
  
 

 
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด) ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้
ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพของงานปริมาณ 
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.) ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.,เทศบาล , อบต.)  จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
 1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก าหนดเพ่ือเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง    
ให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้
ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมาก าหนด
เป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557  
  1.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้จัดท าแผนอัตราก าลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     
(ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้เทศบาล  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการ
ใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานเทศบาลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี   
  1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลรังกาใหญ่   จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ขึ้น  
 
 
 2.1 เพ่ือให้เทศบาลต าบลรังกาใหญ่มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้างที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 เพ่ือให้เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม ่

1. หลักการและเหตุผล 
 

2. วัตถุประสงค ์
 



2.4 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

2.6 เพ่ือให้เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการ และการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงาน ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.7 เพ่ือให้เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาล ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี 
หรือนโยบายของเทศบาลต าบลรังกาใหญ ่

2.8 เพ่ือให้เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 
  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลั งของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่   ประกอบด้วย
นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่เป็นประธาน  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  เป็นกรรมการ  และผู้ที่
รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลคนเป็นเลขานุการ  เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  โดยให้มี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
  3.1  วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่           
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืน  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบลนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของ
ผู้บริหาร  และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้  จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง  ตามหน่วยงานต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับเปูาหมาย
การด าเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า  งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตาม
ภารกิจหรือไม่  อย่างไร  หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว  
อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมใน
เรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2  การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน  และการจัดระบบงานเพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่และปัญหาของเทศบาล
ต าบลรังกาใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure  เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพ่ือจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ  จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่ง  ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่  
ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ  
โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
   3.3.1  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม  ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนด
ระดับชั้นงานในแต่ละประเภท  เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. กรอบแนวคิดและขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
 



   3.3.2  การจัดสรรประเภทของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู  บุคลากร
ทางการศึกษา และพนักงานจ้าง  โดยหลักการแล้ว  การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพ  และต้นทุนการท างานขององค์กร  ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่  หรือ
ควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา  35  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
  3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง  (Work process: ปรากฏรายละเอียดตามตารางวิเคราะห์งาน  ข้อ  5  
ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของเทศบาล)  ในอดีต  เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง  โดยสมมติฐานที่ว่า    
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า  อย่างไรก็ดี
ในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ  เช่น  งานก าหนดนโยบาย  งานมาตรฐาน  งานเทคนิคด้านช่าง  
หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น  การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information)  มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่
ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน  นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่
ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานหรือไม่  เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงาน
โครงการพิเศษ  หรืองานของหน่วยงานอื่น  ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
  3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้
ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย  โดยสมมติฐานที่ว่า  หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบ
กับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
ก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่  เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ  360  องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ  อย่างเรื่องการบริหารงาน  งบประมาณ  คน  มาพิจารณาอย่าง
น้อยใน  3  ประเด็น  ดังนี้ 
   3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กร
และการแบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก  เช่น  หากก าหนดโครงสร้างที่
มากเกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย  งานธุรการ  สารบรรณและ
บริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น  ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละ
ส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลาย ๆ  ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก  ดังนั้น  อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบ อัตราก าลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป  เป็นต้น 
   3.6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ  ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่าง ๆ  อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ  กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน  เช่น  การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก.  และงานการเจ้าหน้าที่ในเขตเทศบาล ข.  ซึ่งมีหน้าที่



รับผิดชอบคล้ายกัน  โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้  
  3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
คน  โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม  เกลี่ย  หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ  แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม  (Right Jobs)  มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง  ตัวอย่างเช่น  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่าย
แล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน  ทั้ง ๆ  ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก  รวมถึงในการพิจารณาที่
กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน  และ
ส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่ง
ของส่วนราชการเลย  โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า  กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง  (Effective Man Power 
Planning Framework)  นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่
จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วน
ราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ  สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ  เช่น 
    การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง
มีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
    การจัดท ากระบวนการจริง  (Work process)  จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผล
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ  (Process Re-engineer) 
อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    การเก็บข้อมูลผลงาน  จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการท างาน  เพ่ือรองรับภารกิจที่จะ
เพ่ิม/ลดลง 
 

 
 
  สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ เพ่ือให้
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลมีความครบถ้วนและสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้แบ่งสภาพของปัญหาออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 4.1  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   ลักษณะของปัญหา 
   1.  เส้นทางการคมนาคมภายในหมู่บ้านยังเป็นถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ  ขรุขระ  
การเข้าถึงค่อนข้างล าบาก และท าให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก 
   2.  งบประมาณไม่เพียงพอ ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่องต้องใช้ระยะเวลาในการ
ก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภค 
   3.  ล าน้ า คู คลอง ในบางพ้ืนที่มีลักษณะตื้นเขิน ท าให้ไม่สามารถระบายน้ าสู่แม่น้ า
สายหลักได้ในฤดูน้ าหลาก ส่งผลให้เอ่อล้นเข้าท่วมในพ้ืนที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชน ได้รับความ
เสียหาย 
 
   4  ขาดไฟฟูาให้แสงสว่างในที่สาธารณะ และขาดไฟฟูาเพ่ือการเกษตร 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 
 



   5.  ระบบประปายังไม่ทั่วถึงในหลายหมู่บ้าน และขาดแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
   6.  ระบบการชลประทานไม่ทั่วถึงและปริมาณน้ าไม่เพียงพอในการท าการเกษตร 
   7.  การขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค    
  ความต้องการของประชาชน 
   1.  ให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ผิวการจราจร ให้มีสภาพดีขึ้น แข็งแรง ทนทาน 
   2.  ให้มีการประสานแผนการปฏิบัติงานสาธารณูปโภคร่วมกัน สอดคล้องกัน และให้
มีการจัดสรรงบประมาณให้พร้อมกันส าหรับทุกหน่วยงาน 
   3.  ขุดลอก คูคลอง ล าเหมือง รางระบายน้ า รางดิน 
   4.  จัดให้มีไฟฟูาสาธารณะ เข้าถึงทุกพ้ืนที่ 
   5.  จัดท าอ่างเก็บน้ า ในทุกพ้ืนที่ท าการเกษตร 
   6.  จัดบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้เข้าถึงชุมชนผู้มีรายได้น้อย 
  แนวทางแก้ไข 
   1.  ก่อสร้างถนน ระบบระบายน้ าในถนนสายหลัก ถนนซอยต่าง ๆ ให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง พร้อมทั้งปรับปรุงถนน ผิวจราจร ทางเท้า และระบบระบายน้ า ให้มีสภาพดี แข็งแรงทนทาน 
   2.  ปรับปรุง/จัดสรร ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ท่อระบายน้ า แสงสว่าง 
ประปา ไฟฟูาสาธารณะ ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง และ เข้าถึงชุมชนผู้มีรายได้น้อย 
   3.  ส ารวจพื้นที่จัดท าอ่างเก็บน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร 
   4.  จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยล าดับความ
เร่งด่วน รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟูา  การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น 
 4.2  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
   ลักษณะของปัญหา 
    1.  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าและไม่แน่นอน 
   2.  ต้นทุนการผลิตพืชผลทางการเกษตรสูงเนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาแพง เช่น  
ค่าปุ๋ย  ค่าสารเคมี ค่าพันธ์พืช เป็นต้น 
   3.  เกษตรกรรายย่อยขาดอ านาจในการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง 
   4.  เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
   5.  เกษตรกรขาดความรู้ในการผลิต  ขาดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ท าให้ผลผลิต
ไม่ได้มาตรฐานตามท่ีต้องการ 
   6.  ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
   7.  ขาดผู้มีความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ ในการแนะน าข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว 
  ความต้องการ/แนวทางแก้ไข 
   1.  สร้างร้านค้าชุมชนเพ่ือจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชน 
   2.  ประสานหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนให้การสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรให้มี
การใช้สารสกัดชีวภาพในการก าจัดศัตรูพืช  และปุ๋ยจากธรรมชาติแทนปุ๋ยเคมี เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิต 
และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
   3.  จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและบ ารุงแหล่งท่องเที่ยว พร้อมประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งแนวโน้มของการท่องเที่ยวโลกเส้นการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
   4.  ส่งเสริมให้มีการอบรมมัคคุเทศก์แก่ประชาชน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 4.3  ปัญหาด้านสังคม 
  ลักษณะของปัญหา 
   1.  การรวมกลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง ขาดการบริหารจัดการที่ดี การด าเนินกิจกรรมไม่
ต่อเนื่อง ขาดงบประมาณสนับสนุนและขาดเงินทุนหมุนเวียน 



   2.  ขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตร  เนื่องจากประชากรวัยแรงงานจะอพยพ
เคลื่อนย้ายไปท างานในเมืองมากขึ้น 
   3.  ขาดร้านค้าชุมชนในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
   4.  ปัญหาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  การนันทนาการ และการกีฬายังไม่
ดีพอ 
 
  ความต้องการ/แนวทางแก้ไข 
   1.  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ ให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
   2.  ส่งเสริมงบประมาณและความรู้ในการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร 
   3.  ส่งเสริมให้ประชากรวัยแรงงานให้ความส าคัญในการท างานในพ้ืนที่เพ่ือดูแล
ครอบครัวและลดภาระค่าใช้จ่ายประจ าวัน 
   4.  รณรงค์ให้เยาวชนรักและใช้ภาษาพ้ืนเมือง 
   5.  จัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ  เพ่ือการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   6.  ปรับปรุงสนามกีฬาให้สามารถใช้งานได้ดี / จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย 
 4.4  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
  ลักษณะของปัญหา 
   1.  ปัญหารายได้ของเทศบาลไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลมีจ ากัด  ขาดกิจกรรมทางการพัฒนาการเมืองการบริหารของเทศบาล 
   2.  ประสานความร่วมมือและการสนับสนุนการท างานร่วมกันกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับพ้ืนที่ 
   3.  ประชาชนยังมีความรู้ความเข้าใจในกิจการการปกครองท้องถิ่นไม่เพียงพอ 
   4.  ต้องสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา
ท้องถิ่นชุมชนของตนเอง 
   5.  บุคลากรของเทศบาลต้องเพ่ิมความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพของการท างาน
ให้เร็วขึ้น  สนองความต้องการของประชาชนมายิ่งขึ้น 
  ความต้องการ/แนวทางแก้ไข 
   1.  พนักงานเทศบาลควรมีการศึกษาวิทยากรสมัยใหม่อยู่เสมอ 
   2.  ขยายฐานการเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมให้ทั่วถึง มีการส ารวจตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ พัฒนาการจัดเก็บข้อมูล 
   3.  มีการส ารวจปัญหา ความต้องการของประชาชนอยู่เสมอ 
   4.  เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชนของตนเอง 
   5.  ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจกิจการของเทศบาล 
 
 4.5  ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ลักษณะของปัญหา 
   1.  ปัญหาด้านขยะมูลฝอยในพื้นท่ีแต่ละหมู่บ้าน  ในการคัดแยกขยะ  
   2.  เทศบาลไม่สามารถจัดเก็บได้อย่ างทั่วถึง  อันเนื่องมาจากสภาพพ้ืนที่ไม่
เอ้ืออ านวยกับการขนส่ง   
   3.  รูปแบบประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอย ยังไม่สามารถท าให้ประชาชน
เกิดความรู้ความเข้าใจ มองเห็นความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ 
   4.  ประชากรไม่เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.  เกษตรกรมีการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีมากเกินไป ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างใน
สิ่งแวดล้อม และสภาพดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ 



   6.  แหล่งน้ าธรรมชาติบางแห่ง มีสภาพตื้นเขินในฤดูแล้ง ท าให้ขาดแคลนน้ าในการ
เพาะปลูกพืช 
  ความต้องการ/แนวทางแก้ไข 
   1.  จ้างเหมาเอกชน ก่อให้เกิดการคอรัปชั่น ขูดรีดประชาชนและการจัดเก็บมูลฝอย
ไม่มีประสิทธิภาพ 
   2.  ให้ความรู้ด้านการจัดเก็บมูลฝอย การคัดแยกขยะ การทิ้งขยะ แก่เจ้าหน้าที่ เช่น 
การการจัดการขยะเพ่ือใช้ประโยชน์ รูปแบบปุ๋ยชีวภาพ เก็บมูลฝอยติดเชื้อ หรือ สารเคมี 
   3.  รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการแยกขยะ การลดปริมาณขยะ และลดการใช้
โฟม พลาสติก ฯลฯ 
   4.  ศึกษาวิธีการจัดเก็บ ก าจัดมูลฝอยอย่างเป็นระบบ และถูกหลักสุขาภิบาล  
   5.  ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้สารเคมี หันมาใช้ปุ๋ยอินทรียวัตถุ และก าจัดวัชพืช
หรือศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ 
   6.  ประสานงานหน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ในการขอสิทธิในที่ท ากินให้กับ
ประชาชนเพื่อลดการบุกรุกท าลายปุา 
 4.6  ปัญหาด้านการสาธารณสุข 
  ลักษณะของปัญหา 
   1.  ปัญหาโรคระบาดในพ้ืนที่ 
   2.  สถานบริการด้านการสาธารณสุขไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
โดยเฉพาะประชาชนที่เป็นชาวเขาซึ่งอยู่ในพื้นท่ีดอยสูง 
   3.  ประชาชนขาดความรู้ด้านการอนามัยเบื้องต้น 
  ความต้องการ/แนวทางแก้ไข 
    1.  สามารถแก้ไข ควบคุมโรคระบาดได้ทันที 
   2.  ส่งเสริมการให้บริการและการดูแลสุขภาพเคลื่อนที่ (หน่วยบริการเคลื่อนที่) 
   3.  ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่นั้น ได้พิจารณา
สรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 2561 – 
2564   ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลรังกาใหญ่ คือ  “พัฒนา
ก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ชาวประชาร่วมใจ  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  ประกอบนโยบายการพัฒนาของ
ผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็ งแรงอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้าน
อาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  การร่วมคิด  ร่วมแก้ไข
ปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ ่
 
 



อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้ต าบล    
รังกาใหญ่ เป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบลรังกาใหญ่  ได้ก าหนดไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
1.2  พัฒนาขยายเขตไฟฟูาและโคมไฟฟูาสาธารณะ 
1.3  พัฒนาก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
1.4  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.1 พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา 
2.2 พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย  
2.3  พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
2.4  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.5  เฝูาระวัง รักษา บ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 
2.6  พัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
2.7  พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.1 สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ชุมชน 
3.2  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ และการ

แปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

4.1  ส่งเสริมด้านการก าจัดขยะมูลฝอย  เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ 
4.2  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

5.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์การทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมือง
และสังคมในการตรวจสอบควบคุม 

5.2  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
5.3  สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 
5.4  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ได้วางแนวคิดการพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ได้ก าหนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบายของผู้บริหาร ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอ าเภอแม่ริม ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  

และนอกจากนั้นยังได้มีการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ด้วยระบบ SWOT 
Analysis เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน   

จุดแข็ง 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
1. ต าบลรังกาใหญ่มีแหล่งน้ าธรรมชาติหลายแห่ง ได้แก่ ล าน้ าเค็ม ล าทองหลาง ล าห้วยฉกาจ และ 

ล าห้วยอีกหลายสายกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร 
2. พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเป็นพ้ืนที่ราบ เหมาะสมส าหรับท าการเกษตรและอยู่อาศัย 



ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. มีแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค ได้แก่ บ่อน้ าตื้น สระน้ า บ่อบาดาล ฝาย

น้ า ประปาหมู่บ้าน 
3. การเดินทางเข้าถึงพื้นที่สะดวกและคมนาคมติดต่อในตัวอ าเภอ จังหวัด สามารถสัญจร ได้ตลอดปี 
4. มีการไฟฟูาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ประชากรมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 
5. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 แห่ง ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขและมี

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านคอยให้ข้อมูลด้านการสาธารณสุขเบื้องต้น 
6. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้บริการด้าน

การศึกษาแก่เยาวชนในวัยเรียน 
7. การโทรคมนาคม มีหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายทุกหมู่บ้าน และสัญญาณโทรศัพท์ทุก

เครือข่ายกระจายทั่วพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของประชากร 

ด้านสังคม 
1. มีการรวมกลุ่มมวลชลจัดตั้งในต าบล ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย

พลเรือน 
2. มีการรวมกลุ่มเพ่ือการประกอบอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลรังกาใหญ่ กลุ่มเกษตรกร

ท าไร่ต าบลรังกาใหญ่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นต้น 
3. ประชากรมีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง   
2. เกษตรกรมีการเลี้ยงสัตว์และท าการประมงในเชิงการค้าเพ่ือเสริมรายได้ สัตว์เศรษฐกิจ  ที่ส าคัญ 

ได้แก่ สุกร โคขุน กระบือ ไก่พ้ืนเมือง เป็ด 
3. เป็นพ้ืนที่ที่มีผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดมากและเกือบตลอดทั้งปี ทั้งผลไม้และพืชสวน 

พืชผัก ผลไม ้ท ารายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที ่
4. มีแหล่งจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรโดยการจ าหน่ายผลผลิตการเกษตรส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าใน

ท้องถิ่นมารับซื้อถึงพ้ืนที่เกษตร และเกษตรกรน าไปขายเองในอ าเภอเมือง 

 

 

 

 

จุดอ่อน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
1. พ้ืนที่ปุาไม้ถูกเกษตรบุกรุก ตัดไม้ท าลายปุามากขึ้น ประชากรไม่เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เกษตรกรมีการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีมาก ท าให้เกิดสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมและสภาพดินเสื่อม

โทรม และดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
3. สภาพดินในพ้ืนที่ดอนเป็นดินตื้น ปนกรวดกลมและมีความลาดชันสูง ท าให้เกิดการชะล้าง

พังทลายของดิน 
4. แหล่งน้ าธรรมชาติบางแห่ง มีสภาพตื้นเขินในฤดูแล้ง ท าให้ขาดแคลนน้ าในการเพาะปลูก 



ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ระบบการชลประทานไม่ทั่วถึงและปริมาณน้ าไม่เพียงพอในการท าการเกษตร 
2. ขาดไฟฟูาให้แสงสว่างในที่สาธารณะ และขาดไฟฟูาเพ่ือการเกษตร 
4. ระบบการประปายังไม่ทั่วถึงในหลายหมู่บ้าน และขาดแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
5. การท านา ท าไร่ และท าสวนยังอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก โดยเฉพาะบนที่ราบสูง ปริมาณน้ ามักจะไม่

เพียงพอ เนื่องจากฝนแล้งและฝนทิ้งช่วง ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 

ด้านสังคม 
1. การรวมกลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง ขาดการบริหารจัดการที่ดี การด าเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่องขาด

งบประมาณสนับสนุนและขาดเงินทุนหมุนเวียน 
2. ขาดแคลนแรงงานด้านเกษตร เนื่องจากประชากรวัยแรงงานจะอพยพเคลื่อนย้ายไปท างานใน

เมืองมากขึ้น 
3. ขาดร้านค้าชุมชนในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
4. คนรุ่นใหม่มีค่านิยมที่ผิด ๆ ซึ่งท าให้วัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามก าลังจะถูกท าลาย 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาแพง เช่น ค่าปุ๋ย ค่าสารเคม ีค่าพันธุ์ เป็นต้น 
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าและไม่แน่นอน 
3. ผลผลิตทางการเกษตรต่ า 
4. เกษตรกรรายย่อยขาดอ านาจการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง 
5. เกษตรกรขาดความรู้ในด้านการผลิต ขาดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ท าให้ผลผลิตไม่ได้

มาตรฐานตรงตามที่ตลาดต้องการ 
6. เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 
7. เกษตรกรมีภาระหนี้สินมาก เนื่องจากกู้เพ่ือน ามาลงทุนด้านการเกษตร 
8. พ้ืนที่ท าการเกษตรเริ่มลดน้อยลง เนื่องจากมีการซื้อขายเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพิ่มข้ึน 

โอกาส 
1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและบ ารุงแหล่งท่องเที่ยว พร้อมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

ใหม่อีกหลายแห่งให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งแนวโน้มของการท่องเที่ยวโลกเน้นการท่องเที่ยวเชิง
พาณิชย์ 

2. สร้างร้านค้าชุมชนเพื่อจ าหน่ายผลผลิตการเกษตร สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และของที่ระลึกให้แก่
นักท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

3. หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้สารสกัดชีวภาพในการก าจัดศัตรูพืช 
และปุ๋ยจากธรรมชาติแทนปุ๋ยเคมี เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิต และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

4. มียุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอที่ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร  ทั้งในด้านการผลิต
การตลาด การแปรรูปผลผลิตโดยส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและพัฒนารูปแบบการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ โดยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินค้าเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

5. มียุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอที่สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลาก
หายให้เป็นศูนย์ท่องเที่ยวสากล มีมาตรฐาน เป็นที่รู้จักและพึงพอใจของนักท่องเที่ยวส่งเสริมท้องถิ่นให้มีการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยประชากรมีส่วนร่วมและอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่ 

 

 



ข้อจ ากัด 
1. เกิดโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดในพ้ืนที่เกษตร 
2. เกิดโรคระบาดสัตว์ 
3. ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ทั้งอุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับ

ความเสียหาย 
4. เทศบาลต าบลรังกาใหญ่มีงบประมาณจ ากัดในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
5. สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมทั้งดินและน้ าไม่เอ้ืออ านวย มีผลกระทบท า

ให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
ปัญหาด้านการประกอบอาชีพและการครองชีพ เกษตรกรในต าบลประสบกับปัญหาที่ส าคัญสอง

ประการ ได้แก่ ปัญหาด้านการประกอบอาชีพและด้านการครองชีพ ซึ่งปัญหาด้านการประกอบอาชีพที่ส าคัญที่
เกษตรกรประสบเป็นอันดับหนึ่งได้แก่ ปัญหาราคาผลผลิต รองลงมา ได้แก่ ปัญหาศัตรูพืชรบกวน ปัญหาไม่มี
ตลาดหรือตลาดแคบ ปัญหาไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ปัญหาขาดแคลนพันธุ์คุณภาพดี ปัญหาขาดแคลนเงินทุน 
ปัญหาที่ดินไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ และปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์  ส่วนปัญหาด้านการครองชีพที่
ส าคัญที่เกษตรกรประสบเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ ปัญหาไม่มีงานท า รองลงมา ได้แก่ ปัญหาโรคระบาด ปัญหายา
เสพติด ปัญหาแล้งจัด และปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก  

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  ต้องวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือ

ข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์
จุดอ่อน  จุดแข็งของท้องถิ่น  อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength = S)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี  
ความเข้มแข็ง  ความสามารถ  ศักยภาพ  ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 

การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness = W)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย  
ความอ่อนแอ  ข้อจ ากัด  ความไม่พร้อม  ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ  เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 

การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity = O)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็น
อย่างไร  โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat = T)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  ก่อให้เกิดผลเสีย  โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  
และเทคโนโลยี 

 

SWOT  Analysis 
 

ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก 

S = Strength 

จุดแขง็ 

W = Weakness 
จุดอ่อน 

SWOT  
ประเดน็ 

O = Opportunity 

โอกาส 

T = Threat 

อุปสรรค 



1. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
2. องค์กรมีความพร้อมในการด าเนินงานดา้น
การศึกษา และวฒันธรรม 
3. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

1. ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท.ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 
ให้ความส าคัญ 
2. ตามรัฐธรรมนูญก าหนดให้เรียนฟรี 12 ปี 

1. บุคลากรด้านการศึกษายังไมเ่พียงพอ 
2. โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ
การสอน และวสัดุทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
3. ผู้ปกครองยังมีค่านิยมสง่บุตรหลานเข้าโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง 
4. ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการสืบทอด
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

1. สภาพเศรษฐกิจปัจจบุันสง่ผลตอ่การศึกษา
ของเยาวชน 

2.ด้านเศรษฐกิจ  
  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน

การบริหารงานด้านเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาอาชีพด้านต่างๆ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ 
2. การเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่ส าคัญของ
จังหวัด 
3. พื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าเกษตร 
การคมนาคมขนส่งสะดวก 

1. ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ราคาแพง 
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า แต่

ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
3. การใช้สารเคมีในการเกษตร 
4. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร การมีส่วนรว่ม

ของชุมชน เป็นลักษณะของต่างคนต่างท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.ด้านสังคม 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
2. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ 

อปท. 
3. มีงบประมาณในการด าเนินการ 

1. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท.ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. การกีฬา 

-รัฐบาลส่งเสริมกีฬาและการออกก าลังกาย 
     2.  ยาเสพติด 
          -รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหายา          
          เสพติด 
          -มีแหล่งบ าบัดฟื้นฟูทุกโรงพยาบาล 
     3. สังคมสงเคราะห์ 
         -นโยบายกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
     4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
         -ในต าบลมีสายตรวจต าบลและ อปพร.คอย 
        ดูแลความปลอดภัย 

5. สาธารณสุข 
-มีรพ.ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
-มีอาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้าน 
-ประชาชนให้ความส าคัญด้านสาธารณสุข
มากขึ้น 

    1. การกีฬา 
          - ขาดพ้ืนที่สาธารณะในการเล่นกีฬา 
          - ขาดอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา 
          - ขาดผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านใน 
        การให้ค าแนะน าอย่างถูกวิธี 

2. ยาเสพติด 
- มีการลักลอบการผลิต จ าหน่าย 
- ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
- ความเจริญทางวัตถุ/ค่านิยมในสังคม   
 ปัจจุบัน 

      3.  สังคมสงเคราะห์ 
           - ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ 
           - ไม่รู้สิทธิของตัวเองในการขอรับความ 
            ช่วยเหลือ 
           - จ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนในสังคม 
       4.  ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
           - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและดูแลไม่ทั่วถึง 
       5.  สาธารณสุข 
           - โรคติดตอ่ตามฤดูกาล เช่นไข้เลือดออก 

4.ด้านการบริการสาธารณะ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
1. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ของ อปท. 

1. มีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้

ความส าคัญ 
1. ถนนในต าบลยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้

มาตรฐาน 
2. การบรรทุกน้ าหนักเกินและไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายจราจร 
 

  
 
 



5.ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
2. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ของ อปท. 

1. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท.ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้

ความส าคัญ 
2. มีปุาชุมชนที่ยังอุดมสมบูรณ์ 

1. ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 

 6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
2. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ของ อปท. 
3. มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน 

1. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องมีจ านวนมาก 
และมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ท าให้การ
ปฏิบัติงานยุ่งยากขึ้น 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้

ความส าคัญ 
 

1. ประชาชนขาดความเข้าใจในการท างาน
ของภาคราชการ และยังไม่ให้ความร่วมมือ
ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

  การพัฒนาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ นั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด
ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่จะสมบูรณ์ได้  จ าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือของชุมชน  ในพ้ืนที่เกิดความตระหนัก  ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเข้าใจ ในแนวทางแก้ไข
ปัญหากันอย่างจริงจัง   ซึ่งเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัย
ของประชากร  นอกจากนั้นยังได้  เน้นการส่งเสริม  และสนับสนุนให้มีการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนา
เยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้าน
พัฒนาอาชีพ นั้น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ให้พ่ึงตนเองในท้องถิ่น  และยังจัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียง
โดยส่วนรวม 
  การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และกฎหมายอ่ืนของเทศบาลต าบล ทั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนพัฒนา
ต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับ
สภาพปัญหา และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขึ้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ดังนี้ 

 
 
 
 



1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 
(1) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า  
(2) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
(3) การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร  
(4) การสาธารณูปการ  
(5) การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก  
(6) การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(7) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
(8) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
(9) การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
(1) การจัดการศึกษา  
(2) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปูองกันและการควบคุมโรคติดต่อ  
(3) การปูองกัน การบ าบัดโรค และการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล  
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ  
(6) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(7) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
(8) การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ   

                           สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร  
(9) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
(2) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
(4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาต าบล  

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท า 
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

(2) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(4) การพานิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเอง 

หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ  
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(3) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(4) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  



6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การจัดการศึกษา 
(2) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 

ของท้องถิ่น  
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(4) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(5) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

 

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น  
สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครอ 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(4) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 
                 

 
 
 

 
 

ภารกิจหลัก  
  1.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น 
  2.  การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟูา น้ าประปา เป็นต้น 
  3.  การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ า ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย 
       สิ่งปฏิกูล 
  4.  การปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
  5.  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  6.  การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองการบริหาร 
  7.  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  8.  การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพ่ิมรายได้แก่ราษฎร 
  9.  การฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและ 
        ผู้ด้อยโอกาส 
  11. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  12. การส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง 
  13. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางเกษตร 
  14. การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
  15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 
 
 



  ภารกิจรอง       
1. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
4. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
5. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและสิ่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น 
6. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
7. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
8. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า 
9. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
10. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
11. การจัดการ การบ ารุง และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
12.  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร 
 

  
 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง  และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ต่อการท างาน
ขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพื่อให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  
จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  
นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างาน
ในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT 
Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

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

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง 
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์           

             
1.2 W มาจาก Weaknesses  

หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     

 
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 
 



2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ (ระดับตัวบุคลากร) 
 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ ทต. และพื้นที่ใกล้ ทต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

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

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการท างาน
และ ทต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของ
งาน 
3. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย 
2. การเดนิทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ ทต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้จาก
การศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา ทต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต ทต. ท าให้รู้ สภาพ
พื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญาโท
เพิ่มข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทใน
การช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 

ข้อจ ากัด  T 
1 .  มี ร ะ บ บ อุ ป ถั ม ภ์ แ ล ะ ก ลุ่ ม พ ร ร ค พ ว ก จ า ก 
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ  ด าเนินการ
ทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพี่น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่
มีจ ากัดท าให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ ทต. 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 

 



 
 

 

  จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ดังกล่าว เทศบาลต าบลรังกาใหญ่มีภารกิจ
อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้.-   
  8.1 โครงสร้าง    

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักปลัดเทศบาล 
1.1 ฝุายอ านวยการ 
      -  งานการเจ้าหน้าที่ 
      -  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -  งานสวัสดิการและสังคม 
1.2  ฝุายธุรการ 
      -  งานธุรการ 
      -  งานจัดท างบประมาณ 
      -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      -  งานนิติการ 
      -  งานกิจการสภา 

1.ส านักปลัดเทศบาล 
1.1 ฝุายอ านวยการ 
      -  งานการเจ้าหน้าที่ 
      -  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -  งานสวัสดิการและสังคม 
      -  งานส่งเสริมการเกษตร 
      -  งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
1.2  ฝุายธุรการ 
      -  งานธุรการ 
      -  งานจัดท างบประมาณ 
      -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      -  งานนิติการ 
      -  งานกิจการสภา 

 
 

 

 

 

 

 
- ถ่ายโอนมาจากกอง
ส่งเสริมการเกษตร 

2.กองคลัง 
2.1 ฝุายบริหารงานการคลัง 
      -  งานการเงินและบัญชี 
      -  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
2.1 ฝุายพัฒนารายได้ 
      -  งานพัฒนารายได ้
      -  งานธุรการ 

2. กองคลัง 
2.1 ฝุายบริหารงานการคลัง 
      -  งานการเงินและบัญชี 
      -  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
2.1 ฝุายพัฒนารายได้ 
      -  งานพัฒนารายได ้
      -  งานธุรการ 

 

3. กองช่าง 
3.1 ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
      -  งานประสานสาธารณูปโภค 
      -  งานผังเมือง 
3.1 ฝุายการโยธา 
      -  งานจัดสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ 
      -  งานสวนสาธารณะ 
      -  งานธุรการ 

3.  กองช่าง 
3.1 ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
      -  งานประสานสาธารณูปโภค 
      -  งานผังเมือง 
3.1 ฝุายการโยธา 
      -  งานจัดสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ 
      -  งานสวนสาธารณะ 
      -  งานธุรการ 

 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 



4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1  ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
       -  งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
       -  งานส่งเสริมสุขภาพ 
       -  งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
       -  งานรักษาความสะอาด 
       -  งานธุรการ 
5.  กองการศึกษา 
5.1  ฝ่ายบริหารการศึกษา 
      -  งานบริหารการศึกษา  
      -  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
         และวัฒนธรรม 
      -  งานกีฬาและนันทนาการ 
      - งานธุรการ 
6. กองส่งเสริมการเกษตร 
      -  งานส่งเสริมการเกษตร  
      -  งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1  ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
       -  งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
       -  งานส่งเสริมสุขภาพ 
       -  งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
       -  งานรักษาความสะอาด 
       -  งานธุรการ 
5.  กองการศึกษา 
5.1  ฝ่ายบริหารการศึกษา 
      -  งานบริหารการศึกษา  
      -  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
         และวัฒนธรรม 
      -  งานกีฬาและนันทนาการ 
      -  งานธุรการ 
6. กองส่งเสริมการเกษตร 
       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ยุบเลิกกอง    
ส่งเริมการเกษตร 

 
8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

        จากข้อ  8.1  โครงสร้างเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง        
จากภารกิจ   อ านาจหน้าที่  ที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาพการพัฒนา ด้วยระบบ  SWOT  เพ่ือประกอบการ
ก าหนดโครงสร้างของงานและต าแหน่ง ในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึง่เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณ 
งานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด  
ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่าย
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดย
ปัจจุบันมี  ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชา ฝุายข้าราชการประจ า โดย
ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 ส่วนราชการ และมีงานตามโครงสร้าง ที่เกิดจาการวิเคราะห์
ปริมาณงาน และกระบวนงาน จนมาสู่การก าหนดต าแหน่ง โดยคิดจากกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และค่ามาตรฐานระยะเวลาที่ก าหนด 1 ปี มีเวลาท างาน 230 วัน เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 
วัน เท่ากับ 6 ชั่วโมง เมื่อคิดเวลาท างานใน 1 ปี = (230*6 = 1,380 ชั่วโมง) หรือ (1,380*6 = 82,800 
นาที)  มีบุคลากรในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย 

1. ส านักงานปลัด มีต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ระดับต้น 1 อัตรา และ 
   1.1 ต าแหน่งหัวหน้าฝุายอ านวยการ 1 อัตรา  ก าหนดงานและต าแหน่ง
ประกอบด้วย 
    1.1.1 งานการเจ้าหน้าที่ มีปริมาณงานทั้งปี 223,880 คิดเป็น 2.70 
อัตรา จึงก าหนดต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา และ ผู้ช่วยนักทรัพยากร 1 อัตรา  รวม 2 อัตรา 
    1.1.2 งานสวัสดิการและสังคม มีปริมาณงานทั้งปี 201,910  คิดเป็น 
2.44  อัตรา จึงก าหนดต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา และ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา  รวม 2 อัตรา 
    1.1.3 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีปริมาณงานทั้งปี 539,100  
คิดเป็น 6.51  อัตรา จึงก าหนดต าแหน่ง จพง.ปูองกันฯ 1 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา พนักงาน
ดับเพลิง 7 อัตรา  และต าแหน่งคนงาน 1 อัตรา รวม 10 อัตรา 



    1.1.4 งานส่งเสริมการเกษตร  มีปริมาณงานทั้งปี 214,440 คิดเป็น 
2.59  อัตรา   จึงก าหนดต าแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา  และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา รวม 2 
อัตรา (ถ่ายโอนมาจากกองส่งเสริมการเกษตร  เดิม) 
    1.1.5 งานส่งเสริมปศุสัตว์  มีปริมาณงานทั้งปี 205,800  คิดเป็น 2.49  
อัตรา จึงยุบเลิกต าแหน่งช่างเครื่องสูบน้ า 1 อัตรา และต าแหน่งคนงาน 1 อัตรา รวม 2 อัตรา 
     

กองส่งเสริมการเกษตร มีความต้องการต าแหน่ง 6  อัตรา 
 
   1.2 ต าแหน่งหัวหน้าฝุายธุรการ 1 อัตรา    ก าหนดงานและต าแหน่งประกอบด้วย 
    1.1.4 งานธุรการ  มีปริมาณงานทั้งปี 553,670  คิดเป็น 6.69  อัตรา   
จึงก าหนดต าแหน่ง จพง.ธุรการ 1 อัตรา ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา พนักงานขับ
รถยนต์ 1 อัตรา  ต าแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา  ยุบเลิกต าแหน่งแม่ครัว 1 อัตรา และถ่ายโอนต าแหน่ง 
ผช.จพง.ธุรการ  มาจากกองส่งเสริมการเกษตร (เดิม)  1 อัตรา รวม 5 อัตรา 
    1.1.4 งานนิติการ  มีปริมาณงานทั้งปี 88,440  คิดเป็น 1.07  อัตรา   
จึงก าหนดต าแหน่งนิติกร 1 อัตรา  รวม 1 อัตรา 
    1.1.5 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีปริมาณงานทั้งปี 183,840  คิด
เป็น 2.22  อัตรา จึงก าหนดต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา  และต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา รวม 2 อัตรา 
    1.1.6 งานจัดท างบประมาณ  มีปริมาณงานทั้งปี 79,620  คิดเป็น 0.96  
อัตรา จึงก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา  รวม 1 อัตรา 
    1.1.7 งานกิจการสภา  มีปริมาณงานทั้งปี 83,832  คิดเป็น 1.01  อัตรา 
ยังไม่ก าหนดต าแหน่งแต่มอบหมายให้หัวหน้าฝุายธุรการและเจ้าพนักงานธุรการ  รับผิดชอบงานนี้ 

ส านักปลดัเทศบาล มีความต้องการต าแหน่ง 26  อัตรา 

2.  กองคลัง มีต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  ระดับกลาง 1 อัตรา และ 
   2.1 ต าแหน่งหัวหน้าฝุายบริหารงานการคลัง 1 อัตรา  ก าหนดงานและต าแหน่ง
ประกอบด้วย 
    2.1.1 งานการเงินและบัญชี  มีปริมาณงานทั้งปี 468,180 คิดเป็น 5.65 
อัตรา จึงก าหนดต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา และ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา     
รวม 2 อัตรา 
    2.1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีปริมาณงานทั้งปี 223,440  คิดเป็น 
2.70  อัตรา จึงก าหนดต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา รวม 2 อัตรา 

   2.2 ต าแหน่งหัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ 1 อัตรา  ก าหนดงานและต าแหน่ง
ประกอบด้วย 
    2.2.1 งานพัฒนารายได้ มีปริมาณงานทั้งปี 447,494  คิดเป็น 5.40  
อัตรา  จึงก าหนดต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1 อัตรา ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์  1 อัตรา รวม 4  อัตรา 
    2.2.2 งานธุรการ  มีปริมาณงานทั้งปี 129,242  คิดเป็น 1.56  อัตรา  
จึงก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักธุรการ 1 อัตรา รวม 1 อัตรา 

กองคลัง มีความต้องการต าแหน่ง 15  อัตรา 

 



3.  กองช่าง มีต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  ระดับกลาง 1 อัตรา และ 
   3.1 ต าแหน่งหัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 1 อัตรา  ก าหนดงานและต าแหน่ง
ประกอบด้วย 
    3.1.1 งานผังเมือง  มีปริมาณงานทั้งปี 220,200 คิดเป็น 2.66 อัตรา     
จึงก าหนดต าแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา และ ผู้ช่วยนายช่าง 1 อัตรา     รวม 2 อัตรา 
    3.1.2 งานสาธารณูปโภค มีปริมาณงานทั้งปี 211,800  คิดเป็น 2.56  
อัตรา จึงก าหนดต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา รวม 1 อัตรา 

   3.2 ต าแหน่งหัวหน้าฝุายการโยธา 1 อัตรา  ก าหนดงานและต าแหน่งประกอบด้วย 
    2.2.1 งานจัดสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ มีปริมาณงานทั้งปี 437,720  
คิดเป็น 5.29  อัตรา  จึงก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา  1 อัตรา คนงาน 1 อัตรา พนักงานขับรถยนต์  
2 อัตรา  และพนักงานขับเครื่องจักรกลขาดเบา  1  อัตรา  รวม 5  อัตรา 
    2.2.2 งานสวนสาธารณะ มีปริมาณงานทั้งปี 96,480  คิดเป็น 1.17  
อัตรา  จึงก าหนดต าแหน่งนายช่างโยธา  1 อัตรา  รวม  1  อัตรา 
    2.2.3 งานธุรการ  มีปริมาณงานทั้งปี 196,950  คิดเป็น 2.38  อัตรา  
จึงก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักธุรการ 1 อัตรา รวม 1 อัตรา 

กองช่าง มีความต้องการต าแหน่ง 13  อัตรา 

  4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  ระดับต้น      
1 อัตรา และ 
   4.1 ต าแหน่งหัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข 1 อัตรา  ก าหนดงานและต าแหน่ง
ประกอบด้วย 
    4.1.1 งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีปริมาณงานทั้งปี 91,940 คิด
เป็น 1.17 อัตรา   จึงก าหนดต าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา  รวม 1 อัตรา 
    4.1.2 งานส่งเสริมสุขภาพ  มีปริมาณงานทั้งปี 188,460  คิดเป็น 2.28  
อัตรา จึงก าหนดต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา รวม 1 อัตรา 
    4.1.3 งานรักษาความสะอาด มีปริมาณงานทั้งปี 925,100  คิดเป็น 
11.17  อัตรา  จึงก าหนดต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  2 อัตรา คนงานประจ ารถขยะ 7 อัตรา และพนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  1  อัตรา  รวม 10  อัตรา 
    4.1.4 งานธุรการ  มีปริมาณงานทั้งปี 124,800  คิดเป็น 1.51  อัตรา  
จึงก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักธุรการ 1 อัตรา รวม 1 อัตรา 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความต้องการต าแหน่ง 15  อัตรา 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5.  กองการศึกษา  มีต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา  ระดับต้น      1 อัตรา และ 
   5.1 ต าแหน่งหัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา 1 อัตรา  ก าหนดงานและต าแหน่ง
ประกอบด้วย 
    5.1.2 งานบริหารการศึกษา  มีปริมาณงานทั้งปี  1,903,190 คิดเป็น 
22.99  อัตรา   จึงก าหนดต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา  รวม 1 อัตรา 
    5.1.3 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีปริมาณงานทั้งปี 
87,520  คิดเป็น 1.06  อัตรา จึงก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา รวม 1 อัตรา 
    5.1.4 งานกีฬาและนันทนาการ มีปริมาณงานทั้งปี 84,480  คิดเป็น 
0.97  อัตรา  จึงก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยนักสันทานาการ  1 อัตรา  รวม 1  อัตรา 
    5.1.5 งานธุรการ  มีปริมาณงานทั้งปี 162,780  คิดเป็น 1.97  อัตรา  
จึงก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักธุรการ 1 อัตรา รวม 1 อัตรา 

กองการศึกษา มีความต้องการต าแหน่ง 26  อัตรา     

 สรุป เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  มีความต้องการต าแหน่งทั้งสิ้น  96  อัตรา  แยกเป็น  
1. ประเภท บริหารท้องถิ่น 2 อัตรา   
2. ประเภทอ านวยการท้องถิ่น 13 อัตรา   
3. ประเภทวิชาการ  11 อัตรา          
4. ประเภทท่ัวไป 5 อัตรา   
5. ครู 13 อัตรา   
6. ลูกจ้างประจ า 2 อัตรา   
7. พนักงานจ้างตามภารกิจ 32  อัตรา   
8. พนักงานจ้างท่ัวไป  18 อัตรา 

 
 การก าหนดสายงานในเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิมอัตราก าลัง 
ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  นั้น  เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ มีปลัดเทศบาล 
(บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา และมีหัวหน้า ส่วนราชการ (ผู้อ านวยการ
กอง / อ านวยการ ระดับต้น ) 4 ส่วนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่
ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วนราชการ  จ านวนคน  ที่ประกอบไปด้วย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
เพ่ือน าเอาจ านวนคนมาเปรียบเทียบสัดส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน ใช้วิธีคิดจากข้อ  3.4 เพ่ือได้ค่า
ปริมาณงานในภาพรวม และเมื่อน าปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มาเปรียบเทียบการก าหนดจ านวน
อัตราคนในแต่ละสายงาน  
เมื่อได้จ านวนพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตราก าลัง  มาก าหนดต าแหน่งตาม
ทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ เทศบาลต าบลรังกาใหญ่        
ใน 7  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองและชนบท   
2. ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ 

                    ความย่ังยืน 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบ 

                    นิเวศอย่างยั่งยืน 
   



4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี 
                    และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.  ยุทศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6.  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7.  ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
เมืองและชนบท 

1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชนบท 
1.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมือง 

- ปลัดเทศบาล 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา 
- พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ 
- คนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน 

2.2  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.3  สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม 
2.3  ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ และสร้างภูมิคุ้มกัน
ระบบเศรษฐกิจ 
2.4  เตรียมความพร้อมต่อผลกระทบจากการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี 

- ปลัดเทศบาล 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
- ผอ.กองคลัง 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักวิชาการเกษตร 
- เจ้าพนักงานธุรการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อมและระบบ 
นิเวศอย่างยั่งยืน 

3.2 ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.2  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.3  พัฒนาชุมชนตัวอย่างแห่งความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 

- ปลัดเทศบาล 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักวิชาการเกษตร 
- เจ้าพนักงานธุรการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   
การอนุรักษ์  ฟื้นฟู
และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.2  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
4.2  ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
4.3  ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

- ปลัดเทศบาล 
- ผอ.กองการศึกษา 
- ครู / ผดด 
- นักพัฒนาชุมชน 

ยุทศาสตร์ที่ 5    
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

5.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5.2  ส่งเสริมสุขภาวะ 
5.3  ส่งเสริมกลุ่มคนด้อยโอกาส 
5.4  ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

- ปลัดเทศบาล 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักวิชาการเกษตร 
- นักวิชาการสุขาภิบาล 
- พยาบาลวิชาชีพ 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   
การจัดระเบียบชุมชน  
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

6.1  ปลูกจิตส านึกด้านความร่วมมือในการดูแล ปูองกันภัย
ในชุมชน  
6.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปูองกัน บรรเทาสา
ธารณภัยและการรักษาความสงบ ปลอดภัยแก่ชุมชน 
6.3  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

- ปลัดเทศบาล 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
- จพง.ปูองกันฯ 
- พนักงานดับเพลิง 
- พนักงานขับรถยนต์ 
- คนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การ
พัฒนาบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

7.1  สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ท้องถิ่น 
7.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 
7.3  ส่ ง เสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบควบคุม 

พนักงานเทศบาลทุกระดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


