
แผนอัตราก าลัง   ๓   ปี 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕6๔ – ๒๕6๖ 

เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
..................................... 

 
  ๑.  หลักการและเหตุผล 

 
การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง เนื่องจาก

การก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่ งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  ประกอบกับ แผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  25๖๑ – 256๓  ของเทศบาลต าบลลิ้นฟูาจะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  
256๓    ดังนั้น เทศบาลต าบลลิ้นฟูาจึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  256๔ – 256
๖  ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้
มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง  โดยใช้หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตรา     ก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  256๔ 
– 256๖  ดังนี้ 
    ๑.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง  
ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและ
คุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาลต าบลลิ้นฟูา จัดท า
แผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
ก าหนด 
      ๑.2  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ( ก.ท.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล เพ่ือเป็นกรอบใน
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้เทศบาลต าบลลิ้นฟูา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์
อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท า
กรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตราก าลัง 3 
ปี 
    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวเทศบาลต าบลลิ้นฟูา  จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ 256๔ – 256๖ ขึ้น 
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  ๒. วัตถุประสงค ์
 
 2.1  เพ่ือให้เทศบาลต าบลลิ้นฟูา  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้างที่เหมาะสม 
ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2  เพ่ือให้เทศบาลต าบลลิ้นฟูา   มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสม
กับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.3  เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง
และการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.4  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถตรวจสอบการก าหนดประเภท
ต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.5  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ต าบลลิ้นฟูา 

2.6  เพ่ือให้เทศบาลต าบลลิ้นฟูา สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ และ
การใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงาน ของเทศบาล เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.7  เพ่ือให้เทศบาลต าบลลิ้นฟูา ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้เหมาะสม การ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
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 ๓. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 
   

3.1  วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลลิ้นฟูาตามกฎหมาย จัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลลิ้นฟูา 
 3.2  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ 
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดล าปางได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
  3.3  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่างๆ 
  3.4  ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ ลูกจ้างจ้างประจ าในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 
  3.5  ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  3.6  จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่
สิบของงบประมาณรายจ่าย 
  3.7  ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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  ๔.  สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลลิน้ฟ้า 
เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของเทศบาลต าบลลิ้นฟูามีความครบถ้วนเทศบาลต าบลลิ้นฟูาสามารถ

ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทศบาลต าบลลิ้นฟูาได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ของ
เทศบาลว่ามีปัญหาอะไร  มีความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญดังนี้ 
  
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 

ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง 
เทศบาลต าบลลิ้นฟูาได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๖  ธันวาคม   
พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลลิ้นฟูาเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ส านักงานเทศบาล
ต าบลลิ้นฟูา ตั้งอยู่หมู่ที ่๒ ต าบลลิ้นฟูา  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ขอบเขตการติดต่อ 
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลดู่น้อยและต าบลประชาพัฒนา อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
- ทิศใต้ ติดต่อกับ  ต าบลบ้านฝาง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

เนื้อที ่
มีพ้ืนที่ประมาณ ๒๐.๖๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๑๓,๐๐๐ ไร่  
สภาพภูมิประเทศ 
ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเป็นพ้ืนที่ส าหรับอยู่อาศัย  

สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ คือ ล าห้วยแล้ง ซึ่งแหล่งน้ าเหล่านี้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมได้หลายหมู่บ้าน 

การปกครอง  แบ่งเป็น    ๙   หมู่บ้าน 
 - หมู่ที ่๑ บ้านลิ้นฟูา  
          - หมู่ที ่๒ บ้านลิ้นฟูา   
          - หมู่ที ่๓ บ้านสวนมอญ 
 - หมู่ที ่๔ บ้านหวาย  
          - หมู่ที ่๕ บ้านหนองแซว  
          - หมู่ที ่๖ บ้านปุาดวน                                                                      
 - หมู่ที ่๗ บ้านโนนส าราญ   
          - หมู่ที ่๘ บ้านหนองแก 
 -หมู่ที่ ๙ บ้านหนองโล 
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๔.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สภาพปัญหา 
(1) ปัญหาถนน สภาพถนนและทางเดินสัญจรเดิมเป็นลูกรังในปัจจุบันมีการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
(2) ปัญหาทางระบายน้ ามีไม่ทั่วถึง ไม่เพียงพอ และมีขนาดเล็กไม่ได้มาตรฐาน ท่ออุดตันง่ายน้ าไหล

ไม่สะดวก ท าให้เกิดน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
(3) ปัญหาไฟฟูาแสงสว่างตามทางสาธารณะ มีไม่เพียงพอ ส่วนที่ได้ติดตั้งไว้แล้วมีสภาพเก่าช ารุด

เสียหายบ่อยตามสภาพการใช้งาน 
ความต้องการของประชาชน 
(1) ต้องการให้เทศบาลปรับปรุงผิวจราจรถนนที่ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้

มาตรฐาน เพ่ือสะดวกแก่การสัญจรไปมา เพ่ิมถนนบางสายทีก่่อสร้างมานานมีสภาพช ารุดทรุดโทรมไม่ได้มาตรฐาน 
(2) ต้องการให้เทศบาลปรับปรุงระบบระบายน้ าของเทศบาล เนื่องจากท่อระบายน้ ามียังไม่ทั่วถึงท่อ

ระบายน้ าเดิมมีขนาดเล็กไม่ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที่บางส่วนและบางแห่งไม่มีการวางท่อระบาย
น้ า ท าให้เกิดน้ าท่วมขังเน่าเสีย 

(3) ต้องการให้เทศบาลติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างตามทางสาธารณะให้ทั่วถึง และบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ส่วนที่ติดตั้งไว้แล้วให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ 

สภาพปัญหา 
(1) ปัญหารายได้ของประชาชนในชุมชนไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ประชาชนในเขตชุมชนส่วนใหญ่

ของเทศบาลมีรายได้ไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายภายในครอบครัว บางครอบครัวหัวหน้าครอบครัวไม่มีงานประจ าหรือมี
แต่ก็ไมเ่พียงพอกับการใช้จ่าย สมาชิกในครอบครัวไม่มีอาชีพเสริม 

(2) ปัญหาการว่างงาน และขาดทักษะและการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ ประชาชน
ว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว ผู้ที่มีอาชีพมีรายได้ต่ า และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขาดความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่มและพัฒนา
คุณภาพสินค้า และขาดแหล่งเงินทุนในการประกอบกิจกรรม 

(3) ปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ า  และมีราคาไม่แน่นอน ขาดตลาดกลางส าหรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรไม่สามารถควบคุมปริมาณ
ผลผลิตทางการเกษตร 

ความต้องการของประชาชน 
(1) ส่งเสริมให้ความรู้ ฝึกอบรม และฝึกทักษะเพ่ิมเติมด้านการประกอบอาชีพ เพ่ือลดปัญหาการจ้าง

งาน และการมีรายได้ต่ า ตลอดจนจัดหาตลาดในชุมชน และเครือข่ายนอกชุมชนเพ่ือการจ าหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ 
(2) ต้องการให้เทศบาลจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้สนใจเพ่ือเป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ผู้ 

ว่างงานตามฤดูกาล  
  (3) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร ฝึกอบรมความรู้  ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน
สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ และให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับด้านการเกษตร 
 
๔.๓   ด้านสังคม 

สภาพปัญหา 
(1) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เยาวชนขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว 
(2) ปัญหาการสงเคราะห์ราษฎรผู้ด้อยโอกาส คนชรา เด็ก ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ขาดการได้รับความ

ช่วยเหลือไม่ทั่วถึง เป็นธรรม ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพไม่เพียงพอ 



๖ 
 

 

ความต้องการด้านสังคม 
(1) ควรมีการรณรงค์ต่อต้านและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
(2) จัดให้มีสวัสดิการสังคมเพ่ือผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้เพียงพอ 

๔.๔ ด้านการเมือง  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
สภาพปัญหา 
(1) ปัญหาการประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลยังไม่ทั่วถึง ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจใน

บทบาทหน้าทีก่ารท างานและการบริหารกิจการเทศบาล 
(2) ปัญหาความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองของสมาชิกสภาท้องถิ่น  
(3) ปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากร บางหน่วยงานยังไม่มีประสิทธิภาพ  
(4) ปัญหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ในปัจจุบันปริมาณงาน

ของแต่ละหน่วยงานเพ่ิมมากขึ้น ประชาชนมาใช้บริการมากข้ึน ท าให้สถานที่ท างานคับแคบสถานที่เก็บเอกสารหรือ
วัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ บางอย่างใช้งานมาเป็นเวลานานเกิดความช ารุดบ่อยหรือมีไม่เพียงพอ ท าให้การปฏิบัติงาน
ล่าช้า 

ความต้องการของประชาชน 
(1) ต้องการให้พัฒนาการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล  รวมถึงการด าเนินกิจการของ
เทศบาล  

(2) พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
(4) รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

๔.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
สภาพปัญหา 
(1) ปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ถูกสุขลักษณะและยังไม่ได้

มาตรฐานเท่าท่ีควร ประชาชนนิยมน าขยะมูลฝอยไปทิ้งตามที่รกร้างว่างเปล่า 
(2) ปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนขาดจิตส านึกในการมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขาดการอนุรักษ์ดินและน้ า 
ความต้องการของประชาชน 
(1)  ต้องการให้เทศบาลรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการ 
(2) รณรงค์สร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   ๕.  ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลลิน้ฟ้า 
 
 การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลลิ้นฟูานั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไข
ปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดท า ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลลิ้นฟูา ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟูาจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน  ใน
พ้ืนที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง เทศบาล
ต าบลลิ้นฟูายังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของพัฒนาในทุกกลุ่มวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบ
แนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นและ
ยังให้จัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรม 
 เทศบาลต าบลลิ้นฟูา ได้วิเคราะห์ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ. ๒๕52 และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒และรวบรวมกฎหมายอ่ืน ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาลต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  ภัยคุกคาม  ในการด าเนินตามภารกิจตามหลัก SWOT  เทศบาลต าบลลิ้นฟูา ก าหนดวิธีการด าเนินการตาม
ภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้ 
5.1  วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนา 

5.1.๑.  วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาต าบล ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม ด้วยการบริหารจัดการ 
ที่ดี  เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน” 

5.1.๒.  พันธกิจ 
       ๑. พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาชีพ ด้านการลงทุน ให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  ๒. ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟูา          
การผังเมืองตามมาตรฐานเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย 
  ๓. ส่งเสริมและพัฒนาในด้านเศรษฐกิจโดยรวมของเทศบาลเพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิม มีการ
รวมตัวกันเพ่ือการเรียนรู้พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การจัดตั้งกลุ่มอ าชีพและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพการเกษตรกลุ่มอาชีพต่างๆส่งเสริมให้ประชาชนด ารงชีวิตอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔. มุ่งพัฒนาสังคมให้ประชาชนมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน และชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งให้ได้รับ
บริการด้านสวัสดิการ และสังคมอย่างเป็นธรรม 
  ๕. ส่งเสริมการปูองกัน รักษา แก้ไขปัญหาและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ชุมชนน่าอยู่น่าอาศัยโดยการ
ปรับปรุงอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้างจิตส านึกให้กับชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนที่มีความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเองใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืน 
  ๖. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงการบริหารงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ให้การบริการแก่
ประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรมเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 



๘ 
 

 

  ๗. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกีฬา การศึกษา พัฒนาปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ  สามารถเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๘. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพอนามัยเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มี สุขภาพดีถ้วนหน้าให้
ความส าคัญกับการดูแลและส่งเสริมปูองกันสุขภาพของตนเองมากขึ้น 

5.1.๓.  จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
๑. การบริหารจัดการของเทศบาลมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

           ๒. การพัฒนาบุคลากรและประชาชน ได้รับการพัฒนาและมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
    ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริการสาธารณะ การคมนาคม การปูองกันและบรรเทา สาธารณภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 
       ๔. การศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การสาธารณสุข ได้รับการพัฒนา ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
         ๕. เศรษฐกิจ อาชีพ กลุ่มอาชีพ การลงทุนในชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 
        ๖. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืน 
5.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
 เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลลิ้นฟูา มียุทธศาสตร์หลักท่ีจะด าเนินการให้ประสบ
ความส าเร็จรวม ๕ ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟูา จ านวน ๑๖ แนวทาง ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในบรรลุเปูาประสงค์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
วัตถุประสงค์และเปูาหมาย 

  เพ่ือก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลต าบลลิ้นฟูา มีความสะดวกและมี
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้าน
ความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา 
  การสร้างโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้าง ให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ ให้ความสะดวก และ
รวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้ 

๑. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน 
๒. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
๓. การไฟฟูาสาธารณะ 
๔. การวางผังเมือง 

ตัวชี้วัด 
1.  จ านวนการก่อสร้างและบ ารุงถนน สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม ท่อระบายน้ า และรางระบายน้ า 
2. จ านวนครัวเรือนมีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคละบริโภค 
3.  จ านวนไฟฟูากิ่งที่ติดตั้งได้รับความสะดวกสบายได้รับการปรับปรุงแกไขซ้อมแซม 
4.  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเขตหมู่บ้านและต าบล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์และเปูาหมาย 

  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาเกิดข้ึนในชุมชน การ
อนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ฯลฯ 

แนวทางการพัฒนา 
1.  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝูาระวัง และการปูองกันการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
1.  จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ น้ าปุาไม้และการให้ทรัพยากรธรรมชาติ น้ าปุาไม้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.  ประชาชนเกิดจิตส านึกในการรักษาต้นน้ าและปุาไม้ 
3.  จ านวนต้นไม้ท่ีเพ่ิมขึ้น 
4.  พ้ืนที่ปุาไม้ได้รับการอนุรักษ์และไดรับการพัฒนาแบบยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
วัตถุประสงค์และเปูาหมาย 

1.  เพ่ือให้เด็ก สตรีคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือและเอาใจใส่เสริมสร้าง
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.  เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงสืบไป 
3.  เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนในภายในชุมชนทั้งด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพ มีความรู้

ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นสามารถประกอบอาชีพและพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

4.  เพ่ือพัฒนาด้านสุขอานามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬาให้มีคุณภาพเป็นระบบไม่ให้มี
ปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

5.  เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตัวเองได้ 
แนวทางการพัฒนา 

1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
2.  การศึกษา 
3.  การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.  การปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอานามัยของประชาชน 
5.  การเสริมความข้นแข็งของชุมชน 

ตัวชี้วัด 
1.  ปัญหา เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสลกลงมีความกินดีอยู่ดีขึ้น 
2.  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่สูญหายไปได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
3.  จ านวนชุมชนที่มีความสงบพึงปรารถนาร่วมกันอย่างมีความสุข 
4.  จ านวนประชากรได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
5.  จ านวนประชาชนที่มีสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตดีเพ่ิมมากข้ึน 
6.  จ านวนประชาชนมีความสงบสุขพ่ึงปรารถนาร่วมกัน 
7.  ปัญหายาเสพติดไม่มีในชุมชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
8.  จ านวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า 



๑๐ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค์และเปูาหมาย 

  เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวชุมชนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือใน
การผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามการพัฒนาด้านการเกษตร การ
แปรรูปสินค้าเกษตร ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนประชาชนมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 
1.  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
2.  การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
3.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ตัวชี้วัด 
1.  จ านวนรายได้จากครัวเรือนมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
2.  จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางการเกษตร 
3.  จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
4.  จ านวนสถานประกอบการร้านค้าท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมีระบบ 
5.  กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งสามารถที่จะพัฒนาให้มีความมั่งคงและยั่งยืนต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารและพัฒนาองค์กร 
วัตถุประสงค์และเปูาหมาย 

1.  เพ่ือเพ่ิมการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานและลูกจ้างขององค์กรประชาชน
ให้เกิดการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถ 

2.  การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และส านักงานให้มีความพร้อมและสะดวกในการ
ปฎิบัติงานเพื่อรองรับการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

3.  ทิศทางการมีส่วนรวมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นไปตามแนมทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 

1.  การพัฒนาบุคลากร 
2.  การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฎิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 
1.  บุคลากรได้พัฒนาและเพ่ิมความรู้ในการปฎิบัติงานมีความเข้าใจในงานเพิ่มข้ึน 
2.  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ

เพ่ิมศักยภาพให้กับตนเองสามารถประเมินวักผลการปฎิบัติงานได้ 
3.  เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฎิบัติงาน พร้อมในการปฎิบัติงานได้รับความสะดวกสบายการ

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึนการมาติดต่อราชการของประชาชนได้รับความรวดเร็ว 
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  6.  ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลต าบลลิน้ฟ้าจะด าเนินการ มีดังนี้ 
                   

เทศบาลต าบลลิ้นฟูา  มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องด าเนินการ  ดังนี้ 
ภารกิจหลัก 
๑. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
๒. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
๓. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
๔. ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
๕. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๖. ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
๗. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
๘. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
๙. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
๑๐. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๑๑. หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
ภารกิจรอง 
๑. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
๒. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
๓. ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
๔. ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
๕. ให้มีสุสาน และฌาปนสถาน 
๖. ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
๗. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
๘. ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
๙. เทศพาณิชย์ 
เทศบาลต าบลลิ้นฟูา มีภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตาม
กฎหมายอื่น ดังต่อไปนี้ 
๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้  

(๑)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า (มาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๕๐ (๒)               
(๒) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
(๓) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 
(๔) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 
(๕) การผังเมือง (มาตรา ๑๖ (๒๕)) 
(๖) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา (มาตรา ๕๑ (๑)) 
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๕๑ (๗)) 
(๘) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖)) 
(๙) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ (มาตรา ๑๖(๓) (มาตรา ๕๑ (๓)) 

 



๑๒ 
 

 

 
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

(๑) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙) (มาตรา ๕๐ (๖) ) 
(๒) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔)) 
(๓) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)(มาตรา ๕๐ (๔)) 
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา๑๖)  
(๕) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฆาตปนสถาน (มาตรา๑๖(๒๐) (มาตรา๕๑ (๔)) 
(๖) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา ๕๑ (๖)) 
(๗) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๑)) 
(๘) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๒)) 

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(๑) การักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา ๕๐ (๑)) 
(๒) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอ่ืน 

ๆ (มาตรา ๑๖ (๒๓)) 
(๓) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา๑๖ (๑๒)) 
(๔) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗)) 
(๕) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖ (๓๐)) 
(๖) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๖ (๒๙)) 

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากิจของราษฎร (มาตรา ๕๑ (๕)) 
(๒) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
(๓) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗) มาตรา ๕๑ (๙)) 
(๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา ๑๖ (๘)) 
(๕) การจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑)) 

๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(มาตรา ๑๖ (๑๔)) 
(๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓)) 
(๓) การดูแลที่สาธารณะ (มาตรา ๑๖ (๒๗)) 
(๔) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย (มาตรา ๑๖ (๑๘) มาตรา ๕๐ (๓)) 

๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนะธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๑) 

มาตรา ๕๐ (๘)) 
๗. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา ๕๐ (๕)) 
(๒) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา ๑๖ (๑๕)) 
(๓) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 



๑๓ 
 

 

 

  ๗. สรุปปัญหา และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 
 เทศบาลต าบลลิ้นฟูา เป็นเทศบาลขนาดเล็ก โดยมีการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ 
ส่วน ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ซึ่งก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลัง  จ านวนพนักงานเทศบาล    
๒๑ อัตรา  ลูกจ้างประจ า ๑  อัตรา พนักงานเทศบาลครู  3  อัตรา  พนักงานจ้าง  ๙  อัตรา  รวมทั้งสิ้น  3๔  อัตรา   
แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจากเดิม และมีความต้องการใช้
บุคลากรที่มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจ   ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างและ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังขึ้นใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหาเทศบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
7.1  วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ของเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร  
ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ของ
องค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่ าองค์กรมีแรง
ขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่
จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  
ดังนี้    
 1.  ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 

   1.1  S มาจาก Strengths  
 หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กร
จะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2   W มาจาก Weaknesses  
 หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     

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

 หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเ อ้ือประโยชน์หรือส่งเสริม
การ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุด
แข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จาก
โอกาสนั้น 

 2.2  T มาจาก Threats  
 หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหารจ าเป็นต้องปรับกล
ยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  

 
 



๑๔ 
 

 

 วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่เทศบาล และพ้ืนที่ใกล้  
2. มีอายุเฉลี่ย 30 – 45 ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

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

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

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

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า (ระดับองค์กร) 

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

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. ปัญหาในพ้ืนที่มีมากท าให้บางสายงานมีบุคลากร
ไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
 

โอกาส   O 
1. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
2. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาลท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
3. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด  T 
1. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จ า กั ดท า ใ ห้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พูนความรู้ ใ ห้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
เทศบาล 
2. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
ประชากร และภารกิจ 
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  8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 
8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
 เทศบาลต าบลลิ้นฟูา  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าว โดยก าหนดต าแหน่ง
ของพนักงานเทศบาลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการ
ตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และ
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดย
เริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้    

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1.  ส านักปลัดเทศบาล 
   -  งานบริหารงานทั่วไป 
   -  งานบริหารงานบุคคล 
   -  งานธุรการ 
   -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   -  งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
   -  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      -  งานสาธารณสุข 
   -  งานส่งเสริมการเกษตร 

2. กองคลัง 
   -  งานพัฒนารายได้ 
ฝุายบริหารงานคลัง 
   -  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   -  งานการเงินและบัญชี 

3. กองช่าง 
   -  งานก่อสร้าง 
   -  งานสาธารณูปโภค 
   -  งานผังเมือง 
   -  งานบริหารงานทั่วไป 
๔.กองการศึกษา 
   -  งานบริหารงานการศึกษา 
   -  งานข้อมูล 
   -  งานวิชาการ 
   -  งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

1.  ส านักปลัดเทศบาล 
   -  งานบริหารงานทั่วไป 
   -  งานบริหารงานบุคคล 
   -  งานธุรการ 
   -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   -  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานสาธารณสุข 
   -  งานส่งเสริมการเกษตร 

2. กองคลัง 
   -  งานพัฒนารายได้ 
ฝุายบริหารงานคลัง 
   -  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   -  งานการเงินและบัญชี 

3. กองช่าง 
   -  งานก่อสร้าง 
   -  งานสาธารณูปโภค 
   -  งานผังเมือง 
   -  งานบริหารงานทั่วไป 
๔.กองการศึกษา 
-  งานบริหารงานการศึกษา 
   -  งานข้อมูล 
   -  งานวิชาการ 
   -  งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

 

 



๑๖ 
 

 

8.2  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 ตามข้อ ๘.๑ เทศบาลต าบลลิ้นฟูา ได้ท าการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่

ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ
และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค้าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์
ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  ปัจจุบันเทศบาลต าบลลิ้นฟูา มีปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา ฝุายข้าราชการประจ า โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ 
ส่วนราชการ ดังนี้ 

ส านักปลัดเทศบาล 
              มีหน้าที่  ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
กอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา  และประสานงานตามนโยบาย  
แนวทางและแผนปฏิบัติการ  นโยบายพิเศษ  นโยบายเร่งด่วน  ยุทธศาสตร์  การแปลงนโยบายเป็นแนวทางและ
แผนปฏิบัติราชการ ก าหนดเปูาหมายการให้บริการ ก าหนดกรอบวงเงิน  งบประมาณ  แผนงบประมาณ  รวมทั้ง
ก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล  นโยบายพิเศษ  นโยบายเร่งด่วนของเทศบาล  อ าเภอ  จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล  ตลอดจนการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

กองคลัง 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการ
เงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ  บ านาญ เงินอ่ืน ๆ งาน
จัดเก็บภาษีและเพ่ิมประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดท าบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงิน
รายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานจัดท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ
เทศบาลและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

กองช่าง   
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งาน
แผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมอาคารก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนด้านวิศวกรรม
เครื่องจักร การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 
การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามัน
เชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น  2 งานคือ งาน
ก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร  งานประสานสาธารณูปโภค และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและ
ประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและ
สันทนาการ  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และ
ประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษา   จัดสถานที่เพ่ือการศึกษา  ส่งเสริมท านุบ ารุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี   ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี
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ท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การด าเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย 

มีบุคคลในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย 
1.  ส านักปลัด    

1.1 พนักงานเทศบาล  จ านวน  11   อัตรา  
1.2 ลูกจ้างประจ า  จ านวน     ๑   อัตรา 
1.3 พนักงานจ้างภารกิจ  จ านวน     ๑   อัตรา 

2.  กองคลัง  
2.1 พนักงานเทศบาล  จ านวน   ๘   อัตรา 
2.2 พนักงานจ้างภารกิจ  จ านวน   ๑   อัตรา 
2.3  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน    -   อัตรา 

3.  กองช่าง 
3.1  พนักงานเทศบาล  จ านวน   ๒   อัตรา 

   3.2 พนักงานจ้างภารกิจ  จ านวน   ๓   อัตรา 
  ๓.๓ พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน   ๑   อัตรา 
 ๔.  กองการศึกษา 
  ๔.๑  พนักงานเทศบาล  จ านวน   ๓   อัตรา 
  ๔.๒  พนักงานจ้างภารกิจ  จ านวน   ๒   อัตรา 
  ๔.๓  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน   ๑   อัตรา 

 ซึ่งสามารถจัดวางประเภทของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถและ
ทักษะเชิงเทคนิค หรืองานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการ
ท างาน มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับขึ้น ก าหนดต าแหน่งแต่ละประเภทของ
พนักงานเทศบาลไว้ ดังนี้ 
 การก าหนดสายงานในเทศบาลต าบลลิ้นฟูาเพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิมอัตราก าลัง ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ  256๔ – 256๖  นั้น  เทศบาลต าบลลิ้นฟูา มีปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับ ต้น)  
จ านวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา และมีหัวหน้า ส่วนราชการ (ผู้อ านวยการกอง / อ านวยการ ระดับต้น ) ๔ ส่วน
ราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วน
ราชการจ านวนคนที่ประกอบไปด้วยพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เพ่ือน าเอาจ านวนคนมาเปรียบเทียบสัดส่วนการ
คิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน  และเมื่อน าปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มาเปรียบเทียบการก าหนดจ านวน
อัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง   

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน
เทศบาล 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ส านักปลัด 

งานบริหารงานทั่วไป 2 - - 
งานการเจ้าหน้าที่ 1 - - 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 - - 
งานธุรการ  ๒ - - 
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 2 - - 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1 - 



๑๘ 
 

 

งานส่งเสริมการเกษตร ๑ - - 

กองคลัง 

งานพัฒนารายได้ 1 1 - 
ฝุายบริหารงานคลัง ๑ - - 
งานพัสดุและทรัพย์สิน ๒ ๑ - 
งานพัฒนารายได้ ๑ - - 
งานการเงินและบัญชี ๓ - - 

กองช่าง 

งานก่อสร้าง 1 - - 
งานสาธารณูปโภค 1 1 - 
งานผังเมือง 1 - - 
งานบริหารงานทั่วไป 1 - - 

กองการศึกษา 

งานบริหารการศึกษา 1 - - 
งานการศึกษา 1 - - 
งานสันทนาการ 1 - - 
งานบริหารงานศูนย์พัฒนา ๓ ๒ ๑ 

 เมื่อได้จ านวนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
เทศบาลต าบลลิ้นฟูา  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตราก าลัง  มาก าหนดต าแหน่งตามทักษะ  
ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลลิ้นฟูา ใน  4  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

- การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน 
- การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
- การไฟฟูาสาธารณะ 
- การวางผังเมือง 
 

- ปลัดเทศบาล 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- นายช่างโยธา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์การ 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝูาระวัง และการปูองกัน 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
 

- ปลัดเทศบาล 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- นักวิชาการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการ

-  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี คนชรา ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
-  การศึกษา 

- ปลัดเทศบาล 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 



๑๙ 
 

 

รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
เรียบร้อย 

-  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 
-  การปูองกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
-  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
 

- นักวิชาการศึกษา 
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
- เจ้าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

- การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
- การส่งเสริมการตลาด และการใช้สินค้าท้องถิ่น 
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

- ปลัดเทศบาล 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักวิชาการศึกษา 
- นักสันทนาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
และพัฒนาองค์กร 
 
 
 
 

- การพัฒนาบุคลากร 
- การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้  
และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 
 

- ปลัดเทศบาล 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- ผู้อ านวยการกองคลัง 
- ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
- เจ้าพนักงานพัสดุ 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
- ผู้อ านวยการกองช่าง 
- นายช่างโยธา 
- ครู 
- ผู้ดูแลเด็ก 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
- ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 
 

 
 

สถิติปริมาณงานในรอบปีที่ผ่านมาของเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวณระยะเวลาที่
เกิดข้ึน โดยเทศบาลต าบลลิ้นฟูา ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 
 
 

 



๒๐ 
 

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 

2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 

3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 

4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 
ส านักปลัด 

งาน 
ปริมาณ 
(เรื่อง) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(ชม.) 

ระยะเวลา 
ที่ใช้/เรื่อง 

(ชม.) 

หมาย
เหตุ 

1. ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะข้อราชการทั่วไป 60 1,380 0.043  
2. ด าเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความช านาญพิเศษ 
   เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไปหรืองานเลขานุการ 

40 1,380 0.030  

3. งานบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน 350 1,380 0.25  
4. งานนโยบายและแผน 280 1,380 0.20  
5. แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ 
    รับผิดชอบ 

200 1,380 0.14  

6. งานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็น หน้าที่ของกอง หรือ 
   ส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ 

120 1,380 0.09  

7. งานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 980 1,380 0.17  
8. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 250 1,380 0.18  
 
กองคลัง 

งาน 
ปริมาณ 
(เรื่อง) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(ชม.) 

ระยะเวลา 
ที่ใช้/เรื่อง 

(ชม.) 
หมายเหตุ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และ  
   ด าเนินการปฏิบัติงานบริหารงานกองคลังที่ต้องใช้ 
   ความช านาญ 

180 1,380 0.13  

2. งานรับรองความถูกต้องเก่ียวกับการเบิกจ่าย 1,120 1,380 0.81  
3. งานการจัดเก็บรายได ้ 642 1,380 0.47  
4. งานการเงินต่าง ๆ  800 1,380 0.60  
5. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ  
    การจ้าง  

500 1,380 0.36  

6. งานทะเบียนพาณิชย์ 15 1,380 0.01  
7. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น 120 1,380 0.09  
 



๒๑ 
 

 

กองช่าง 

งาน 
ปริมาณ 
(เรื่อง) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(ชม.) 

ระยะเวลา 
ที่ใช้/เรื่อง 

(ชม.) 
หมายเหตุ 

1. งานส ารวจโครงการ  22 1,380 0.016  
2. งานออกแบบ 22 1,380 0.016  
3. งานประมาณราคา  22 1,380 0.016  
4. งานควบคุมอาคารก่อสร้าง  3 1,380 0.002  
5. งานก่อสร้างถนน  3 1,380 0.002  
6. งานซ่อมแซมถนน 5 1,380 0.004  
7. งานขยายเขตไฟฟูา 1 1,380 0.0007  
8. งานซ่อมแซมไฟฟูา 77 1,380 0.056  
 

 กองการศึกษา 

งาน 
ปริมาณ 
(เรื่อง) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(ชม.) 

ระยะเวลา 
ที่ใช้/เรื่อง 

(ชม.) 

หมาย
เหตุ 

๑. งานการศึกษา 40 1,380 0.009  
๒.  งานประเพณีและวัฒนธรรม 15 1,380 0.011  
๓.  งานเกี่ยวกับกีฬา 3 1,380 0.002  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๒ 
 

 

8.2  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 256๔ – 256๖ 

  จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า  ต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจัดท าแผนอัตราก าลัง ของเทศบาล
ต าบลลิ้นฟูา ทีม่ีในปัจจุบัน  ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวก าหนดเป็นเกณฑ์  ดังนั้น ในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
256๔ – 256๖  เทศบาลต าบลลิ้นฟูา  จึงก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และส าฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่วางไว้  ดังนี้ 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

 3 ปี ข้างหน้า 
เพิ่ม / ลด 

หมายเหต ุ

256๔ 256๕ 256๖ 256๔ 256๕ 256๖ 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
(ปลัดเทศบาล) 

1 1 1 1 -   - -  

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
(รองปลัดเทศบาล) 

1 1 1 1 -   - -  

ส านักปลัด         
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น 
(หัวหน้าส านักปลดั)  

๑ 1 1 1 - - -  

นักจัดการงานท่ัวไป ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  
นักวิชาการเกษตร ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ปง./ชง. 

1 1 1 1 - - -  

ลูกจ้างประจ า         
เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผช.จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 1 1 1 1 - - -  

กองคลัง         
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
(ผู้อ านวยการกองคลัง)  

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบญัชี ปก./ชก. ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  
นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. - 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผช.เจ้าพนักงานพัสด ุ 1 1 1 1 - - -  

 



๒๓ 
 

 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่า 
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

 3 ปี ข้างหน้า 
เพ่ิม / ลด 

หมายเหตุ 

256๔ 256๕ 256๖ 256๔ 256๕ 256๖ 
กองช่าง         

นักบริหารงานช่าง ระดบัต้น
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  

1 1 1 1 - - -  

นายช่างโยธา ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  

กองการศึกษา         
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. - 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
นักสันทนาการ ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.         
คร ู 3 3 3 3 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผช.ครูผูดู้แลเด็ก ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานท่ัวไป ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม 3๓  33 33 33 - - -  
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