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แผนอัตรากําลัง 3 ป
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
เทศบาลตําบลลี้
*******************************************************************

1.หลักการและเหตุผล
1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปน
อิสระในการบริหารงานบุคคลตามความจําเปนและความเหมาะสมของทองถิ่นประกอบกับพระราชบัญญั ติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง ใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลตําบล และจะตองอยูภายใตมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) กําหนด
1.2 คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง)ไดจัดทํามาตรฐาน
กําหนดตําแหนงไวเปนบรรทัดฐานในการกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล โดยกําหนดตําแหนงเปนประเภท
และสายงานตามลักษณะงานและจัดตําแหนงในประเภทเดียวกัน และ สายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานอยูใน
ระดับเดียวกันโดยประมาณเปนกลุมเดียวกัน
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือ พนัก งานสวนท องถิ่น (ก.กลาง)
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกั บ อัตราตําแหนงกํ าหนดให คณะกรรมการพนัก งานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)
กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวน
เทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพ
ของงาน ตลอดจนทั้ ง ภาระคา ใชจ า ยดา นบุ ค คลของเทศบาลตํ าบล โดยให เ ทศบาลตํา บล จั ดทํ าแผน
อัตรากําลังของพนักงานเทศบาล เพื่อใชในการกําหนดตําแหนง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(ก.กลาง) กําหนด
1.2.2 คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ไดมีมติ
เห็นชอบประกาศกําหนดตําแหนงขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น โดยกําหนดแนวทางใหเทศบาลตําบล
จัดทําแผนอัตรากํ าลั งของเทศบาลตําบล เพื่อ เป นกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงาน
เทศบาล โดยเสนอให คณะกรรมการพนัก งานเทศบาล (ก.ท.จ.จั ง หวัด) พิ จ ารณาให ความเห็ นชอบ โดย
กําหนดใหเทศบาลตําบล แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจของ
เทศบาลตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง
และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ในการกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
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1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดลํ าพูน เรื่ อง หลัก เกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับ การบริ หารงานบุคคลของเทศบาลตําบล ไดกําหนดหลักเกณฑ และวิธีป ฏิบัติที่ไดกําหนดไวตาม
มาตรฐานทั่วไปตามขอ 1.1 และตามประกาศกําหนด ตามขอ 1.2 ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(ก.ท.จ.) ไดใหความเห็นชอบแลวในการประชุมคณะกรรมการ ก.ท.จ.ครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 24 กันยายน
2545 และผูวาราชการจัง หวัดลํ าพู น ในฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จัง หวัดลํ าพู น
ไดลงนาม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545
1.4. ตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาล จั ง หวัดลําพู น เรื่อ งหลั ก เกณฑ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบล ขอที่ 18 วรรค 2 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการ
ใชแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบล 3 ปแลว ใหเทศบาลตําบล ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล
ตําบล ตามขอ 16 เปนระยะเวลา 3 ป ในรอบถัดไป
1.5. จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลลี้ จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ขึ้น

2.วัตถุประสงคของการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
2.1 เพื่อให เทศบาลตําบลลีม้ ีโครงสรางการบริหารงานที่เหมาะสมไมซ้ําซอน
2.2 เพื่อ ให เทศบาลตําบลลี้ มี ก ารกําหนดตําแหนง การจั ดอัตรากํ าลั ง โครงสรางส วน
ราชการที่เหมาะสมกับอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลลี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.3 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกําหนด
ตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานเทศบาล ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง วาถูกตองเหมาะสมหรือไม
2.4 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลลี้
2.5 เพื่อให เทศบาลตําบลลี้ สามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุแตงตั้งขาราชการหรือ
พนักงานสวนท องถิ่น ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจ าง เพื่อใหการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลลี้ เกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสั มฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ มี
ประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไม
จําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี
2.6 เพื่อใหเทศบาลตําบลลี้ สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลใหเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด
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3.ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
ให เ ทศบาลตํ า บลลี้ โดยคณะกรรมการจั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั ง ซึ่ ง ประกอบด ว ย
นายกเทศมนตรีเปนประธาน ปลัดเทศบาลตําบลลี้ หัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และมีนักทรัพยากร
บุคคลเทศบาลตําบลลี้ เปนเลขานุการ จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง
ตางๆ ดังตอไปนี้
3.1 วิ เ คราะห ภ ารกิ จ อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลตํ า บลลี้ ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบาย
ของรั ฐบาล นโยบายผู บริหาร และสภาพป ญหาในพื้นที่ ของเทศบาลตําบลลี้ เพื่อ ใหการดําเนินการของ
เทศบาลตําบลลี้บรรลุตามผลพันธกิจที่ตั้งไว จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ตามหนวยงานตาง ๆ ใหเหมาะสม
กับเปาหมายการดําเนินการ โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณาวา งานในปจจุบันที่ดําเนินการอยูนั้นครบถวนและ
ตรงตามภารกิจหรือไม อยางไร หากงานที่ทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคตก็ตองมีการวางแผน
กรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการ
แลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนชองบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการเตรียมความ
พรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต
3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply pressure เปนการนําประเด็น
คาใชจายบุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงาน
ตาง ๆ โดยในสวนนี้จะคํานึงถึง
3.3.1 การจั ดระดับ ชั้นงานที่ เ หมาะสม ในการพิ จ ารณาถึง ตนทุ นตอ การกําหนด
ระดับชั้นงานในแตละประเภท เพื่อใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถิ่น (ขาราชการหรื อพนักงานสวน
ทองถิ่น ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง) โดยหลักการแลว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้น ในการ
กําหนดอัตรากําลังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงที่
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กําหนดในปจจุบั นมีความเหมาะสมหรือไม หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพื่ อใหการทํางาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจายตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลเวลาที่ใชใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work Process) ในอดีต เพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง โดย
สมมุติฐานที่วา งานใดที่ตองมีกระบวนการและเวลาที่ใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากําลังคน
มากกวา อยางไรก็ดีในภาคราชการสวนทองถิ่นนั้น งานบางลักษณะ เชน งานนโยบาย งานมาตรฐาน งาน
เทคนิคดานชาง หรืองานบริการบางประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได ดังนั้น การคํานวณเวลาที่ใช
ในกรณีของภาคราชการสวนทองถิ่นนั้น จึงทํ าไดเพียงเป นขอมู ลเปรียบเทียบ (Relative Information)
มากกวาจะเปนขอมูลที่ใชในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
กอนจะคํานวณเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วามี ความสอดคลองกับ ภารกิ จของหนวยงานหรื อไม เพราะในบางครั้ง อาจเปนไปไดวางานที่ป ฏิบั ติอ ยูใน
ปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนวยงานอื่น ก็มีความจําเปนตองมาใชประกอบการ
พิจารณาดวย
3.5 การวิเคราะหผลงานที่ผานมา เพื่ อประกอบการกํ าหนดกรอบอัตรากําลังเป นการนํา
ผลลัพธที่พึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังที่ตอง
ใชสํ าหรั บ การสร างผลลั พ ธที่ พึ ง ประสงคให ไดตามเป าหมาย โดยสมมติฐ านที่ วา หากผลงานที่ ผ านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปจจุบันและในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจตองมีการพิจารณา
แนวทางในการกําหนด/ เกลี่ยอัตรากําลังใหม เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางาน
ตามภารกิจของสวนราชการและองคกรอยางสูงสุด
3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผูมีสวนไดสวนเสียหรือนําประเด็นตาง ๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน การพิจารณาอยางนอย
ใน 3 ประเด็น ดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและ
การแบงงานในพื้นที่นั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หากกําหนดโครงสรางที่
มากเกินไปจะทําใหเกิดตําแหนงขึ้นตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ทั่วไปในสวนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจําเปนตองทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด
3.6.2 เรื่ องการเกษียณอายุร าชการ เนื่อ งจากหลาย ๆ ส วนราชการในป จ จุบั นมี
ขาราชการสูงอายุจํานวนมาก ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่ องกรอบอัตรากํ าลังที่จ ะ
รับ รองการเกษียณอายุของขาราชการ ทั้ ง นี้ ไม วาจะเป นการถายทอดองคความรู การปรั บ ตําแหนง ที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนตําแหนงที่จะเกษียณอายุไป เปนตน

3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาที่ภายในสวน
ราชการและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสวนราชการนั้น ๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซึ่งมุมมอง
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ตาง ๆ อาจทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 การพิ จ ารณาเปรี ยบเที ยบกั บ กรอบอั ตรากํ าลั ง ขององคก รอื่ น ๆ กระบวนการนี้เ ป น
กระบวนการนําขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานที่มีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจํานวน
กรอบอั ตรากํ าลัง ของงานการเจาหนาที่ในเทศบาล ก และงานการเจาหนาที่ในเทศบาล ข ซึ่ง มี หนาที่
รับผิดชอบคลายกัน โดยสมมุติฐานที่วาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละองคกรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันได
3.8 ใหองคกรปกครองสวนทอ งถิ่นมีแผนการพั ฒนาขาราชการหรือ พนักงานสวนทอ งถิ่น
ทุกคน โดยตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง
การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังไมมุงเนนในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจํานวน
กรอบอัตรากํ าลั งเปนสํ าคัญ แตมีจุ ดมุ งหมายเพื่ อให สวนราชการมีแนวทางในการพิจ ารณากํ าหนดกรอบ
อัตรากํ าลั งที่ เป นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยัง มีจุ ดมุง เนนใหส วนราชการพิ จารณาการกํ าหนดตําแหนง ที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกวาการเพิ่ม/ลด จํานวนตําแหนง ตัวอยาง เชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจาย
แล วพบวาการกํ าหนดกรอบตําแหนงในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมนอ ยกวาการกําหนดตําแหนง
ประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงการพิจารณาที่กระบวนการ
ทํางานก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการวิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการ
อื่นมีกําหนดตําแหนงในงานลักษณะนี้เปนตําแหนงประเภทวิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียง
พอที่จะกําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะงานนี้เปนตําแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพิ่มจํานวนตําแหนง
ของสวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตรากํ าลัง (Effective Man
Power Planning Framework) นี้จะเปนแนวทางใหสวนราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยาง
เพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมตามภารกิจงาน
ของแตละสวนราชการ นอกจากนั้น การรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะทําใหสวนราชการ สามารถนํา
ขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในเรื่องอื่น ๆ เชน
- การใชขอมูลที่หลากหลาย จะทําใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตอง
มีการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน
- การจัดทํากระบวนการจริง (Work Process) จะทําใหไดเวลามาตรฐานที่จะนําไปใชวัด
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถนําผลการจัดทํา
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
นําไปสูการใชอัตรากําลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็ บ ขอ มู ล ผลงาน จะทํ า ให ส ามารถพยากรณแนวโน ม ของภาระงาน ซึ่ ง จะเป น
ประโยชนในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทํางาน
เพื่อรองรับภารกิจที่จะ
เพิ่ม /ลดลง
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4. สภาพปญหาของพืน้ ที่และความตองการของประชาชน
สภาพปญหาของพืน้ ที่
เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาลตําบลลี้ มีความครบถวน เทศบาลตําบลลี้
สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลลี้ ไดวิเคราะหสภาพปญหาใน
เขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลลี้วามีปญหาอะไรและความจําเปนพื้นฐานและความตองการของประชาชนในเขต
พื้นที่ที่สําคัญโดยแบงออกเปน ดานตาง ๆ ดังนี้

1. ปญหาโครงสรางพื้นฐาน
1.1
1.2
1.3
1.4

ปญหาการคมนาคมขนสงระหวางหมูบานไมสะดวก
ปญหาเครือขายสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ไมครอบคลุมทั่วพื้นที่
ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ
ปญหาการสัญจรไปมาภายในหมูบานไมสะดวก

2. ปญหาการผลิต การตลาด รายไดและการมีงานทํา
2.1 การประกอบอาชีพในหมูบาน
- ปญหาการขาดความรูโอกาสในการประกอบอาชีพ
- ปญหาการขาดการรวมกลุมอาชีพ
2.2 ขาดความรูทางดานเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร, พัฒนาอาชีพ

3. ปญหาสาธารณสุข และการอนามัย
3.1
3.2
3.3
3.4

ปญหาแหลงขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข และอนามัย
ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด
ปญหาการใหบริการสุขภาพของผูสงู อายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ ไมทั่วถึง
ปญหาการแพรระบาดและการปองกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบา

4. ปญหาน้ํากิน - น้ําใช เพือ่ การเกษตร
4.1
4.2
4.3
4.4

การขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแลง
ระบบประปาหมูบ าน และประปาสวนภูมิภาคไมเพียงพอในการอุปโภค-บริโภค
ปญหาระบบกรองน้ําประปาขาดมาตรฐาน
ปญหาขาดแคลนแหลงเก็บกักน้ํา

4.5 ปญหาระบบสงน้ําเพื่อการเกษตรมีไมเพียงพอ
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5. ปญหาขาดความรูเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวติ
5.1 ปญหาการขาดแหลงขอมูลขาวสาร
5.2 ปญหาการขาดโอกาสในการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ

6. ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
6.1
6.2
6.3
6.4

ปญหาปาไมถกู ทําลาย
ปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ปญหาคลอง แหลงน้ํา ตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมทําใหการระบายน้ําไมสะดวก
ปญหามลพิษจากเหมืองแร

7. ปญหาการบริหาร และการจัดการของเทศบาลตําบล
7.1
7.2
7.3
7.4

ปญหาความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชนยังมีนอย
ปญหาบุคลากรภาคปฏิบัติมีไมเพียงพอ
สมาชิกสภาทองถิ่นยังขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่
ปญหาการประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลไมทั่วถึง

ความตองการของประชาชน
1. ความตองการดานโครงสรางพืน้ ฐาน
1.1
1.2
1.3
1.4

ขุดลอกคลอง สรางสะพาน คสล. วางทอระบายน้ํา
มีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ครอบคลุมพื้นที่
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพิ่มขึ้น
ปรับปรุงซอมแซมถนน กอสรางถนนภายในหมูบ านและถนนเชื่อมระหวางหมูบาน

2. ความตองการดานการผลิต การตลาด รายได และการมีงานทํา
2.1
2.2
2.3
2.4

จัดตั้งศูนยขอมูลในการผลิตทางการเกษตร
ฝกอบรมความรู ดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน
สนับสนุนเงินทุนพรอมอุปกรณ
ใหความรูทางดานเทคโนโลยีทที่ ันสมัย, การวิจัยและการสรางนวัตกรรมใหม ๆ

3. ความตองการดานสาธารณสุข และอนามัย
3.1 ฝกอบรมใหความรูท างโภชนาการอนามัยแม และเด็ก
3.2 ใหความรูดานสุขศึกษา

3.3 ใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กําจัดยุงลายและรณรงคปองกันโรคพิษสุนัข และ
โรคอุบัติใหม
3.4 ตองการดูแลสุขภาพผูสงู อายุ เด็ก สตรี และคนพิการ สงเคราะหผสู ูงอายุ
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4. ความตองการดานน้ํากิน - น้ําใช เพื่อการเกษตร
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ใหมีการขุดลอกคลองสงน้ํา และกําจัดวัชพืช
ใหมีการขยายเขตประปาหมูบานทุกหมูบาน
ใหมีการปรับปรุงระบบกรองน้ําประปาหมูบ านใหไดมาตรฐาน
ใหมีการกอสรางแหลงกักเก็บน้ํา เชน อางเก็บน้ํา สระน้ําฯลฯ
กอสรางเหมืองฝายคูคลอง สงน้ําใหทั่วถึงทุกหมูบ าน

5. ความตองการดานความรู เพือ่ การปรับปรุงคุณภาพชีวิต
5.1
5.2
5.3
5.4

ฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ มีศูนยขอมูล หองสมุดชุมชน
ใหความรูดานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
ใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดตางๆ
ฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญญาทองถิ่น

6. ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 รณรงคใหความรูในการอนุรกั ษปาไมและสิง่ แวดลอม
6.2 ฝกอบรมจัดตั้งเยาวชนและประชาชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
6.3 ขุดลอกคลอง แหลงน้ํา ที่ตื้นเขิน และกําจัดวัชพืช

7. ความตองการดานการบริหาร และจัดการของเทศบาลตําบล
7.1 สรางความเขมแข็งใหกบั องคกรภาคประชาชน กลุมสตรี, กลุมอาสาอื่นๆ
7.2 จัดหาบุคลากรใหเพียงพอในการปฏิบัตงิ าน
7.3 สงเสริมใหความรูความเขาใจแกสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขาใจในบทบาทหนาที่

5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลลี้ นั้น เปนการสรางความเขมแข็งของ ชุมชนในการรวมคิด
รวมแกไขปญหารวมสรางรวมจัดทําสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลลี้ ใหมีสวน
รวมในการพัฒนาทองถิ่น ในทุกดาน การพัฒนาเทศบาลตําบลลี้จะสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความรวมมือ
ของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง
เทศบาลตําบลลี้ กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น

ทั้งนี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา และเพื่อใหการกําหนดจํานวนและตําแหนงของบุคลากร
ของเทศบาลใหสามารถสนองตอบตอแนวทางการพัฒนาที่ไดกําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล
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ตําบลลี้ ซึ่งไดกําหนดไวดังนี้

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลลี้
1.วิสัยทัศน
“เทศบาลตําบลลี้เปนเมืองที่นาอยู มีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
ใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน”

2.ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ แบงออกเปน 5 ยุทธศาสตร ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเทีย่ ว
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานองคกรและการใหบริการที่ดีแกประชาชน

3. เปาประสงค
1. โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการไดมาตรฐานและสามารถรองรับการ
ขยายตัวดานเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
2. สรางความเขมแข็งใหชุมชนอยางมั่นคงและยั่งยืน ยกระดับการศึกษา การกีฬาใหครอบคลุม
และทั่วถึงอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนไดรับบริการขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง และรวมอนุรักษ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มผลผลิต การยกระดับคุณภาพ
ผลผลิต และสามารถรองรับดานการลงทุน การทองเที่ยวในการเขาสูประชาคมอาเซียน
4. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตรอยางยั่งยืน
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสูองคกรยุคใหม และการใหบริการที่ดีแก
ประชาชน
6. พัฒนาขีดความสามารถทางดานเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดานนวัตกรรมตามแนวคิด
Thailand 4.0

4. ตัวชี้วัด
1. มีโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน
2. ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

4. ปาชุมชนและแหลงน้ําไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
5. บุคลากรมีทักษะ และความรูเพิ่มขึ้น
6. มีนวัตกรรมที่สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนสําหรับชุมชน
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5. คาเปาหมาย
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
4. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. การพัฒนาดานองคกรและการใหบริการที่ดีแกประชาชน

61
13
หมูบาน
13
หมูบาน
1ครั้ง
13
หมูบาน
1ครั้ง

คาเปาหมาย
62
63
13
13
หมูบาน
หมูบาน
13
13
หมูบาน
หมูบาน
1ครั้ง
1ครั้ง
13
13
หมูบาน
หมูบาน
1ครั้ง
1ครั้ง

64
13
หมูบาน
13
หมูบาน
1ครั้ง
13
หมูบาน
1ครั้ง

6. กลยุทธ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสังคมและ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานองคกรและการให

กลยุทธ
1. กอสรางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. ปรับปรุงซอมแซมสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
1. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ทุกกลุม วัย
2. เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
1. สงเสริม สนับสนุนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. พัฒนาแหลงทองเที่ยว
3. สงเสริมการสรางนวัตกรรม
1. สรางองคความรูและสรางจิตสํานึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. พัฒนาและจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู

บริหารที่ดีแกประชาชน

องคกรยุคใหมตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพคุณธรรมและจริยธรรม
ใหกับบุคลากรในองคกร
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7. จุดยืนทางยุทธศาสตร
“เทศบาลตําบลลี้เปนเมืองที่นาอยู มีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ใหอยูดีมีสุข
อยางยั่งยืน”
เทศบาลตําบลลี้ เปนตําบลที่มีพื้นที่เปนเนินเขาลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก อยูในเขตปาสงวน
แหงชาติขุนแมลี้ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 122.77 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากร 8,486 คน จํานวน
ครัวเรือน 2,818 หลัง เทศบาลตําบลลี้ มีพื้นที่รับผิดชอบจํานวน 13 หมูบาน แยกออกเปน 2 เขต
เขตเลือกตั้งที่ 1 จํานวน 4 หมูบาน ประกอบดวย หมูที่ 5 บานฮอมตอ, หมูที่ 7 บานปา
หก, หมูที่ 12 บานใหมศิวิไล และหมูที่ 13 บานแพะหนองหา
เขตเลือกตั้งที่ 2 จํานวน 9 หมูบาน ประกอบดวย หมูที่ 1 บานแวนนาริน, หมูที่ 2 บานนา
กลาง, หมูที่ 3 บานปู, หมูที่ 8 บานมวงสามป, หมูที่ 9 บานปวงคํา, หมูที่ 10 บานกลาง, หมูที่ 11
บานโฮง, หมูที่ 16 บานใหมน้ําผึ้ง และหมูที่ 17 บานผายอง
เทศบาลตําบลลี้ มีสภาพพื้นที่เปนที่ร าบลุมริม แมน้ําและมีน้ําแมแตะ น้ําแมลี้ และแหลงน้ํา
ขนาดเล็ ก ไหลผ าน มี ค วามเหมาะสมในการปลู ก พื ช หลายชนิ ด เชน ลํ า ไย มะม ว ง ข าวโพด ฯลฯ
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรในพื้นที่สวนใหญสามารถทําการเกษตรไดตลอดป
แตชวงฤดูแลงไมสามารถทําเต็มพื้นที่ได เนื่องจากขาดแคลนแหลงน้ําตนทุน จึงจําเปนตองมีอาชีพเสริม เพื่อ
เพิ่มรายไดให แกครัวเรื อนและไดมีก ารจั ดตั้งกลุมตางๆ ขึ้นมา เชน กลุมทอผา กลุมทําการเกษตร กลุ ม
พัฒนาอาชีพ ฯลฯ แตกลุมตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นมานั้น ไมสามารถดําเนินการไดเต็มที่ เนื่องจากมีสินคาลนตลาด
และไมมีตลาดกลางรองรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปที่ทางกลุมตางๆ ไดจัดทําขึ้นมา
ดังนั้น เทศบาลตําบลลี้ จึงไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตําบลลี้
คือ “พัฒนาใหเปนเมืองเกษตรอุตสาหกรรม และประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น”
จากยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลลี้ เมื่อนํามาเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่มีอยูของ
เทศบาลตําบลลี้จะเห็นไดวา การดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตร จําเปนจะตองมีการเพิ่มจํานวน
บุคลากรในดานตาง ๆ เพิ่ม ขึ้น แทบทุกกองงาน โดยเฉพาะกองชางซึ่ งมีบุคลากรจํากัด จําเปนจะตองเพิ่ ม
จํานวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เชน ตําแหนงเขียนแบบ วิศวกรโยธา และจํานวนชางโยธาที่จะตอง
ทํางานใหทันตอเวลาและสนองตอบตอความตองการของยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะหศักยภาพขององคกรโดย เทคนิค SWOT
เทศบาลตําบลลี้ ยังไดเ นนให คนเปนศูนยก ลางของการพั ฒนาในทุก กลุ มทุ กวัยของประชากร
นอกจากนั้นยังได เนนการสงเสริม และสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอมทีจ่ ะ

เป น บุ ค คลากรที่ มี คุ ณภาพโดยยึด กรอบแนวทางในการจั ด ระเบี ย บการศึ ก ษา ส วนดานพั ฒ นาอาชี พ นั้ น
จะเนนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุม ชนพึ่ ง ตนเองในท อ งถิ่น และยั ง จั ด ให ตั้ ง เศรษฐกิ จ แบบพอเพี ยงโดยส วนรวม
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การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล และเพื่อใหทราบถึงปญหาและความตองการ
ที่แทจ ริง ในเขตพื้ นที่ รับ ผิ ดชอบ จึง ไดใชเ ทคนิค Swot เขามาชวย โดยวิเ คราะห จุ ดแข็ง จุดออ น โอกาส
ภัยคุกคาม ดังนี้

1. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
1.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลตําบลลี้
เมื่อไดศึกษาขอมูลสภาพทั่วไปของเทศบาลตําบลลี้ ในภาพรวมแลวไดนํามากําหนดประเด็น
ตางๆ เพื่อวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลตําบลลี้โดยอาศัยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเปนการ
วิเคราะหจุดแข็ง, จุดออนซึ่งเปนปจจัยภายในหรือสภาวะแวดลอมในเขตพื้นที่บริหารงานและการวิเคราะหถึง
โอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดซึ่งเปนปจจัยภายนอกหรือสภาวะแวดลอมภายนอกรายละเอียดเปนไป
ตามตารางการวิเคราะหดังนี้
ตารางการวิเคราะหปจจัยภายในของเทศบาลตําบลลี้
ปจจัยภายใน
1. ดานโครงสราง
พื้นฐาน
2. ดานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

จุดแข็ง
- มีโครงขายการคมนาคมสายหลักเชื่อมโยง
ทางรถยนตกบั จังหวัดลําพูนและจังหวัด
ขางเคียง
- มีทรัพยากรปาไมเปนแหลงตนน้ํามีแมน้ํา
สายสําคัญๆ เชนน้ําแมล,ี้ น้ําแมแตะ,
น้ําแมแวน
- มีแหลงแรถานหินลิกไนตและอื่นๆในพื้นที่

จุดออน
- การคมนาคมถนนสายรองเชื่อม
หมูบานชํารุดและบางสายเปนถนน
ลูกรัง
- มีปญหาบุกรุกพื้นที่ปา เนื่องจากมี
พื้นที่ทําการเกษตรนอย
- ปญหาน้ําหลากเขาทวมพื้นที่อยู
อาศัยและพื้นทีท่ ําการเกษตร
- เกิดภาวะฝนทิ้งชวง และไมตกตอง
ตามฤดูกาล การเพาะปลูกพืชบาง
ชนิดไดรับน้ําจากน้ําฝนเทานั้น ทําให
เกิดความเสียหาย
- ขาดระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่มีประสิทธิภาพสรางผลกระทบ

3. ดานเศรษฐกิจ
3.1 เกษตร

3. ดานเศรษฐกิจ
3.1 เกษตร(ตอ)

3.2 อุตสาหกรรม

4. ดานสังคม
วัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถิ่น

โดยตรงตอประชาชน
- ปริมาณ ทรัพยากรธรรมชาติลดลง
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อยางรวดเร็ว
- มีผลิตผลทางการเกษตรที่สําคัญคือลําไย,
- ไมมีตลาดกลางรองรับผลผลิตทาง
ขาวโพด, ดอกดาวเรือง, มันฝรัง่ , มะมวง,ฯลฯ การเกษตร ชองทางในการจําหนายมี
จํานวนจํากัด ถูกกดราคาจากพอคา
คนกลาง
- เกษตรกรขาดความรูความเขาใจใน
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการ
บริหารจัดการ
- มีผลิตผลทางการเกษตรที่สําคัญคือลําไย,
- ตนทุนในการทําการเกษตรสูงมีการ
ขาวโพด, ดอกดาวเรือง, มันฝรัง่ , มะมวง,ฯลฯ ใชสารเคมีจํานวนมาก
- จํานวนผูประกอบการมีจํานวน
ลดลงอันเนื่องจากปริมาณ
ทรัพยากรธรรมชาติมีอยูอยางจํากัด
- มีโรงงานประกอบกิจการเหมืองแรถาน
หินลิกไนตทําใหมรี ายไดจากคาภาคหลวงแร
และประชาชนมีรายไดจากการรับจางและ
เปนพนักงานบริษัทฯ
- มีโรงงานประกอบกิจการผลิตแคลเซียม
คารบอเนต ทําใหประชาชนมีรายไดจาก
การรับจางและเปนพนักงานบริษัทฯ
- มีโรงงานรับซือ้ และแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร
- มีวัฒนธรรมประเพณีเกาแกและมีภูมปิ ญญา
ทองถิ่นทีส่ ืบทอดกันมายาวนาน
- เปนชุมชนทีม่ ีวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เรียบงาย
สงบสุขนาอยูอาศัย
- มีความโดดเดนในการสืบสานพุทธศาสนา
ตามวิถีลานนา
- มีปราชญชาวบานในการถายทอดภูมปิ ญญา
ทองถิ่น

- ประชาชนในเขตพื้นที่ใกลเคียงกับ
โรงงานไดรับผลกระทบฝุนละออง
จากกระบวนการผลิตและขนสง
และจากเสียงดังของเครือ่ งบดแรฯ

- การสงเสริมสนับสนุนดาน
วัฒนธรรม ภูมิปญ
 ญาทองถิ่นไม
ตอเนื่อง
- การรับเอาวัฒนธรรมตางถิ่นเขามา
ในพื้นที่อยางแพรหลาย
- เยาวชน นักเรียน นักศึกษาไมให
ความสนใจในการสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมดัง่ เดิมและภูมปิ ญญา

- สถานศึกษาใหความสําคัญในการอนุรักษ
และสืบทอดวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น

ชาวบาน
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ตารางการวิเคราะหปจจัยภายนอกของเทศบาลตําบลลี้
ปจจัยภายนอก

จุดแข็ง

จุดออน

1. นโยบายจังหวัด
ลําพูน

ทิศทางหรือความตองการที่จะเปนในอนาคตของจังหวัด
โดยมุ ง เน น ที่ จ ะพั ฒ นาในภารกิ จ หลั ก ตามวิ สั ย ทั ศ น
“เมื อ งแห งความสุ ข บนความพอเพี ยง” เพื่ อ ให ก าร
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด ลํ า พู น เป น ไปอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล จึ ง ได มี ก ารกํ า หนด
ตําแหนงเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาใหจังหวัดลําพูนมี
ความไดเ ปรี ยบในการแขง ขัน ตามจุดเดนของจั งหวัด
และสอดคล อ งกั บ บริ บ ทภายนอกที่ เ ป นโอกาสในการ
พัฒ นาจัง หวัดลําพูน จึง มี การกํ าหนดจุ ดเนนตําแหนง
ทางยุทธศาสตร (Strategic positioning) ใน 3 ดาน
ดังนี้
1. เมืองหัตถนวัตกรรม สรางสรรค (Creative
Craft Innopolis) สนับสนุน สงเสริมการใชความคิด
สรางสรรคเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาหัตถอุตสาหกรรม
และนํานวัตกรรมมาใชพัฒนาสินคาหัตถอุตสาหกรรมให
มีความสามารถในการแขงขันและสรางมูลคาเพิ่ม
2. เมืองเกษตรสีเขียว ปลอดภัยและปราดเปรื่อง
(Green Agricultural City) สงเสริม สนับสนุนการ
พั ฒ นาป จ จั ยการผลิ ตที่ เ อื้ อ ตอ การผลิ ต สิ น คา เกษตร
ปลอดภัยอยางเปนระบบ ทั้งแหลงน้ําและที่ดิน รวมทั้ง
ป จ จั ย การผลิ ต อื่ น ๆ พั ฒ นาสมรรถนะเกษตรกรสู
เกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmers) สงเสริมการ

จั ง ห วั ด ลํ า พู น มี ค ว า ม
แตกต า งอย า งมากในการ
พัฒนาในเขตเมืองและอําเภอ
รอบนอก ในเขตเมืองไดจัดทํา
เป น เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรม
แต อํ า เภอรอบนอกเป น เขต
เก ษต รก รร ม ทํ าใ ห ก า ร
อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม ต อ งใ ช
งบประมาณจํ านวนมากและ
แตกตางกัน เชน ในเขตเมือ ง
ตองใชงบประมาณจํานวนมาก
ในด า นการบริ ห ารจั ด การ
ระบบสิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ ไม ใ ห
ส ง ผลกระทบตอ วิถี ชีวิ ตของ
ประชาชนในเขตเมื อง แตใน
เขตรอบนอก ประชาชนใน
เขตพื้ นที่ เ ขามามี ส วนร วมใน
การอนุรั กษ ฟนฟู ดูแลรั กษา
ทรั พยากรธรรมชาติ เชน ป า
ไม แหล ง น้ํ า ฯลฯ โดยใช
ความรู ภูมิปญญาทองถิ่นเปน

ผลิตพืช ผัก ผลไม สินคาเกษตรที่มีความเหมาะสมตอ เครื่องมือในการพัฒนา โดยไม
พื้นที่ พัฒนาสินคาเกษตรใหไดรับการรับรองมาตรฐาน ตองใชงบประมาณจํานวนมาก
สิ น ค า เกษตรปลอดภั ย ส ง เสริ ม การรวมกลุ ม ของ
เกษตรกรสี เ ขี ยวและแปลงผลิ ต สิ น คา ตามนโยบาย
เกษตรแปลงใหญ เพื่ อ รวมกลุ ม การผลิ ต และเพิ่ ม
ศักยภาพทางการตลาด
3. เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเที่ยวเชิง
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ประสบการณ วั ฒ นธรรม (Cultural Experience
Destination) ส งเสริ มและพัฒ นาการท องเที่ ยว โดย
เนนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเปนศักยภาพที่โดด
เดนของพื้ นที่ และเชื่อมโยงการท องเที่ ยวเชิง ธรรมชาติ
และการเกษตร โดยมี นั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ตางประเทศที่ ตองการทอ งเที่ยวเชิงประสบการณดาน
วัฒนธรรม
2. นโยบายอําเภอลี้ 1. การบริห ารจัดการน้ําเพื่ อ การอุ ปโภค บริ โ ภคและ
การเกษตรอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยการ
พัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารจัดการแหลงน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงซอมแซมแหลงกักเก็บน้ําตนทุน
จัดหาพื้ นที่ทํ าระบบแก มลิง สงเสริ มการวางแผนดาน
การเกษตร
2. การพั ฒ นาเพื่ อ เป น เมื อ งแห ง การอนุ รั ก ษ แ หล ง
โบราณสถาน การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเดน
เปนเอกลักษณ และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
3. การมุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชนตั้ ง แต ร ะดั บ
ครอบครั ว ชุ ม ชนและสั ง คม ให มี ศั ก ยภาพทั้ ง ด า น
การศึกษา สุขภาพรางกายและจิตใจ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้ ง การเสริ ม สร า งความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพยสิน และการสงเสริมแนวทางการดําเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. การมุ งพั ฒนาและสิ่ งเสริม อาชีพ ชุม ชน ใหส ามารถ
ผลิ ต สิ น ค า เกษตรและหั ต ถกรรมที่ มี คุ ณ ภาพและ
ปลอดภัย การเสริมสรางทั กษะอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได

- ประชาชนส วนใหญ ในเขต
อํ า เภอลี้ ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม แตยังขาดระบบ
บริหารจัดการน้ําในภาพรวมที่
มีประสิทธิภาพ เกิดภาวะฝน
ทิ้ ง ช ว งและไม ต กต อ งตาม
ฤดูกาล การเพาะปลูกพืชบาง
ชนิดไดรับน้ําฝนเทานั้น ทําให
เกิดความเสียหาย
- อําเภอลี้ มีจํานวนประชาชน
สวนหนึ่งเปนชาวไทยภูเ ขา มี
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
แตกตางกั น การดําเนินการ
พัฒนาบางครั้งไมสามารถเขา
ดําเนินการไดอ ยางเต็ม ที่ ทํ า
ใหเกิดปญ หาและอุ ปสรรคใน
การสื่อสาร ความเชื่อ

และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น โดยใช
การตลาดนําการผลิต
5. การส ง เสริ ม สนับ สนุ นการดํา รงวิ ถีป ระชาธิป ไตย
ภายใตหลักการมีสวนรวมของประชาชน
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3. ดานเศรษฐกิจ

นโยบายสวนกลาง นโยบายระดับจังหวัด อําเภอ
- มุง เนนสง เสริ มการเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรแบบ
บู ร ณาการ ให มี คุ ณ ภาพมาตรฐานและสอดคล อ งกั บ
ความตองการของตลาด
- มุงพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑแปรรูป
สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมตอเนื่องใหเปนทีย่ อมรับใน
ระดับสากล และสนับสนุนการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร

- มีการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรในรูปแบบตางๆ
ขึ้นในพื้นที่ขางเคียง
- พอคาคนกลางเปนผูกําหนด
ราคาซื้อขาย
- ตนทุนในการผลิตผลผลิต
ทางการเกษตรสูง เนื่องจาก
การใชสารเคมีเปนจํานวนมาก
- เกษตรกรมีหนีส้ ินจํานวน
มาก

1.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
1) ดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยว
โอกาส ของเทศบาลตําบลลี้คือ สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรอยูทางตอนใตของจังหวัดลําพูน
มีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายมีปาไมที่รมรื่นมีศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและประเพณีที่
โดดเดนพอสมควร สามารถส งเสริ มใหเ ปนแหลงทอ งเที่ยวเชิงอนุรักษได และการเปดเปนแหลงทอ งเที่ยว
ที่ถายทอดวิถีชีวิตของชุมชนผลทางการเกษตร เชน ลําไย เปนจํานวนมาก สามารถสงเสริมเปนการทองเที่ยว
ในสวนในชวงฤดูที่มีผลผลิตออกสูตลาด มีการจัดเทศกาลสงเสริมผลผลิตใหเป นที่รูจักของประชาชนทั่วไป
เปนการขยายโอกาสทางดานการสงเสริมการทองเที่ยว
2) ดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม
โอกาสทีส่ ําคัญของเทศบาลตําบลลี้คือ มีแรงงานจํานวนมากที่จะสนับสนุนดานอุตสาหกรรม

มีก ารปลู กพื ชเศรษฐกิ จ ทั้ง ที่ สามารถป อนโรงงานแปรรู ป ในรู ป อาหารกระป อ งและอาหารสั ตว เชน ลํ าไย
ขาวโพด ดอกดาวเรือง การพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนประเภทหัตถกรรม (การทอผาพื้นเมือง) ซึ่งมีฝมืออยู
ในขั้น ดีห ลายแห ง มี แ หล ง แร พ ลั ง งานจํ า นวนมาก มี ก ารออกประทานบั ตรในการประกอบกิ จ การด า น
อุตสาหกรรมเหมืองแร
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3) เศรษฐกิจเกี่ยวกับการเกษตรกรรม
โอกาส ของเทศบาลตําบลลี้คือสภาพพื้นทีเ่ ปนทีร่ าบลุมริมแมน้ําและมีน้ําแมแตะ น้ําแมลี้
และแหลงน้ําขนาดเล็กไหลผาน มีความเหมาะสมในการปลูกพืชหลายชนิด เชนลําไย มะมวง ขาวโพด ดอก
ดาวเรืองโดยเฉพาะลําไย ไดมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเปนอยางมากมีการสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย
ชีวภาพ ลดตนทุนในการผลิตมีตลาดขายสงทั้งในประเทศและตางประเทศ มีการสงเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย อีกทั้ง ประชากรมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพภาครัฐมีการ
ประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร
4) ดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับการพาณิชยกรรม
โอกาส ของเทศบาลตําบลลี้ คือ เป นแหล ง ผลิ ตผลไม และพื ชสวนที่ สํ าคัญ ของจั ง หวัดเกษตรมี
แนวโนมเปนเกษตรกึ่ งพ อคาและมีการส งเสริ มอบรมใหความรู ในการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรใหกั บ
เกษตรกร มีการจัดตั้งตลาดของเอกชน เพื่อทําการแขงขันการจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรเปนจํานวนมากขึ้น
มีการแขงขันในดานการใหราคาผลผลิต
5) ดานเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน
โอกาส ของเทศบาลตําบลลี้คือ เสนทางถนนสายหลักเชื่อมโยงระหวางจังหวัดลําพูนจังหวัด
ลําปาง ทั้งอําเภอเสริมงาม และอําเภอเถินทําใหการคมนาคมสะดวกสบายรวดเร็วปลอดภัยมีถนนเชื่อมโยง
ระหวางหมูบานในพื้นที่โดยสะดวกและหลายเสนทางมีระบบโทรศัพททั้งระบบบริการสาธารณะและระบบที่
ไดรับการสัมปทานในบริการทุกหมูบาน ทุกหมูบานมีสถานที่ในการประกอบกิจกรรมสาธารณะของหมูบาน
6) ดานสังคมและวัฒนธรรม
โอกาส ของเทศบาลตําบลลี้ คือ เปนตําบลที่มีศิลปวัฒนธรรมและหัตกรรมควรคาแกการ
อนุรักษและเผยแพรใหคนไดรูจักชุมชนมีความสงบวิถีชีวิตที่ราบเรียบยึดมั่นในจารีตประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถิ่นสถานศึกษามีการสงเสริมการอนุรักษและถายทอดภูมิปญญาศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น ดานการศึกษา
เด็กในโรงเรียนเขาเรียนและศึกษาตอภาคบังคับในอัตราที่สูงมากยิ่งขึ้นมีการจัดตั้งโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่
ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนมีการวางแผนปองกันและควบคุมไวอยางมี

ประสิทธิภาพ มีการอบรมอาสาสมัครดานความปลอดภัย เชน อปพร. ตํารวจบาน การบริการขั้นพื้นฐาน
ดานสาธารณสุขมีสถานบริการดานสาธารณสุข เชน โรงพยาบาล จํานวน 1 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล จํานวน 2 แหง ทําใหกระบวนการในการปองกันโรคติดตอเปนไปอยางตอเนื่องอัตราการตายของ แม
และเด็กอยูในขั้นต่ําไมมีปญหาเรื่องชุมชนแออัดหรือแหลงเสื่อมโทรม
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7) ดานการเมือง
โอกาสของเทศบาลตําบลลี้คือ ประชาชนมี โอกาสไดรับการศึก ษาที่ สูงขึ้น มี การแสดงออกและมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนของตนเองและในระดับตําบล มีการยอมรับในความ
คิดเห็นตามหลักการเหตุผล มีการเลือกตั้งโดยตรงทั้งผูบริหารระดับตําบลและระดับจังหวัด มีการเลือกตั้ง
ตัวแทนในการพัฒนาของชุมชนโดยตรง

6.ภารกิจหลัก และภารกิจรอง
เทศบาลตําบลลี้ ไดนําภารกิจที่ไดทําการวิเคราะหตามขอ 5 มากําหนดภารกิจ
หลักและภารกิจรองของเทศบาล ดังนี้
ภารกิจหลัก
1. การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
2. การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
4. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
5. รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
6. ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
7. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและทีส่ าธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
8. ปองกันและระงับโรคติดตอ
9. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
10. ใหราษฎรไดรบั การศึกษาอบรม
11. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพ ิการ
12. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
13. หนาที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล

ภารกิจรอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
ใหมีโรงฆาสัตว
ใหมีตลาดกลาง หรือศูนยจําหนายสินคา
ใหมีสสุ านและฌาปนสถาน
บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
ใหมีและบํารุงสถานทีท่ ําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
ใหมีการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
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7. สรุปปญหาและแนวทางในการบริหารงาน
บุคคล
เทศบาลตําบลลี้ เปนเทศบาลสามัญ โดยกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน
7 กอง ได แ ก สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล กองคลั ง กองช า ง กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม กองการศึ ก ษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และกองสงเสริมการเกษตร กําหนดใหมีกรอบอัตรากําลัง จํานวนทั้งสิ้น 58
อัตรา แตเ นื่อ งจากที่ ผ านมาเทศบาลตําบลลี้ มี ภารกิ จ และปริ ม าณงานที่ เ พิ่ ม ขึ้นจํานวนมาก จากการ
วิเคราะหการดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล การวิเคราะหศักยภาพของเทศบาลโดยเทคนิค
SWOT ทํ าให เ ห็ นว าจํ านวนบุ คลากรที่ มี อ ยูไม เ พี ยงพอต อ การปฏิบั ติภารกิ จ ให สํ าเร็ จ ลุ ล วงไดอ ยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อใหสามารถแกปญหาของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลี้ ดังนั้น จึงตองมี
ความจําเปนตองขอกําหนดตําแหนงขึ้นใหม เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และแกไขการบริหารงาน
ภายในสวนราชการของเทศบาลตําบลลี้ โดยใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาที่เพื่อที่จะไดสามารถแกไข
ปญหาของเทศบาลตําบลลี้ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น รายละเอียดดังตอไปนี้
1. สํานักงานปลัดเทศบาล มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลตําบล
และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการในเทศบาลตําบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัด
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบล และแบงราชการภายในออกเปน 5 งาน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดี
1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานกิจการสภา
ซึ่งจากการวิเคราะหปริมาณและคุณภาพของงานแลว สํานักปลัดตองการกําลังคน จํานวน
13 อัตรา ดังนี้
1
อัตรา
1. หัวหนาสํานักปลัด

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานจางทั่วไป

1
1
1
1
1
1
6

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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โดยปจจุบัน สํานักปลัดมีอัตรากําลัง มีจํานวนทัง้ หมด 12 อัตรา ดังนี้
1
อัตรา
1. หัวหนาสํานักปลัด
2. นักวิเคราะหนโยบายและแผน
1
อัตรา
1
อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไป
4. นักทรัพยากรบุคคล
1
อัตรา
1
อัตรา
5. นิติกร
6. เจาพนักงานธุรการ
1
อัตรา
7. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1
อัตรา
8. พนักงานจางทั่วไป
5
อัตรา
2. กองคลั ง
มีห นาที่ความรับผิ ดชอบเกี่ยวกับ งานการจ าย การรั บ การนําสง เงิ น
การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือนคาจาง
คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การ
จัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทํ าบัญชีทุก ประเภท ทะเบียนคุม เงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการ
เบิกจาย งานทํางบทดลองประจําป งานเกี่ยวกับการพัสดุขอเทศบาลตําบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่
ไดรับมอบหมาย และแบงราชการภายในออกเปน 4 งาน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้
2.1 งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
ซึ่งจากการวิเคราะหปริมาณและคุณภาพของงานแลว กองคลังตองการกําลังคน จํานวน
10 อัตรา ดังนี้
1
อัตรา
1. ผูอํานวยการกองคลัง
2. นักวิชาการคลัง
2
อัตรา
1
อัตรา
3. นักวิชาการพัสดุ

4.
5.
6.
7.

เจาพนักงานพัสดุ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
เจาพนักงานธุรการ
พนักงานจางทั่วไป

1
1
1
3

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

โดยปจจุบัน กองคลังมีอัตรากําลัง มีจํานวนทัง้ หมด 9 อัตรา ดังนี้
1
อัตรา
1. ผูอํานวยการกองคลัง
2. นักวิชาการคลัง
2
อัตรา
1
อัตรา
3. นักวิชาการพัสดุ
4. เจาพนักงานพัสดุ
1
อัตรา
1
อัตรา
5. เจาพนักงานการเงินและบัญชี
6. เจาพนักงานธุรการ
1
อัตรา
2
อัตรา
7. พนักงานจางทั่วไป
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3. กองชาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูล
ทางด า นวิ ศ วกรรม การจั ด เก็ บ และทดสอบคุ ณ ภาพวั ส ดุ อ อกแบบและเขี ย นแบบ การตรวจสอบ
การกอสรางงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย การผังเมือง งานแผนการปฏิบัติงานการกอสราง การ
ซ อ มบํ า รุ ง การควบคุ ม การก อ สร า งและซ อ มบํ า รุ ง งานแผนงานด า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งจั ก รกล
การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ ยวกั บ แผนงานควบคุม เก็ บ รัก ษา การเบิ กจ ายวัสดุ อุ ปกรณ อะไหล น้ํามั น
เชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย และแบงราชการภายในออกเปน 4 งาน มี
หนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้
3.1 งานกอสราง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานผังเมือง
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค
ซึ่งจากการวิเคราะหปริมาณและคุณภาพของงานแลว กองชางตองการกําลังคน จํานวน
12 อัตรา ดังนี้
1
อัตรา
1. ผูอํานวยการกองชาง
1
อัตรา
2. วิศวกรโยธา
3. นายชางโยธา
3
อัตรา
4. นายชางไฟฟา
2
อัตรา
5. นายชางเขียนแบบ
1
อัตรา
1
อัตรา
6. เจาพนักงานธุรการ

7. ลูกจางประจําคนงานเครือ่ งสูบน้ํา
8. พนักงานจางทั่วไป

1
2

อัตรา
อัตรา

โดยปจจุบัน กองชางมีอัตรากําลัง มีจํานวนทั้งหมด 11 อัตรา ดังนี้
1
อัตรา
1. ผูอํานวยการกองชาง
3
อัตรา
2. นายชางโยธา
2
อัตรา
3. นายชางไฟฟา
4. นายชางเขียนแบบ
1
อัตรา
1
อัตรา
5. เจาพนักงานธุรการ
6. ลูกจางประจําคนงานเครือ่ งสูบน้ํา
1
อัตรา
2
อัตรา
7. พนักงานจางทั่วไป
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4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
สาธารณสุขงานอนามัยและสิ่งแวดลอม การรักษาความสะอาด งานควบคุมโรค งานบริการสาธารณสุข งาน
อื่น ๆ งานสัตวแพทย การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การวางแผนประสานคุมครอง
ดูแลและรักษาทรัพยากรปาไม ดิน น้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการจัดการและการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย และแบงสวนราชการภายใน
ออกเปน 4 งาน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้
4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
4.2 งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
4.3 งานควบคุมโรค
4.4 งานรักษาความสะอาด
ซึ่งจากการวิเคราะหปริมาณและคุณภาพของงานแลว กองสาธารณสุขตองการกําลังคน
จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
1
อัตรา
1. ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
1
อัตรา
2. นักวิชาการสุขาภิบาล
3. เจาพนักงานสาธารณสุข
1
อัตรา
4. พนักงานจางทั่วไป
2
อัตรา
โดยปจจุบัน กองสาธารณสุข มีอัตรากําลัง มีจํานวนทั้งหมด 2 อัตรา ดังนี้
1
อัตรา
1. ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
2. นักวิชาการสุขาภิบาล
1
อัตรา

กองการศึก ษา มีหนาที่รั บผิดชอบเกี่ ยวกั บการบริห ารศึก ษาและพัฒ นาการศึก ษา การ
จัดการศึกษาปฐมวัย พัฒนาศูนยเด็ก การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุ คลากร วัสดุอุป กรณ และทรัพ ยสิ นตาง ๆ เพื่อ ประโยชนทาง
การศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา สงเสริม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย และแบง
ราชการภายในออกเปน 3 งาน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้
5.1 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
5.2 งานกิจการโรงเรียน
5.3 งานบริหารการศึกษา
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ซึ่งจากการวิเคราะหปริมาณและคุณภาพของงานแลว กองการศึกษา ตองการกําลังคน
จํานวน 16 อัตรา ดังนี้
1
อัตรา
1. ผูอํานวยการกองการศึกษา
1
อัตรา
2. นักวิชาการศึกษา
3. เจาพนักงานธุรการ
1
อัตรา
9
อัตรา
4. พนักงานครูเทศบาล
5. พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 4
อัตรา
โดยปจจุบัน กองการศึกษา มีอัตรากําลัง มีจํานวนทัง้ หมด
1
1. ผูอํานวยการกองการศึกษา
2. นักวิชาการศึกษา
1
1
3. เจาพนักงานธุรการ
4. พนักงานครูเทศบาล
9
5. พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 4

16 อัตรา ดังนี้
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

6. กองสวัสดิการสังคม มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมงานสงเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสนับสนุนกิจกรรมของ
เด็กและสตรี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย และแบงราชการภายในออกเปน 3 งาน มี
หนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้
6.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
6.2 งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
6.3 งานสังคมสงเคราะห
ซึ่งจากการวิเคราะหปริมาณและคุณภาพของงานแลว กองสวัสดิการสังคม ตองการ
กําลังคน จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1
อัตรา
1 ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

2 นักพัฒนาชุมชน
1
อัตรา
3 พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน

1 อัตรา

โดยปจจุบัน กองการศึกษา มีอัตรากําลัง มีจํานวนทัง้ หมด 3 อัตรา ดังนี้
1
อัตรา
1. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
1
อัตรา
2. นักพัฒนาชุมชน
1 อัตรา 24
3. พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
7. กองสงเสริมการเกษตร มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร
งานสงเสริมปศุสัตว สนับสนุนกิจกรรมดานการเกษตรและงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย และแบงราชการภายใน
ออกเปน 2 งาน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้
7.1 งานสงเสริมการเกษตร
7.2 งานสงเสริมปศุสัตว
ซึ่งจากการวิเคราะหปริมาณและคุณภาพของงานแลว กองสวัสดิการสังคม ตองการ
กําลังคน จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1
อัตรา
1. ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร
2. นักวิชาการเกษตร
1
อัตรา
โดยปจจุบัน กองสงเสริมการเกษตร มีอัตรากําลัง มีจํานวนทั้งหมด 2 อัตรา ดังนี้
1
อัตรา
1. ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร
2. นักวิชาการเกษตร
1
อัตรา
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8.โครงสร้ างการกําหนดส่ วนราชการ
เพื่อใหสามารถสนองตอบตอการพัฒนาตามยุทธศาตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลลี้ และ
การนําจุดแข็งจุดออน โอกาส ตลอดสภาพปญหา มาทําการวิเคราะหตามเทคนิค SWOT นํามากําหนด
ภาระกิจ อํานาจหนาที่ ที่จะตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว ภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
8.1 โครงสราง
จากการที่ เ ทศบาลตําบลลี้ ได กํ าหนดภารกิ จ หลั ก และภารกิ จ รองที่ จ ะดําเนินการ โดย
เทศบาลตําบลลี้ กําหนดตําแหนงของพนักงานเทศบาล ใหตรงกับภารกิจดังกลาว และสามารถสนองตอบตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนา การนําศักยภาพของพื้นที่ที่ไดนํามาวิเคราะหตามเทคนิค SWOT จึงไดกําหนดโครงสราง
ขององคกร ออกเปน 1 สํานัก 6 กองงาน และไดมีการวิเคราะหปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อกําหนดตําแหนงให
เหมาะสมกับปริมาณงาน และใหการปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
1.1.3งานกฎหมายและคดี
สํานักงานปลัดเทศบาล

งานรอหงเรี
1.1- งานบริ
ารทัยนร
่วไปองทุกขและอุทธรณ
-- งานข
อบัญญัติ -งานระเบียบการคลัง
งานสารบรรณ
าเนินการทางคดี
-- งานการดํ
งานบริหารงานบุ
คคล และศาลปกครอง
-- งานกฎหมายและนิ
ติกยรรม
งานเลือกตัง้ และทะเบี
นขอมูล
- งานตรวจสอบภายใน
- งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร
- งานควบคุมและสงเสริมการทองเทีย่ ว
1.4.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานอํานวยการ
1.2- งานนโยบายและแผน
-- งานป
องกัน
งานนโยบายและแผน
งานชชาการ
วยเหลือฟนฟู
-- งานวิ
-- งานข
งานกูอภมูยัลและประชาสัมพันธ
1.5-

งานงบประมาณ
งานกิ
จการสภา
งานสาระสนเทศและระบบคอมพิ
วเตอร
งานระเบียบขอบังคับการประชุม
งานการประชุม
งานอํานวยการและประสานงานราชการ
งานติดตามผลการปฏิบตั ิตามมติสภาเทศบาล
งานขอมูลการเลือกตั้ง
งานชุมชนสัมพันธ

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
1. 1.3งานกฎหมายและคดี
สํานักงานปลัดเทศบาล

งานรหอารทั
งเรี่วยไป
นรองทุกขและอุทธรณ
1.1- งานบริ
งานขอบัญญัติ -งานระเบียบการ
- - งานสารบรรณ
คลัง หารงานบุคคล
- งานบริ
งานการดํ
เนินการทางคดี
อกตัง้าและทะเบี
ยนขอแมูละศาล
ล
- - งานเลื
ปกครอง
- งานตรวจสอบภายใน
งานกฎหมายและนิ
านวยการและขตอิกมูรรม
ลขาวสาร
- - งานอํ
- งานควบคุมและสงเสริมการทองเทีย่ ว
1.4งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานอํานวยการ
1.2- งานนโยบายและแผน
งานปองกัน
- - งานนโยบายและแผน
งานช
วยเหลือฟนฟู
- - งานวิ
ชาการ
งานกูอมูภลยั และประชาสัมพันธ
- - งานข
งานงบประมาณ
งานกิจการสภา
งานสาระสนเทศและระบบคอมพิ
วเตอร
งานระเบียบขอบังคับการประชุม
งานการประชุม
งานอํานวยการและประสานงาน
ราชการ
- งานติดตามผลการปฏิบตั ิตามมติสภา
เทศบาล
- งานขอมูลการเลือกตั้ง
- งานชุมชนสัมพันธ

1.5
-

หมายเหตุ
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
2. กองคลัง

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
2. กองคลัง

2.1 งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจายเงิน
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน-งานเก็บรักษาเงิน

2.1 งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจายเงิน
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน

2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดรอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน

2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดรอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา
- งานพัฒนารายได
- งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคา
เชา
- งานพัฒนารายได
- งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได

2.4
-

2.4
-

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี
งานพัสดุ
งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและ
เลขานุการ

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี
งานพัสดุ
งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและ
เลขานุการ
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3.กองชาง

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
3.กองชาง

3.1งานกอสราง
- งานกอสรางและบูรณะถนน
- งานกอสรางและบูรณะสะพานและ
โครงการพิเศษ
- งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทาง
คมนาคม
- งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ

3.1งานกอสราง
- งานกอสรางและบูรณะถนน
- งานกอสรางและบูรณะสะพานและโครงการ
พิเศษ
- งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทางคมนาคม
- งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

3.2งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการกอสรางอาคาร
- งานออกแบบ -งานวิศวกรรม
- งานบริหารขอมูลและหลักเกณฑ
- งานสถาปตยกรรม และมัณฑศิลป

3.2งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการกอสรางอาคาร
- งานออกแบบ -งานวิศวกรรม
- งานบริหารขอมูลและหลักเกณฑ
- งานสถาปตยกรรม และมัณฑศิลป

3.3งานผังเมือง
- งานสํารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานปฏิรูปที่ดินและฟนฟูเมือง

3.3งานผังเมือง
- งานสํารวจและแผนที่ -งานวางผังพัฒนา
เมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานปฏิรูปที่ดินและฟนฟูเมือง

3.1งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ
ประปา
- งานขนสงและวิศวกรรมจราจร
- งานระบายน้ํา -งานจัดตกแตงสถานที่

3.1งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
- งานขนสงและวิศวกรรมจราจร
- งานระบายน้ํา - งานจัดตกแตงสถานที่

หมายเหตุ
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4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

4.1งานอนามัยและสิง่ แวดลอม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
งานชีวอนามัย
4.2งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานปองกันยาเสพติด
- งานสุขศึกษา
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา

4.1งานอนามัยและสิง่ แวดลอม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานชีวอนามัย
4.2งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานปองกันยาเสพติด
- งานสุขศึกษา
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา

4.3งานควบคุมโรค
- งานการเฝาระวัง
- งานระบาดรักษา
- งานโรคติดตอและสัตวนําโรค
งานโรคเอดส

4.3งานควบคุมโรค
- งานการเฝาระวัง
- งานระบาดรักษา
- งานโรคติดตอและสัตวนําโรค
- งานโรคเอดส

4.4งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมสิง่ ปฏิกูล
- งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย
- งานรักษาความสะอาดและขนถายสิง่
ปฏิกูล

4.4งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมสิง่ ปฏิกูล
- งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย
- งานรักษาความสะอาดและขนถายสิง่ ปฏิกูล

4.5งานบริการสาธารณสุข
- งานรักษาและพยาบาล
- งานชันสูตรสาธารณสุข
- งานเภสัชกรรม
- งานทันตกรรม
- งานสัตวแพทยและกิจการโรงฆาสัตว
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม

5.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

5.กองการศึกษา

5.1งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขายทางการ
ศึกษา
- งานกิจการศาสนา
- งานสงเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม
- งานกิจการเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ

5.1งานสงเสริมการศึกษา
- งานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขาย
ทางการศึกษา
- งานกิจการศาสนา
- งานสงเสริมประเพณีศิลปะและ
วัฒนธรรม
- งานกิจการเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ

5.2งานกิจการโรงเรียน
- งานจัดการศึกษา
- งานพลศึกษา
- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
- งานบริหารและบํารุงสถานศึกษา

5.2งานกิจการโรงเรียน
- งานจัดการศึกษา
- งานพลศึกษา
- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล
โรงเรียน
- งานบริหารและบํารุงสถานศึกษา

5.3งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารนักวิชาการ
- งานนิเทศนการศึกษา
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานลูกเสือและยุวกาชาด

5.3งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารนักวิชาการ
- งานนิเทศนการศึกษา
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานลูกเสือและยุวกาชาด
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม

6. กองสวัสดิการสังคม

6.กองสวัสดิการสังคม

6.1งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการสังคม
- งานการกีฬาและสันทนาการงานสุสาน
และฌาปนสถาน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน

6.1งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการสังคม
- งานการกีฬาและสันทนาการงานสุสาน
และฌาปนสถาน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน

6.2งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานสวนสาธารณะ
- งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
- งานสงเสริมอาชีพและขอมูลแรงงาน
- งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี

6.2งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานสวนสาธารณะ
- งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
- งานสงเสริมอาชีพและขอมูลแรงงาน
- งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี

6.3 งานสังคมสงเคราะห
- งานสังคมสงเคราะห
- งานพิทักษสิทธิเด็กและสตรี
ั นาเด็กเล็ก
- งานศูนยพฒ

6.3 งานสังคมสงเคราะห
- งานสังคมสงเคราะห
- งานพิทักษสิทธิเด็กและสตรี
ั นาเด็กเล็ก
- งานศูนยพฒ

7.กองสงเสริมการเกษตร

7.กองสงเสริมการเกษตร

7.1งานสงเสริมการเกษตร
- งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี
- งานปองกันและรักษาโรคและศัตรูพืช
- งานสงเสริมปรับปรุงขยายพันธพืช
- งานเพาะชําและปุย เคมี
- งานสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร
- งานบรรจุภัณฑและรานคา

7.1งานสงเสริมการเกษตร
- งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี
- งานปองกันและรักษาโรคและศัตรูพืช
- งานสงเสริมปรับปรุงขยายพันธพืช
- งานเพาะชําและปุย เคมี
- งานสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ
การเกษตร
- งานบรรจุภัณฑและรานคา

หมายเหตุ
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
7.2งานสงเสริมปศุสตั ว
- งานวิชาการปศุสตั วและเทคโนโลยี
- งานสงเสริมปรับปรุงขยายพันธสัตว
- งานเพาะพันธและอนุบาลสัตว
- งานปองกันรักษาโรค

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
7.2งานสงเสริมปศุสตั ว
- งานวิชาการปศุสตั วและเทคโนโลยี
- งานสงเสริมปรับปรุงขยายพันธสัตว
- งานเพาะพันธและอนุบาลสัตว
- งานปองกันรักษาโรค

หมายเหตุ

10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
โครงสรางสวนราชการ เทศบาลตําบลลี้
ปลัดเทศบาลตําบลลี้
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)
ระดั)))))))666XXX666)
สํานักปลัดเทศบาล

กองชาง

กองคลัง

กองการศึกษา

- นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน

- นักบริหารงานการคลัง ระดับตน

- นักบริหารงานชาง ระดับตน

- นักบริหารการศึกษา ระดับตน

(หัวหนาสํานักปลัด)
- นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
- นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
- นิติกรปฏิบัติการ
- เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
- เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน (2)
- พนักงานจางทั่วไป (6)

(ผูอํานวยการกองคลัง)
- นักวิชาการการคลังชํานาญการ (2)
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
- นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ
- นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
- เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
- เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
- พนักงานจางทั่วไป (3)

(ผูอํานวยการกองชาง)
- วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)
- นายชางโยธาชํานาญงาน
- นายชางโยธา (ปง./ชง.) (2)
- เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-- นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน
- นายชางไฟฟา (ปง./ชง.)
- นายชางเขียนแบบ (ปง./ชง.)
- ลูกจางประจําคนงานเครื่องสูบน้ํา
- พนักงานจางทั่วไป (3)

(ผูอํานวยการกองการศึกษา)
- นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
- เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- พนักงานครูเทศบาล (9)
- พนักงานจางตามภารกิจ ผูดูแลเด็ก (4)

กองสวัสดิการสังคม
- นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน
(ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม)
- นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
- พนักงานจางตามภารกิจผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน

กองสงเสริมการเกษตร
-นักบริหารงานเกษตร ระดับตน
(ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร)
-นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
-นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน
(ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

-นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ
- เจาพนักงานสาธารณสุข (ปง/ชง.)
- พนักงานจาทั่วไป (2)
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โครงสรางของสํานักปลัด เทศบาลตําบลลี้
หัวหนาสํานักปลัด เทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

(งาน)ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

(งาน)นโยบายและแผน

(งาน)บริหารทัวไป

- เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน (2)
- พนักงานจางทั่วไป (2)

- นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
- เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
- พนักงานจางทั่วไป (4)

(งาน)กฎหมายและคดี

(งาน)กิจการสภา เทศบาล

- นิติกรปฏิบัติการ

ประเภท

อํานวย
การทองถิ่น

ระดับ

ตน

ปฏิบัติ
การ

ชํานาญ
การ

ชํานาญ
การพิเศษ

จํานวน

1

2

2

-

- นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ทั่วไป

วิชาการ
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

-

ชํานาญ
งาน

อาวุโส

3

-

ลูกจาง
ประจํา

พนักงาน
จาง

-

6
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โครงสรางกองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)

(งาน)การเงิน

(งาน)บัญชี

- นักวิชาการคลังชํานาญการ

(งาน)ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

- นักวิชาการคลังชํานาญการ
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี(ปง./ชง.)
- พนักงานจางทั่วไป

- เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
- พนักงานจางทั่วไป

ประเภท

อํานวย
การทองถิ่น

ระดับ

ตน

ปฏิบัติ
การ

ชํานาญ
การ

ชํานาญ
การพิเศษ

จํานวน

1

1

3

-

- นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

- นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ

- เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)

- พนักงานจางทั่วไป

ทั่วไป

วิชาการ
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

2

ชํานาญ
อาวุโส
งาน
1

(งาน)พัฒนาและจัดเก็บรายได

-

ลูกจาง
ประจํา

พนักงาน
จาง
3
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โครงสรางกองชาง
ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)

(งาน)กอสราง

(งาน)ประสานสาธารณูปโภค

(งาน)ออกแบบและควบคุมอาคาร

- นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน
- นายชางไฟฟา (ปง./ชง.)
- เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- ลูกจางประจําคนงานเครื่องสูบน้ํา
- พนักงานจางทั่วไป (2)

-นายชางโยธาชํานาญงาน

-นายชางโยธา (ปง./ชง.)

ประเภท

อํานวย
การทองถิ่น

ระดับ

ตน

ปฏิบัติ
การ

ชํานาญ
การ

ชํานาญ
การพิเศษ

จํานวน

1

1

-

-

ทั่วไป
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

- วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)

- นายชางโยธา (ปง./ชง.)
- นายชางเขียนแบบ (ปง./ชง.)

วิชาการ

6

ชํานาญ
อาวุโส
งาน
1

-

(งาน) ผังเมือง

ลูกจาง
ประจํา

พนักงาน
จาง

1

2
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โครงสรางกองการศึกษา
ผูอํานวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)

(งาน)สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(งาน)บริหารการศึกษา

- นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
- เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประเภท

(งาน)กิจการโรงเรียน

- ครู (9)

อํานวย
การทองถิ่น

-พนักงานจางตามภารกิจผูดูแลเด็ก(ผูมีทักษะ) (4)

วิชาการ

ทั่วไป

ระดับ

ตน

ปฏิบัติ
การ

ชํานาญ
การ

ชํานาญ
การพิเศษ

จํานวน

1

1

-

-

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

1

ชํานาญ
อาวุโส
งาน
-

-

ครู

ลูกจาง
ประจํา

พนักงาน
จาง

9

-

4
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โครงสร้ างกองส่ งเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับตน)

ประเภท

อํานวย
การทองถิ่น

วิชาการ

ทั่วไป

ระดับ

ตน

ปฏิบัติ
การ

ชํานาญ
การ

ชํานาญ
การพิเศษ

จํานวน

1

-

1

-

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

-

ชํานาญ
อาวุโส
งาน
-

-

ครู

ลูกจาง
ประจํา

พนักงาน
จาง

-

-

-
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โครงสรางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม ระดับตน

ประเภท

อํานวย
การทองถิ่น

วิชาการ

ทั่วไป

ระดับ

ตน

ปฏิบัติ
การ

ชํานาญ
การ

ชํานาญ
การพิเศษ

จํานวน

1

-

1

-

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

1

ชํานาญ
อาวุโส
งาน
-

-

ครู

ลูกจาง
ประจํา

พนักงาน
จาง

-

-

2
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โครงสรางกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน)

ประเภท

อํานวย
การทองถิ่น

วิชาการ

ทั่วไป

ระดับ

ตน

ปฏิบัติ
การ

ชํานาญ
การ

ชํานาญ
การพิเศษ

จํานวน

1

1

-

-

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

-

ชํานาญ
อาวุโส
งาน
-

-

ครู

ลูกจาง
ประจํา

พนักงาน
จาง

-

-

1

47

55

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล
พนักงานจ างเทศบาลตําบลลี้ จะพึ งปฏิบั ติหนาที่ ดวยความซื่ อสั ตย สุจริ ตอย างเต็มกํ าลั ง
ความสามารถ ดวยความรอบคอบ รวดเร็ ว ขยันหมั่นเพียร โดยคํานึงถึงประโยชนของราชการและให บริการ
ประชาชนอยางเสมอภาค
เทศบาลตําบลลี้ จะกําหนดแนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ
มีคุณธรรมและจริยธรรม อั นจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเทศบาล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยให
พนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา ทุกคน ทุกตําแหนงไดมีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาภายในชวงระยะเวลาตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ป ทั้งนี้ วิธีการพัฒนา อาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได เชน การปฐมนิเทศการ
ฝกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อใหงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถิ่นตอไป
แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลลี้
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเทศบาลเปนไปอยางมีคุณภาพ จําเปนตองไดรับการพัฒนา
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน โดยตองพัฒนาในดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และการมี
ทักษะในการปฏิบัติงานแตละตําแหนง ทั้งดานการบริหาร ดานคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งจําเปนตองกําหนดใหมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
2. เปาหมายการพัฒนา
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลลี้ทุกคน
3. หลักสูตรการพัฒนา
กํ าหนดให พนั กงานเทศบาลแต ละตํ าแหน งได รั บการพั ฒนาอย างน อยในหนึ่งหลั กสู ตรหรื อ
มากกวา ดังนี้
หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
หลักสูตรดานการบริหาร
หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
ในการดําเนินการทั้ง 5 หลักสู ตรอาจจํ าเป นตองมีการฝ กอบรมและศึกษาดูงาน หรือประชุมเชิง
ปฏิบั ติการ เพื่ อให ผู เขารั บการฝกตามหลั กสูตรต าง ๆ ไดรั บการพัฒนาในทุ ก ๆ ดาน การพั ฒนาตามหลักสูตร
ดังกลาวขางตนสามารถนํามาใชกับลูกจางได
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4. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
วิธีการหรื อแนวทางการพั ฒนาเทศบาลตํ าบลลี้ อาจดํ าเนิ นการเองหรื อร วมกับสวนราชการ
หนวยงาน
อื่นรวมถึงสงพนักงานเทศบาลและพนักงานจางเขาฝกอบรมตามโครงการหรือแผนงานการพัฒนาของสวนราชการ
หรือหนวยงานอื่น ซึ่งการพัฒนาอาจกระทําไดหลายวิธี เชน

การปฐมนิเทศ
การฝกอบรม
การศึกษาหรือดูงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีอื่นที่เหมาะสม
ระยะเวลาในการรับการพัฒนาสารมารถจําแนกออกเปน 2 สวน ดังนี้
1.การพัฒนาสําหรับพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจาง ที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง
ใหม จะทําการพัฒนาในชวงระยะเวลา 3 เดือนแรก ของการเขาปฏิบัติหนาที่ หรือระหวางทดลองงาน
2. การพัฒนาสําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจางที่ไดปฏิบัติงานในเทศบาลตอเนื่องกันมาไมนอยกวา
1 ป จะไดรับการพัฒนาอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในชวง เดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกป
5. การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมิ นผลจะดําเนินการในรู ปแบบคณะกรรมการ โดยพิ จารณาจากผลงานและการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1 การประเมินผลงานโดยพิจารณาจากองคประกอบ
1. ประมาณงาน
2. คุณภาพของผลงาน
3. ความทันเวลา
4. ผลลัพธ ประโยชนในการนําไปใช และประสิทธิผลของงาน
5. การประหยัดทรัพยากรหรือความคุมคาของผลงาน
5.2 การประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากองคประกอบดังนี้
1. ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
2. การรักษาวินัย
3. การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานเทศบาล หรือลูกจาง
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13. ประกาศคุณจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
ขาราชการ พนักงานและลูกจางของเทศบาลตําบลลี้ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพื่ อ รั ก ษาประโยชน ส ว นรวมและประเทศชาติ อํ า นวยความสะดวกและให บ ริ ห ารแก ป ระชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับ
ซอน
4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได
8. การยืดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9. การยืดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือเปนการกระทําผิดทางวินัย
**********************************************************************

ประกาศเทศบาลตําบลลี้
เรื่อง แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล และจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
---------------------------------------

เพื่อใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลลี้สอดคลองกับนโยบายของรัฐ และการบริการ
ประชาชน จึงไดประกาศแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ลูกจางประจํา ให
ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให การติดตอประสานงานราชการกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง
พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางของเทศบาลตําบลลี้ จะพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริตอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคํานึงถึงประโยชนของราชการ
และใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค
เทศบาลตําบลลี้ จะกําหนดแนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยการจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
พนักงานเทศบาล และลูกจาง เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเทศบาล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหพนักงานเทศบาล และลูกจาง ทุกคน
ทุกตําแหนงไดมีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาภายในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ทั้งนี้ วิธีการ
พัฒนา อาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได เชน การปฐมนิเทศการฝกอบรม การศึกษาหรือดูงาน
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติก าร ฯลฯ ประกอบในการพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล เพื่ อ ให ง านเป นไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถิ่นตอไป
2. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล
เทศบาลตําบลลี้ ไดประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล และลูกจาง ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับ
ซอน
4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได

8. การยืดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9. การยืดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 24

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ รอยตํารวจตรี
(เสนห มะโนจิตต)
นายกเทศมนตรีตําบลลี้

ภาคผนวก

