได้ 
  - งานผลประโยชน์และกิจการพานิชย์ 
  - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

3. กองช่าง 
  - งานออกแบบส ารวจและก่อสร้าง 
  - งานบริหารทั่วไป 
  - งานสาธารณูปโภค 
  - งานธุรการช่าง 
4.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
         เทศบาลต าบลบุญทัน ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละ
ส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมี
เท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลบุญทัน และ
เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลบุญทัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการ
วิเคราะห์ปริมาณงาน  และอัตราก าลังคนมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ  2564 – 2566 
เทศบาลต าบลบุญทัน  อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 



ล าดบั ช่ือสายงาน 
กรอบ

อัตราก าลัง
เดมิ 

จ านวนอัตราทีค่าดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปี 

ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม / ลด 

 
หมาย
เหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
1 ปลดั (นักบรหิารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 1 1 1 1 - - - ร้องขอกสถ.

สอบแข่งขัน 

2 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ๑ 1 ๑ ๑ - - -  

 ส านักงานปลัด         
3 หัวหน้าส านกัปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น)   1 1 1 1 - - - ร้องขอกสถ.

สอบแข่งขัน 

4 หัวหน้าฝุายอ านวยการ (นกับรหิารงานทั่วไป ระดับ
ต้น) 

1 1 1 1 - - -  

5 หัวหน้าฝุายปกครอง (นกับริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) 1 1 1 1 - - -  
6 นักทรัพยากรบคุคล  ปก/ชก 1 1 1 1 - - -  
7 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ชก 1 1 1 1 - - -  
8 จพง.ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปง 1 1 1 1 - - -  
9 จพง.สาธารณสุข ปง/ชง 1 - 1 1 - - - ว่างเดมิ 
10 นักพฒันาชุมชน ปก 1 1 1 1 - - -  
11 นักวิชาการศกึษา ปก/ชก 1 1 1 1 - - - ว่างเดมิ 

12 เจ้าพนกังานธุรการ ปง/ชง 1 1 1 1 - - - ร้องขอกสถ.
สอบแข่งขัน 

13-17 พนักงานครเูทศบาล ถา่ยโอน 5 5 5 5 - - -  

18-20 ครูผู้ช่วย ถ่ายโอน 3 3 3 3 - - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ส านักงานปลัด)         
21 ผู้ช่วยนิติกร - - ๑ 1 - - -  

22 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  
23-24 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 2 2 2 - - -  
25-29 ผู้ดูแลเด็ก ถ่ายโอน 5 5 5 5 - - -  

 พนักงานจ้างทั่วไป (ส านักงานปลดั)         
30-31 พนักงานขบัรถยนต ์   2 2 2 2 - - - ว่าง 1 

32 พนักงานขบัรถดับเพลิง 1 1 1 1 - - - ว่าง 
33 พนักงานขบัรถขยะ 1 1 1 1 - - - ว่าง 
34 พนักงานขบัรถกู้ขีพ 1 1 1 1 - - -  

35-36 พนักงานดับเพลิง 2 2 2 2 - - -  
37-38 ผู้ดูแลเด็ก (เทศบาลจ้างเอง) 2 2 2 2 - - -  
39-44 คนงานทั่วไป 6 6 6 6 - - - ว่าง 3 

45 ผู้ดูแลเด็ก (ถ่ายโอน) 1 1 1 1 - - - ถ่ายโอน 
 กองคลัง         

46 ผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง ระดบัต้น)   1 1 1 1 - - - ร้องขอกสถ.
สอบแข่งขัน 

47 หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานกองคลัง 
ระดับต้น) 

1 1 1 1  - -  

48 นักวิชาการพสัดุ ปก./ชก. 1 1 1 1  - - ว่างเดมิ 

49 เจ้าพนกังานพัสดุ ปง/ชง 1 1 1 1 - - - ร้องขอกสถ.
สอบแข่งขัน 

50 หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ (นกับรหิารงานคลัง ระดับ
ต้น) 

1 1 1 1 - - -  

51 นักวิชาการการเงินและบญัชี ปก./ชก. 1 1 1 1 - - - ว่างเดมิ 



52 เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้  ปง/ชง 1 1 1 1 - - - ว่างเดมิ 

 พนักงานจ้างตามภารกจิ         
53-54 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 2 2 2 2 - - -  

55 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจดัเกบ็รายได้  1 1 1 1 - - -  
56 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 1 1 1 1 - - -  
57 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
 กองช่าง         

58 ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดบัตน้)   1 1 1 1 - - - ร้องขอกสถ.
สอบแข่งขัน 

59 หัวหน้าฝุายบริหารงานช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดบั
ต้น)   

1 1 1 1 - - - ร้องขอกสถ.
สอบแข่งขัน 

60 นายช่างโยธาปฏิบตัิงาน   1 1 1 1 - - - ร้องขอกสถ.
สอบแข่งขัน 

 พนักงานจ้างตามภารกจิ         
61 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
62 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 1 1 1 1 - - -  
63 พนักงานขบัรถกระเช้า 1 1 1 1 - - - ว่าง 
64 ผู้ช่วยนายช่างโยธา        ยุบ/ยกเลกิ 

65 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา   +1  - - - ก าหนดเพิม่ 

 พนักงานจ้างทั่วไป         
66 พนักงานขบัรถยกกระเช้า 1 1 1 1 - - - ว่าง 

67-70 คนงานทั่วไป  4 4 4 4    ว่าง 3 

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง 
 

เทศบาลต าบลบุญทัน ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครู และ
พนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนอัตราข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 
โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติ
ส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐ  คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพัฒนา
ระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการ
ท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ   
  1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และ
สามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ  
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างาน
ในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้อง
เชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเอง ให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นกันเอง 
  2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้าโดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ



ประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการ
สาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของ
ทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่างๆสามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียวประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านกาติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน
ไมว่่าจะติดต่อมาด้วยตนเองอินเตอร์เน็ตเว็ปไซด์โซเซียลมีเดียหรือแอปฟริเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
  3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะและทันสมัย ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้
ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถใน
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

  ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น ปฐมนิเทศการ
ฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 



แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร 
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลต าบลบุญทัน  เพ่ือน าผลส ารวจไปจัดท าแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความ
ต้องการของบุคลากรมากที่สุด 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
เพศ    ชาย     หญิง 
อายุ    21-30 ปี    31-40 ปี    41-50 ปี   51  ปีขึ้นไป 
การศึกษา   มัธยมต้น    มัธยมปลาย    ปวช.   ปวส. / ปวท. 
    อนุปริญญา    ปริญญาตรี    ปริญญาโท   สูงกว่า
ปริญญาโท 
สถานภาพ   พนักงานเทศบาล/  ลูกจ้างประจ า   พนักงานจ้าง 
        พนักงานครู 

ส่วนที่  2  ความต้องการในการฝึกอบรม 
หลักสูตร / วิชา  ที่ต้องการ  (เลือกได้มากกว่า  1  หัวข้อ) 
    การใช้คอมพิวเตอร์โปรมแกรม  ระบุ................................................................. 
    ระเบียบ / กฎหมาย  ตามสายงานที่ปฏิบัติ  ระบุ............................................... 
    พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
    การบริหารงานในระดับองค์กร และระดับส่วนราชการภายใน 
    อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................. 

ระยะเวลาที่ต้องการอบรม  (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ) 
  ไตรมาสที่  1  ของปีงบประมาณ  ระบุ     ตุลาคม 
         พฤศจิกายน 
         ธันวาคม 
  ไตรมาสที่  2  ของปีงบประมาณ  ระบุ     มกราคม 
         กุมภาพันธ์ 
         มีนาคม 

ไตรมาสที่  3  ของปีงบประมาณ  ระบุ     เมษายน 
         พฤษภาคม 
         มิถุนายน 

 
ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ  ระบุ     กรกฎาคม 

         สิงหาคม 
         กันยายน 

ข้อเสนอแนะอ่ืนเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรม 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. .......................................  

 
 



13. ประกาศคุณธรรม จรยิธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                  
เทศบาลต าบลบุญทัน ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลพนักงานครู 

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามที่กฎหมายกฎหมายก าหนด   
  พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เทศบาลต าบล บุญทัน มี
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติอ านวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
ดังนี้ 
  1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
  4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ทังนี้  การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


