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องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา 
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สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 

 จากการ สํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ศาลา พบปัญหาและความต้องการความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจําปี 2561 
– 2564 แบงออกเปนดานตางๆ เพื่อสะดวกในการดําเนินการแกไขใหตรงกับความตองการประชาชนอย่างแท
จริง ดังนี้ 

  สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑.  ดานโครงสรางพื้นฐาน    

-  การกอสรางและปรับปรุงถนน ทอน้ําหรือรางระบายน้ํายังไมทั่วถึง 
 -  การขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  
-  การขยายเขตและการติดตั้งระบบไฟฟายังไมทั่วถึง 

2. ด้านเศรษฐกิจ  
-  ประชาชนวางงาน และมีรายไดไมเพียงพอตอการใชจาย 
-  ประชาชนขาดเงินทุน และอุปกรณในการประกอบอาชีพ  
-  ประชาชนขาดความรูเพ่ือไปพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิม 
- ประชาชนขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ทํากิน 
- ประชาชนขาดการรวมกลุ่มและสหกรณ์ชุมชน 

3. ดานสังคม  
-  การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมยังมีน้อย  
-  ขาดการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนรจูักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
-  การจัดหาสถานที่ รวมถึงวัสดุอุปกรณในการออกกําลังกายในชุมชนมีไมเพียงพอ  
-  ขาดแนวทางการดูแล  และการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส  คนชรา  ผูพิการ 

และผูปวยเอดส 
-  ขาดการสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชน และสงเสริมการมวน            

รวมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน 
-  ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะพืชกระท่อมระบาด  
-  การติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและเครื่องหมายจราจรยังไมทั่วถึง  
-  การติดตั้งปายบอกทาง  ปายชื่อชุมชน  ปายชื่อซอยยังไม่เพียงพอ 

4.  ดานการเมืองการบริหาร  
-  ประชาชนยังขาดความสนใจ  ในเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น  
-  การรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการค่อนข้างน้อย  
-  พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ตองปรับปรุงกระบวนการ 

ทํางานใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว  
-  ขาดระบบการปรับปรุงและพัฒนารายไดขององค์การบริหารส่วนตําบล 



5. ดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
-  การปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
-  การจัดวางระบบผังเมืองรวม  
-  การจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย  
-  การบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา 
-  การตรวจวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม  
-  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
6. ด้านสาธารณสุข 

-  ดานสุขภาพอนามัยยังไม่ครอบคลุม  
-  การแพรระบาดของโรคติดตอ 

.7. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  การสงเสริมดานการศึกษาไม่หลากหลาย  
-  การจัดหาแหลงเรียนรูในชุมชนไม่เพียงพอ  
-  ขาดการใหความชวยเหลือเด็กท่ีดอยโอกาสทางการศึกษา  
- การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นยังให้ความสําคัญเท่าท่ีควร 
-  รักษาขนบธรรมเนียมและภูมปัญญาชาวบ้านขาดถ่ายทอดตามช่วงวัย 

ความต้องการของประชาชน 
  1. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   - ก่อสร้างถนนสายหลักในตําบลให้เป็นถนนลาดยาง 
   - ซ่อมแซมถนนตามซอยในหมู่บ้าน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ตอลดปี 
   -  มีบริหารระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ําประปา โทรศัพท์ ครอบคลุมทุก
หมู่บ้านทั้งตําบล 
  2. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
                - ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้ราษฎรได้ครอบคลุมทํากินอย่างถูกต้อง 
        - ส่งเสริมให้มีร้านค้าหรือสหกรณ์กองทุนประจําหมู่บ้าน 
        - ส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตําบล 
  3. ความต้องการด้านสังคม 
        (1) ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
        (2) จัดหาอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ 
        (3) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ให้ลดน้อยลง 
        (4) จัดหาสวัสดิการทางสังคมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 



  4. ความต้องการด้านการเมืองและการบริหาร 
        (1) อบรมให้ความรู้กับประชาชน เรื่องการเมือง การปกครอง 
        (2) จัดให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มาก
ขึ้น 
        (3) ดําเนินการองค์การบริหารส่วนตําบลเคลื่อนที่ให้เป็นประจํา และต่อเนื่อง 
  5. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        (1) ปรับปรุง จัดทําเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน 
        (2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ริมถนนเกาะกลางถนนทุก
หมู่บ้าน 
         (3) จัดทําโครงการปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตรและรีไซเคิลขยะทุก
รูปแบบ 
  6. ความต้องการด้านอ่ืน ๆ  
  (1) ให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกกําลังกาย และมีสถานกีฬา เพื่อประชาชนจะได้
ห่างไกลยาเสพติด 
  (2) ให้มีศาลาพักผ่อนหรือเป็นที่ชุมนุมพบประชาคมกันหมู่บ้าน 
  (3) ให้มีถังดับเพลิงประจําชุมชน โรงเรียน และที่ทําการหน่วยงานราชการต่าง ๆ  
  (4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งท่องเที่ยวเกิดข้ึนในพ้ีนที่ 

ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา 
 

 การจัดทําแผนอัตรากําลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลบางศาลานั้น 
ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและกําหนดแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  ประจําปี 
2561 – 2564   ซึ่งได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของตําบลบางศาลา คือ  
“การเกษตรก้าวหน้า การศึกษาทันสมัย สาธารณสุขก้าวไกล ใส่ใจวัฒนธรรม ประชามีส่วนน า พร้อมน า
พัฒนาท้องถิ่น”  ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การ
ส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ํา  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความ
จําเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัด  การจัดลําดับความสําคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้
ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้ตําบลบางศาลาเป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป  สําหรับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของตําบลบางศาลา  ได้กําหนดไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 



   ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้ารโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   - การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ํา   
   - การขุดลอกคลอง/สระน้ําและแหล่งน้ํา  
   - ก่อสร้าง ปรับปรุง ติดตั้ง บํารุงรักษา ระประปา บ่อบบาดาล  
   - พัฒนาระบบการสื่อสารโทรคมนาคมและการไฟฟ้า  
   - พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบการจราจร การจัดทําป้ายชื่อถนน ตรอซอย สถานที่สําคัญ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัมนาคน สังคม การเรียนารู้ และภูมิปัญญา 
   - ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ให้เป็นสังคมเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   - ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านสาธารณสุข 
   - จัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
   - ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและการออกกําลังกาย 
   - ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   - ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
   - พัฒนาวิถีชีวิตและคุฯณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฬนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

- พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพต่างๆ รวมถึงเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
- ส่งเสริมพัฒนาและบริหารจัดการการเกษตรครบวงจร 
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - การบริหารจัดการน้ํา 
 -  ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือก 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิ
บาล 
  - ส่งเสริมพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

- พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ 
- พัฒนาฐานข้อมูล ยานพาหนะ  เครื่องมือ-เครื่องใช้  อาคารสํานักงาน เทคโนโลยี ให้   

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
- ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ 
 
 



 การวิ เคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล บางศาลา ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถกําหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าว
ถูกกําหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
1.2 ให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
1.4 ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  (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 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

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

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุ งแหล่ งชุมชนแออัดและการจัดการ เกี่ ยวกับที่ อยู่ อ าศั ย  

(มาตรา 16(2)) 
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(มาตรา 16(5)) 
2.7 กา ร ส า ธ า ร ณ สุ ข  ก า รอน า มั ย ค ร อบ ค รั ว แ ล ะก า ร รั ก ษ า พย า บ า ล  

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

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (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 บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (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. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้มครอง ดูแล และบํารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 
 

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(มาตรา 67(8) 

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

(มาตรา 17(18)) 

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกจิของส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจําเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 

7.3 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ร า ษ ฎ ร  ใ น ก า ร มี ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น  
(มาตรา 16(16)) 



7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา จะด าเนินการ มีดังนี้ 
ภารกิจหลัก 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภารกิจรอง 
๑. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มอาชีพ 
๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๔. ด้านการวางแผน และการส่งเสริมการลงทุน  

 
จาก ภารกิจหลักและภารกิจรอง ซึ่งเป็นไปตามตามที่กฎหมายกําหนดให้อํานาจองค์การบริหารส่วน

ตําบล สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลบางศาลาได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการดําเนินการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็น
สําคัญที่เป็นการขับเคลื่อนหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางศาลา 
 


