
 

ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลวังทองแดง 

การพัฒนาทองถ่ินขององคการบรหิารสวนตําบลวังทองแดงน้ัน เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชน

ในการรวมคิดรวมแกไขปญหารวมสรางรวมจัดทําสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององคการบริหาร

สวนตําบลวังทองแดง ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ในทุกดาน การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล          

วังทองแดงจะสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหา

และความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง 

องคการบริหารสวนตําบลวังทองแดง ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัย

ของประชากร  นอกจากน้ันยังได  เนนการสงเสรมิ และสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชน

ใหพรอมที่จะเปนบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพ 

น้ัน  จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทองถ่ิน และยังจัดใหต้ังเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม 
 

การวิเคราะหศักยภาพตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลวังทองแดง ดวยเทคนิค 

SWOT analysis ดังน้ี 

1) การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ การเงิน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

1. การต้ังงบประมาณในแตละปเปนแบบสมดุล 

2. การต้ังงบประมาณที่ไมยึดหมูบานเปนเกณฑในการ

เฉลี่ยงบประมาณแตยึดการแกไขปญหาเรงดวนของ   

ประชาชนเปนหลัก 

3. มีการรวมกลุมในลักษณะกองทุนเงินหมุนเวียน  

เชน กองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 

4. มีการรวมกลุมฝกอาชีพในชวงวางเวนจากการทํา

การเกษตร 

5. มีเกษตรกรตัวอยางที่ประสบผลสําเร็จในการทํา  

การเกษตร  (ศูนยเรียนรู  ศูนยการศึกษาพอพียง/

แผนงานการเกษตรแบบพอเพียง) 

1. การจัดเก็บภาษียังไมเปนไปตามเปาหมาย 

2. ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม   

เชิงเด่ียว 

3. แหลงเงินทุนยังมีไมเพียงพอ 

4. ขาดแหลงนํ้าทางการเกษตร 

5. เสนทางในการขนสงผลผลิตยังไมไดมาตรฐาน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

๑. การไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจในโครงการดานโครงสรางพื้นฐานทุกป 

๒. การประสานแผนพัฒนาไปยัง อบจ. (โครงการ

พัฒนาที่เกินศักยภาพ) 

๓. การสงเสริมความรู ในการพัฒ นาอาชีพจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

๑. สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศมีผลตอการ

จัดสรรงบประมาณ 

๒. รัฐจัดสรรงบประมาณใหทองถ่ินคอนขางนอยเมื่อ   

เทียบกับภารกิจตามอํานาจหนาที่และภารกิจที่ไดรับ    

การถายโอนจากหลายหนวยงาน 

๓. การประกอบอาชีพยังตองพึ่งพาธรรมชาติ 

4. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า 

5. ตนทุนการผลิตสงู เชน ปุย สารเคมี 

               /2) การวิเคราะห... 
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2) การวิเคราะหศักยภาพดานสังคม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

๑. ประชาชนมีความผูกพันกันแบบชนบท ยึดม่ันตาม   

ระเบียบประเพณีท่ีดีงาม 

๒. มีหนวยงานดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัย 

๓. เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน 

๔. มีอาสาสมัครท่ีคอยดูแลความสงบ ปลอดภัยในพ้ืนท่ี 

๕. มีสถาบันศาสนาและพระมหากษัตริยเปนท่ียึดเหน่ียว   

จิตใจ 

๑. ประชาชนในวัยทํางานไปประกอบอาชีพตางพ้ืนท่ี 

๒. ประชาชนในวัยเกษียณเร่ิมมีจํานวนเพ่ิมขึ้น 

๓. บางชวงฤดูกาลประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปใชแรงงาน

ตางอําเภอ 

๔. ผูสูงอายุบางรายไมไดรับการเอาใจใสจากครอบครัว 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ผูอยูในภาวะยากลําบากไดรับการชวยเหลือจากสวน   

ราชการท่ีเก่ียวของ 

ความแตกตางในทางความคดิท่ีเก่ียวของกับการเมือง 

 

3) การวิเคราะหศักยภาพดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

๑. เสนทางคมนาคมเชื่อมตอกันทุกหมูบาน 

2. มีเสนทางนํ้า เชน คลอง บอ สระ ไหลผานทุกหมูบาน 

3. แหลงนํ้าใตดินมีคุณภาพเหมาะแกการนํามาผลิตเพ่ือ

อุปโภคบริโภค 

4. ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลางเหมาะแกการ

เพาะปลูก 

5. พ้ืนท่ีเปนชนบทยังไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสงผล    

กระทบตอประชาชน 

๑. ถนนหลายสายมีสภาพชํารุดเสียหาย 

2. เสนทางนํ้ามีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุม 

3. ขาดปาไมธรรมชาติ สวนมากเปนพ้ืนท่ีทางการเกษตร 

และไมปลกู 

4 การใชวิธีการเผาพืชเพ่ือเก็บเก่ียวผลผลิต เชน  ตอขาว 

ตอออย 

5. บอสําหรับกักเก็บนํ้ายังมีไมเพียงพอ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

๑. รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาแหลงนํ้า โดยการ

อนุญาตใหใชงบประมาณเงินสะสมได 

๒. สวนกลางจัดสรรงบประมาณในการกอสรางระบบ   

ประปา ถนน 

 

๑. ถนนบางสายเปนของหนวยงานอ่ืน เม่ือเกิดปญหา   

การชํารุดเสียหาย การประสานงานตองใชเวลานาน 

๒. ราชการสวนกลางถายโอนภารกิจมากมายใหทองถิ่น 

แตไมถายโอนงบประมาณใหทองถิ่นเพ่ือเปนคาบริหาร

จัดการ เชน การถายโอนถนนมาใหทองถิ่นแตไมถายโอน

งบประมาณเพ่ือบํารุงรักษาซอมแซม 
 

 

 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 

๑) การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศทีส่งผลกระทบตอ อบต. 

    - รัฐธรรมนูญฉบบัใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลทั่วประเทศ 

- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นที่ในตําบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว 

- การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 

/2) การเปลี่ยนแปลง... 
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๒) การเปลีย่นแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

    AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ๑๐ ประเทศ 

โดยมี ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจ 

การคา ภาษี จะทําใหมีอํานาจตอรองตางๆ กับคูคาไดมากขึ้น ภายใตแนวคิดท่ีวา 

   ๑) การเปนตลาดและฐานการผลติเดียวกัน 

   ๒) การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสงู 

   ๓) การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 

   ๔) การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 

   ซ่ึงจะสงผลตอระบบเศรษฐกิจของชุมชน ประชาชน ท้ังในเร่ืองของปจจัยการผลิต วิธีการผลิต การกําหนด

ราคา การตอรองราคาผลผลิต แรงงาน การศึกษา การทองเท่ียว ภาษา วัฒนธรรม และอาจกอปญหาอาชญากรรมท่ี

รุนแรงตามมาได   

การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามพระราชบัญญัติกําหนด   แผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. ใชเทคนิค 

SWOT เขามาชวย ท้ังน้ีเพ่ือใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขต

พ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการ

ตามภารกิจตามหลัก SWOT องคการบริหารสวนตําบลวังทองแดง กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และ

นโยบายของผูบริหารทองถิ่น ท้ังน้ีสามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจได เปน 

๗ ดาน ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แกไข

เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖) และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังน้ี       

5.1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีการกิจที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก (มาตรา 67(1)) 

(2) ใหมีนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 

(3) ใหมีและการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 38(2)) 

(4) ใหมีการและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า (มาตรา 68(3)) 

(5) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ (มาตรา 156(4)) 

(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))  

5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของดังน้ี 

(1) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67(6)) 

(2) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67(3)) 

(3) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ  

     (มาตรา 68(4)) 

(4) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผูดอยโอกาส                       

     (มาตรา 16(10)) 

(2) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศยั (มาตรา 16(2)) 

    /(6) การสงเสริม... 
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(6) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรภีาพของประชาชน  

     (มาตรา 16(5)) 

(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 
 

5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังน้ี 

(1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 

(2) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา 68(8)) 

(3) การผงัเมือง (มาตรา 68(13)) 

(4) จัดใหมีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 

(5) การรกัษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา 16(17)) 

(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียวมีภารกิจท่ีเก่ียวของ 

ดังน้ี 

(1) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 

(2) ใหมีและสงเสรมิกลุมเกษตรกร และกจิการสหกรณ (มาตรา 68(5)) 

(3) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 

(4) ใหมีตลาด (มาตรา 68(10)) 

(5) การทองเที่ยว (มาตรา 68(12)) 

(6) กิจการเกี่ยวกบัการพาณิช (มาตรา 68(11)) 

(7) การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 

(8) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 
 

5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีภารกิจท่ี

เก่ียวของ ดังน้ี 

(1) คุมครอง ดูแล และบํารงุรกัษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา 67(7)) 

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางเทา ทางเดนิ และทีส่าธารณะ รวมทั้งกําจัดมลูฝอยและ     

สิ่งปฏิกลู (มาตรา 67(2)) 

(1) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา 17(12)) 
 

5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  มีภารกิจท่ีเก่ียวของ   

ดังน้ี 

(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน    

 (มาตรา 67(8)) 

(2) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 

(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 

(4) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  

    (มาตรา 17 (18)) 

/5.7 ดานการ... 
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5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร 

      ปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

(1) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาทองถ่ิน  

     (มาตรา 45(3)) 

(2) ปฏิบัติหนาที่ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความ

จําเปนและสมควร (มาตรา 67(9)) 

(3) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการมีมาตรการปองกัน (มาตรา 16(16)) 

(4) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

     (มาตรา 17(3)) 

(3) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าที่เช่ือมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(มาตรา 17(16)) 
 

ภารกิจทั้ง 7 ดานตามที่กฎหมายไดกําหนดอํานาจใหองคการบริหารสวนตําบล สามารถจะแกไข

ปญหาขององคการบริหารสวนตําบลวังทองแดงไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคํานึงถึงความ

ตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล ตองสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ

รัฐบาล และนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 

 

๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ                 

ภารกิจหลัก 

๑.  การปรบัปรุงโครงสรางพื้นฐาน 

๒.  สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 

๓.  สงเสริม สนับสนุนดานคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุขของราษฎร 

๔.  สงเสริมกลุมเกษตรกร กจิการสหกรณและการประกอบอาชีพของราษฎร 

5.  ดานการสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร      

6.  การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

7.  การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว 

8.  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

ภารกิจรอง 

๑.  การพัฒนาการเมอืงและการบริหารของสมาชิกสภาฯ และการเมอืงภาคประชาชน 

๒.  การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรกัษาความสงบเรียบรอย 

๓.  สงเสริมการฝกอบรมและประกอบอาชีพเสริม  

4. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถ่ิน 

5. การสงเสริมการเกษตร 
 


