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แผนอัตราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ.2564 – 2566 ) 

ของเทศบาลต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค ์

การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นส่ิงท่ีส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง เนื่องจากการ
ก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  ประกอบกับ 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ของเทศบาลต าบลลาดยาว  จะส้ินสุดลงในวันท่ี  
30  กันยายน  2563    ดังนั้นเทศบาลต าบลลาดยาว  จึงจ าเป็นต้อง จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ า 
ปีงบประมาณ  2564 – 2566   ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพื่อให้การ
บริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้หลักการและวิธีการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  ดังนี้ 
 
 

 
 

ตามท่ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความอิสระ
ในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่นประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕60 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีทิศทางท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมซึ่ง
มาตรฐานกลุ่มการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ  การก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง โดยค านึงถึงอ านาจหน้าท่ีและปริมาณงานของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ภายใต้กรอบมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ ซึ่ง
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  (ก.ท.จ.)   
ได้มีมติในการประชุม ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                        ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ข้อ ๕ และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558ลงวันท่ี 
4 กันยายน 2558 ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาก าหนดต าแหน่งพนักงาน
เทศบาล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ
เทศบาล โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล หรือลูกจ้างเทศบาล เพื่อใช้ในการก าหนด
ต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.) ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง.) ก าหนด   
  ๑.๒ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง.)    ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดการ
ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนอัตราก าลังของ
เทศบาล เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล  โดยให้เสนอให้ 
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้เทศบาลแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  เพื่อวิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและภารกิจของเทศบาล 
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนด
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี     
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1. หลกัการและเหตผุล
เหตผุล 
 



  
 

  
 

  ๑.๓  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  (ก.ท.จ.)  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  โดยมีผลใช้บังคับ  เมื่อวันท่ี 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ประกอบกับ หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี นว 0023.2 / ว 17648 ลงวันท่ี 10 
สิงหาคม 2563 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์แนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลดังกล่าว  
  ๑.๔ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขึ้นไว้เพื่อใช้ส าหรับเป็นกรอบแนวทางส าหรับเป็นแผน
ในการด าเนินการต่อไป 

 
 
 2.1 เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลลาดยาว มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ท่ีเหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน
กัน  

2.2 เพื่อให้เทศบาลต าบลลาดยาว  มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ หน้าท่ี ของเทศบาลต าบลลาดยาว  ตามกฎหมายจัดต้ัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและ
การใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ าและ 
พนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบของส่วนราชการ นั้นหรือไม่ 

2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลลาดยาว 
2.5 เพื่อให้เทศบาลต าบลลาดยาว สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งต้ังข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เพื่อให้การ
บริหารงานของเทศบาลต าบลลาดยาว เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิก 
ภารกิจงานหรือหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริหารสาธารณะ แก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี   

2.6 เพื่อให้เทศบาลต าบลลาดยาว ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้เหมาะสม 
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร       งาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.7 เพื่อให้เทศบาลต าบลลาดยาว สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามกฎหมายก าหนด   

 
 3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

เทศบาลต าบลลาดยาว แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก ากลัง 3 ปี ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีต าบลลาดยาว เป็นประธานกรรมการ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าท่ี
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปีโดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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2. วัตถุประสงค์ในการจดัท าแผน
อัตราก าลัง 
 



  3.1 การวิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและภารกิจ และก าหนดภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า ตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามก าหมาย
จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2561 – 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในเขตพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
การด าเนินการของเทศบาลต าบลลาดยาว บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจท่ีต้ังไว้ จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง
ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า ลักษณะงานใน
ปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและ     ตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากลักษณะงานท่ีท าอยู่ในปัจจุบันไม่
ตรงกับภารกิจ อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบจึงต้องพิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปล่ียนไปตาม
ทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของ
บางส่วนราชการเปล่ียนแปลงไป   ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สามารถ
รองรับสถานการณ์ท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปในอนาคต 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลลาดยาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ  โดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง 
    3.3.1 จัดระดับช้ันงานท่ีเหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับช้ันงานในแต่ละ
ประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับช้ันงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
    3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลัง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งท่ีก าหนดในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปล่ียนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละส่ีสิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 
35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ( Work process ) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย 
สมติฐานว่า งานใดท่ีต้องมีกระบวนการและใช้เวลาท่ีใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า 
อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางประเภท เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้าน
ช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาท่ีใช้ในกรณีของภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลท่ีใช้
ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานท่ีปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ 
หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  
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  3.5 การวิเคราะห์ผลงานท่ีผ่านมาเพื่อประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ท่ี
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการ และพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังท่ีต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมติฐานท่ีว่า หากผลงานท่ีผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบัน และในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกล่ีย
อัตราก าลังใหม่ เพื่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน   3 
ประเด็น ดังนี้ 
    3.6.1 เรื่องพื้นท่ีและการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง
งานในพื้นท่ีนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างท่ีมากเกินไป จะ
ท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณ และบริหารท่ัวไปในส่วน
ราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมเพียงใด 
    3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
ผู้สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังท่ีรองรับการเกษียณอายุ
ของข้าราชการ ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งท่ีเหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งท่ีจะ
เกษียณอายุไป เป็นต้น 
    3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีภายในส่วนราชการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็ น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าท่ีในเทศบาลต าบล ก. และงานการเจ้าหน้าท่ีใน เทศบาลต าบล ก. ซึ่งมีหน้าท่ี
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานท่ีว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณ
งานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกัน 
  3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในเรื่องการเพิ่ม เกล่ีย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดกรอบท่ีเป็นระบบมากขึ้น 
นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นในส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งท่ี เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการ
เพิ่ม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งใน
ประเภทท่ัวไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ท้ัง  ๆ ท่ีใช้
ต้นทุนท่ีไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการท างานก็พบว่าเป็น ลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะงานนี้เป็น
ต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิด
การวิเคราะห์ (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูล
เชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการท่ีจะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังท่ีเหมาะสม
ตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ 
สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เช่น 

4 



  
 
ส สสส 
 

 
- การใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง 

มีการเกล่ียอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
- การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานท่ีจะสามารถ 

น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการ
จัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์ เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
น าไปสู่การใช้อัตราก าลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น 
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพื่อรองรับภารกิจท่ี จะเพิ่ม/ลดลง 

 
4. สภาพปญัหาของพืน้ที่และความต้องการของประชาชน 
 

 1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบลเทศบาลต าบลลาดยาว ต้ังอยู่ในส่วนหนึ่ง

ของอ าเภอลาดยาว โดยมีพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดยาวล้อมรอบ  ขนาดพื้นท่ี 2.18 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ  1,362.5 ไร่   

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลต าบลลาดยาวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบกว้าง
และลาดเอียงจากเชิงเขาด้านทิศตะวันตกลงสู่ทิศตะวันออก  บางคนเรียกว่าตามลักษณะทางน้ าไหล เพราะ
เมื่อก่อนพื้นท่ีบริเวณนี้ยังไม่มีล าน้ าเป็นขอบคันแน่นอน  ครั้นพอถึงฤดูฝนน้ าจะไหลลาดเป็นทางยาว 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ เทศบาลต าบลลาดยาว มีลักษณะภูมิอากาศ 3 ฤดู ได้แก่ ฤดู
ร้อน เดือนมีนาคม – เมษายน ฤดูฝน เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ฤดูหนาว เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

1.4 ลักษณะของดิน เทศบาลต าบลลาดยาว มีลักษณะของดินเป็นดินตะกอน ท่ีเกิด
จากการทับถมของตะกอนท่ีไหลมากับน้ าปุาไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ลงมาตามล าดับ 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า เทศบาลต าบลลาดยาวมีแหล่งน้ า 2 แห่ง คือ  ล าเหมือง
สาธารณะ(คลองขุนลาด) และ สระประปา 

   1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ เทศบาลต าบลลาดยาวเป็นพื้นท่ีเขตเมือง ท าให้ไม่มีปุาไม้ 
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

   2.1 เขตการปกครอง 
    เทศบาลต าบลลาดยาว แบ่งเขตการปกครองเป็น 15 ชุมชน ได้แก่  1.บ้าน
เหนือ , 2.บ้านเหนือ 3 ,3.วัดศรีสุธรรมาราม , 4.วัดลาดยาว , 5.ศาลเจ้าแม่ลาดยาว , 6.หัวยาง , 7.สวนธรรม
ประทีป ,8.บ้านหนองไทร ,9.หนองกวาง 1 , 10.หนองกวาง 2, 11.หนองกวาง 3, 12.เกาะอีเพลิน,13.ศาลเจ้า
พ่อลาดยาว,14.ศาลเจ้าพ่อลาดยาว2 และ 15.ตลาดกลาง 
 
 
 
 
 

5 
 



2.2 การเลือกต้ัง 
    ฝ่ายนิติบัญญัติ  ได้แก่สภาเทศบาล ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน 12 คน มาจากการเลือกต้ังแบบแบ่งเขต  จ านวน  2  เขต  มีก าหนดวาระคราวละ  4  ปี  นับแต่วัน
เลือกตั้ง 

   ฝ่ายบริหาร ได้แก่นายกเทศมนตรี  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นผู้บริหารและมี
คณะผู้บริหารซึ่งมาจากการแต่งต้ังของนายกเทศมนตรีมิใช่มาจากการเลือกตั้ง ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี  
จ านวน  2  คน  เลขานุการนายกเทศมนตรี  จ านวน  1  คน  และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน  1  คน 

3. ประชากร     ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร จ านวนประชาการแยกตามเพศ 

ชาย(คน) หญิง (คน) รวม(คน) 
3,048 3,384 6,432 

ประชากรในเขตเทศบาลต าบลลาดยาว  
เป็นเพศชาย ร้อยละ 47.75     และเป็นเพศหญิงร้อยละ 52.25 

สัญชาติ จ านวน (คน) 
ชาย หญิง รวม 

ไทย 3,024 3,366 6,390 
จีน 8 6 14 
สัญชาติอื่นท่ีไม่ใช่ไทย/จีน 16 12 28 
รวม 3,048 3,384 6,432 

ประชากรในเขตเทศบาลต าบลลาดยาว ส่วนใหญ่มีสัญชาติไทย ร้อยละ 99.68 
รองลงมาคือสัญชาติจีน ร้อยละ 0.21  และสัญชาติอื่นๆ ร้อยละ 0.11 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

เกณฑ์อายุ ปี พ.ศ. 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
แรกเกิด –18 ปี (เฉพาะสัญชาติไทย) 2559 549 508 1,057 

2562 584 521 1,105 
19 –60 ปี (เฉพาะสัญชาติไทย) 2559 1,853 1,957 3,810 

2562 1,739 1,839 3,578 
60 ปีข้ึนไป (เฉพาะสัญชาติไทย) 2559 712 996 1,708 

2562 803 1,064 1,867 
รวม 2559 3,114 3,461 6,575 

2563 3,126 3,424 6,550 
บุคคลท่ีมีสิทธิเลือกต้ัง 2559 2,328 2,749 5,077 

2563 2,333 2,724 5,057 
บุคคลท่ีต้องขึ้นทะเบียนทหาร 2559 29 0 29 

2563 24 0 24 
บุคคลท่ีต้องเข้ารับเกณฑ์ทหาร 2559 22 0 22 

2563 22 0 22 
ท่ีมา: ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลลาดยาว  ณ กรกฎาคม 2563 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

  ในปีการศึกษา พ.ศ.2561 ในเขตเทศบาลต าบลลาดยาว  มีโรงเรียน  4 แห่ง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  1  แห่ง  มีจ านวนครูทั้งส้ิน   96 คน และจ านวนนักเรียนท้ังส้ิน  2,242  คน 

โรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด 

ปี
การศึก

ษา 
 

จ านวน 
แห่ง 

จ านวน
ห้อง 
เรียน 

จ านวนครู(คน) 
จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

ท าการ
สอน 

ไม่ไ ด้ท า
การสอน รวม 

โรงเรียนเทศบาลต าบลลาดยาว  1 11 15 - 15 318 
ศูนย์พัฒนาเ ด็กเ ล็กเทศบาลต าบล
ลาดยาว 

 1 5 7 - 7 118 

ท่ีมา : โรงเรียนเทศบาลต าบลลาดยาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (สิงหาคม พ.ศ.2563) 

4.2 สาธารณสุข 
เทศบาลต าบลลาดยาว มีสถิติข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกสถานพยาบาลและร้านขายยา ดังนี้ 
คลินิก/สถานพยาบาล 

  1. คลินิกแพทย์แผนปัจจุบัน  จ านวน  4 แห่ง 
  2. คลินิกทันตแพทย์   จ านวน  2 แห่ง 
  3. สถานพยาบาล   จ านวน  3 แห่ง   
  4. ร้านสัตวแพทย์   จ านวน  2 แห่ง     

ร้านขายยา 
  1. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จ านวน  10 แห่ง 
  2. ร้านขายยาแผนโบราณ   จ านวน  1  แห่ง  

4.3 อาชญากรรม 
 

ประเภทคดี 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

คดีที่
เกิด 

จับกุม
ได ้

ผู้ต้องหา คดีที่
เกิด 

จับกุมได ้ ผู้ต้องหา คดีที่
เกิด 

จับกุมได ้ ผู้ต้องหา 

-คดีอุกฉกรรจ์ และสะเทือนขวัญ - - - - - - - - - 
-คดีประทุษร้ายต่อชีวิต 
 ร่างกายและเพศ 

4 
 

4 
 

4 
 

5 
 

5 
 

12 
 

1 1 1 

-คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 2 2 2 4 3 6 4 3 3 
-คดีท่ีน่าสนใจ - - - - - - - - - 
-คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย 31 31 31 28 28 28 6 6 6 
-คดีอุบัติเหตุทางจราจร 4 4 4 3 3 3 1 ตาย ตาย 
 

ท่ีมา :  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอลาดยาว  สิงหาคม พ.ศ. 2563  
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4.4 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลต าบลลาดยาว  จากการท่ีทาง
สถานีต ารวจภูธรลาดยาว  ได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ท่ีติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับ
พื้นท่ีอื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น าประชาชน  หน่วยงาน
ของเทศบาลฯ ท่ีช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า  

4.5 การสังคมสงเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ พ.ศ. 2563 เทศบาลต าบล
ลาดยาว ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
 ปีงบประมาณ จ านวน (ราย) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชัพ 2559 1,081 8,713,200 

2563 1,149 9,082800 
ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 2559 161 1,545,600 

2563 195 1,891200 

ผู้ปุวยเอดส์ท่ีได้รับเบี้ยยังชีพ 2559 7 42,000 
2563 7 42,000 

ท่ีมา : งานพัฒนาชุมชน ค านวณจากฐานข้อมูลปัจจุบัน 
 
เบี้ยผู้สูงอาย ุ
ล าดับ ช่วงอายุ ผู้สูงอายุ(ชาย) ผู้สูงอายุ(หญิง) รวม(ราย) 

1. อายุ 60-69 ปี(600บาท) 211 ราย 360 ราย 571 ราย 
2. อายุ 70-79 ปี   (700บาท) 128 ราย 215 ราย 343 ราย 
3. อายุ 80-89 ปี   (800บาท) 63 ราย 116ราย 179 ราย 
4. อายุ 90 ปีขึ้นไป (1,000 บาท) 5 ราย 26 ราย 31 ราย 
  รวมท้ังส้ิน 407 ราย 717 ราย 1,124 ราย 

 

 
เบี้ยความพิการ 
ล าดับ จ านวนเงิน ผู้สูงอายุ(ชาย) ผู้สูงอายุ(หญิง) รวม(ราย) 

1. (800บาท) 103 ราย 94 ราย 197 ราย 
  รวมท้ังส้ิน 103 ราย 94ราย 197 ราย 

 

เบี้ยผู้ป่วยเอดส ์
ล าดับ จ านวนเงิน ผู้สูงอายุ(ชาย) ผู้สูงอายุ(หญิง) รวม(ราย) 

1. (500บาท) 4 ราย 2 ราย 6 ราย 
  รวมท้ังส้ิน 4 ราย 2ราย 6 ราย 

 

ท่ีมา : งานพัฒนาชุมชนข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2563 
5. ระบบบรกิารพืน้ฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  เทศบาลต าบลลาดยาว มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ านวน 2 แห่ง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอ
ลาดยาว และท่ารถตู้ลาดยาว บริเวณทางเข้าหน้าวัดลาดยาว 
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5.2 การไฟฟ้า 
  การบริการไฟฟูาอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอลาดยาว  ในปี พ.ศ.
2562 มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟูาท้ังส้ิน 25,687 ราย ปริมาณกระแสไฟฟูาท่ีใช้ในอ าเภอ รวม 7 ล้านยูนิต 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตอ าเภอลาดยาว ปี พ.ศ.2560-2562 

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
จ านวนผู้ใช้ไฟฟูา (ราย) 
การจ าหน่ายกระแสไฟฟูา(ล้านยูนิต) 
- ท่ีอยู่อาศัย 
- ธุรกิจและอุตสาหกรรม 
- สถานท่ีราชการและสาธารณะ 
- อื่นๆ 

25,363 
5,703,813.53 
2,990,246.62 
2,540,648.83 

119,053.08 
53,865 

25,674 
6,768,110.06 
3,247,645.56 
3,324,712.16 

136,609.88 
59,143 

24,687 
7,053,998.56 
3,868,930.44 
2,983,559.52 

141,145.60 
60,363 

ท่ีมา : การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอลาดยาว (เมษายน 2562) 
 

 จ านวนผู้ใช้ไฟฟูา ปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.23  และไตรมาสแรกของปี 2562 ลดลง
จากปี 2561 ร้อยละ 3.84 แต่ปริมาณการใช้กระแสไฟฟูาเพิ่มขึ้นทุกปี ปี 2561  เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.66 และ
ไตรมาสแรกของปี 2562 เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.22  

5.3 ด้านประปา 
  ปี พ.ศ. 2562  เทศบาลต าบลลาดยาว  มีการประปา 1 แห่ง  ได้แก่  การประปาส่วนภูมิภาค
อ าเภอลาดยาว  สามารถผลิตน้ าประปาโดยเฉล่ีย 168 ลบ.ม. / ชม.  มีก าลังการผลิตรวม ท้ังส้ิน 1,453,080 
ลบ.ม. ซึ่งสามารถบริการประชาชน  จ านวน  6,623 ราย 

ปริมาณ (ลบ.ม.) พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ก าลังการผลิตลบ.ม./ชม. 1,331,081 1,488,554 362,521 

น้ าท่ีผลิตได้ ลบ.ม. 1,233,889. 1,377,278 341,371 
ปริมาณน้ าท่ีจ าหน่าย ลบ.ม. 1,061,073 1,128,191 276,298 

ปริมาณน้ าท่ีจ่ายเพื่อ
สาธารณประโยชน์ ลบ.ม. 

0 6,031 8 

จ านวนผู้ใช้(ราย) 5,785 ราย 5,907 ราย 5,932 ราย 
 
ท่ีมา : ส านักงานการประปาลาดยาว (เมษายน 2562) 
 จ านวนผู้ใช้น้ าประปา ปี 2561 เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 2.11  และไตรมาสแรกของปี 2562 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.42  ปริมาณการใช้น้ าประปา ปี 2561 เพิ่มข้ึนจากปี 2560  ร้อยละ 6.89 และไตรมาสแรก
ของปี 2562 มีการใช้น้ าคิดเป็นร้อยละ 24.36 ของปี 2561 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

1)  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
  ข้อมูล จปฐ. ด้านประเภทอาชีพของประชากรในเขตเทศบาล พ.ศ.2559  ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพ (รับจ้างท่ัวไป 27.41 %) (ค้าขาย 22.11 %) (ก าลังศึกษา 15.39 %) (ไม่มีอาชีพ 8.92 %) 
และ (รับราชการ 7.38%) ตามล าดับ 
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2)  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลต าบลลาดยาว (ปี พ.ศ. 2558) 
  -  สถานีบริการน้ ามัน   มีจ านวน  1 แห่ง 
  -  ร้านสะดวกซื้อ  มีจ านวน  5 แห่ง 
  -  ตลาดสดเอกชน   มีจ านวน  1 แห่ง 
 

3)  สถานประกอบการด้านบริการภายในเขตเทศบาลต าบลลาดยาว (ปี พ.ศ. 2558) 
  -  ธนาคาร    มีจ านวน  6 แห่ง 
  -  โรงแรม    มีจ านวน  1 แห่ง 
  -  แมนช่ัน  มีจ านวน  2 แห่ง 
  -  ห้องพัก    มีจ านวน  2 แห่ง 
  -  รีสอร์ท  มีจ านวน  1 แห่ง 

4)  การอุตสาหกรรม 
  สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  4 แห่ง 
  -  โรงงานสีข้าว  มีจ านวน  1 แห่ง 
  -  โรงงานทอผ้า  มีจ านวน  1 แห่ง 
  -  โรงงานผลิตยา  มีจ านวน  1 แห่ง 
  -  โรงงานผลิตกระเป๋า มีจ านวน  1 แห่ง 
 

5)  แหล่งท่องเที่ยว 
  พื้นท่ีเทศบาลต าบลลาดยาว  มีถนนทางหลวงท่ีผ่านไปยังท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว  เช่น จังหวัด  
อุทัยธานี   ก าแพงเพชร ชัยนาทและพิษณุโลก โดยแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี ใกล้เคียง เช่น ทุ่งหินเทิน   
แก่งเกาะใหญ่  น้ าตกแม่เรวา  น้ าตกคลองลาน  น้ าตกคลองน้ าไหล  เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตาม เทศบาลต าบลลาดยาวได้จัดให้มีศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ซึ่งต้ังอยู่ในวัด
ลาดยาว ให้บริการนักท่องเท่ียวอยู่ 
 
7. เศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

 7.1 ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  เทศบาลต าบลลาดยาว มี ล าเหมืองสาธารณะไหลผ่าน เป็นแนวยาวเริ่มต้นต้ังแต่ทิศตะวันตก    
ไปทางทิศตะวันออก มีความยาวประมาณ  2,400 เมตร ซึ่งจะมีน้ ามากในฤดูฝน(ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม) 
 

 7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช ้(หรือน้ าเพือ่การอุปโภคบริโภค) 
  เทศบาลต าบลลาดยาว มีการประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง 
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8. ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา  

ประชากรในเขตเทศบาลต าบลลาดยาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ข้อมูลด้านศาสนาในเขต
เทศบาลต าบลลาดยาว ปี พ.ศ.2559  มีดังนี ้

  -  วัด   จ านวน  3 แห่ง 
  -  ส านักสงฆ์  จ านวน  1 แห่ง 
  -  ศาลเจ้า  จ านวน  1 แห่ง 

-  โบสถ์คริสต์  จ านวน  2 แห่ง 
-  มัสยิด   จ านวน  1 แห่ง 

 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  

-  ประเพณีวันสงกรานต์  
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  
-  ประเพณีวันออกพรรษา  
-  ประเพณีวันลอยกระทง  
-  ประเพณีงานประจ าปีเจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาว 
-  ประเพณีตักบาตรเทโว 

9. ทรพัยากรธรรมชาติ 
 9.1น้ า– ไม่มีแหล่งน้ าทางธรรมชาติ 
 9.2 ปุาไม้ – ไม่มีปุาไม้ 
 9.3 ภูเขา – ไม่มีภูเขา 
 
10. อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย) – 
  
 การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลลาดยาวนั้น ได้พิจารณาสรุป
รูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   ซึ่งได้
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลลาดยาวคือ  “เทศบาลต าบลลาดยาว เป็น
องค์การชั้นน า ที่มีการบริหารและการบริหารที่มีคุณภาพ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง”  ประกอบ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับการบริการของเทศบาล
ต าบลลาดยาว การให้บริการด้านสาธารณูปโภค การส่งเสริมและพัฒนาบุตรหลานก่อนวัยเรียน ให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี  มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริม
สุขภาพ  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาใน
หมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  เพื่อให้ต าบลลาดยาว เป็น
เมืองท่ีน่าอยู่ ตลอดไป  ตามนโยบายของผู้บริหาร และยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบลลาดยาว  ดังนี้ 
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ในส่วนของภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลลาดยาว    เทศบาลได้ก าหนดภารกิจใน
ด้านต่าง ๆ  ซึ่งเป็นอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.๒๔๙๖  ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒ และให้
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามในการด าเนินการตามภารกิจ SWOT   เช่น  
  ๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะต้องด าเนินการ  ดังนี้ 

(1)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า และทางระบายน้ า  โดยให้มีระบบ 
โครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ถนนหนทาง ต่าง ๆ ส าหรับใช้สัญจรไปมา เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง               
ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว  ให้มีสภาพดีได้มาตรฐาน  อย่างท่ัวถึง 
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล 
       (๒) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีความสะดวกและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยการปรับปรุง ขยาย และซ่อมแซมถนน ตรอก และซอยต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน 
เพื่อให้การจราจรในตัวเมืองมีความสะดวกและคล่องตัว เป็นระเบียบมากขึ้น 
         (๓) พัฒนาสาธารณูปการด้านต่าง ๆ เช่น มีการปรับปรุงพัฒนา ขยายการบริการน้ าประปา 
เพื่อการอุปโภค บริโภค ให้มากขึ้น เป็นไปอย่างท่ัวถึง และให้มีประสิทธิภาพ 
       (๔) ปรับปรุงและติดต้ังไฟฟูาสาธารณะในชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลอย่างท่ัวถึงและให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล 
       (๕) ในด้านการควบคุมอาคาร ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ท่ีอยู่อาศัย และอาคาร
พาณิชย์ต่าง ๆ  ได้มีการจัดระบบการควบคุมการก่อสร้างอาคาร   ให้เป็นไปตามระเบียบของพระราชบัญญัติ 
การควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕  และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้อง
กับผังเมืองรวมของเทศบาล 
         (๖ ) จัด ให้มี ก ารก่ อสร้ า งและปรับปรุ งสวนสาธารณะภายใน เขตเทศบาล เ ช่น             
สวนสาธารณะสระทะเลเพื่อให้ประชาชนใช้ส าหรับเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อการออกก าลังกายของ
ประชาชน พร้อมกับก่อสร้างและปรับปรุงสนามเด็กเล่นจุดต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อน และ
ออกก าลังกายส าหรับเด็ก ๆ 
                (๗) จัดให้มีการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการก่อสร้างอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

   ๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
                               (๑) จัดให้มีการรณรงค์ เดินขบวนการปูองกันและต่อต้านเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป   พร้อมท้ังจัดนิทรรศการ ได้เห็นถึงพิษภัยเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
ประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยกันปูองกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุก ๆ ปี 

(๒) ส่งเสริมและให้ความส าคัญในด้านการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลและเขตต าบล อ าเภอใกล้เคียง โดยเทศบาลต าบลลาดยาวได้ขออนุญาตเปิดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จัด
ให้มีการเรียน การสอน ในระดับช้ันต่าง ๆ ต้ังแต่ช้ันอนุบาล ถึงขั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ โดยจัดให้มีการศึกษาท่ีได้
มาตรฐานแก่เด็กและเยาวชนในเขตเมือง และสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในชุมชน โดยเข้ามาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
และการจัดการศึกษาอื่น ๆ 
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 5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 



   (๓) ให้มีการพัฒนาการด้านการศึกษาของท้องถิ่นเทศบาล โดยปรับปรุงและพัฒนา
การศึกษา การเรียน การสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมท้ังก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อเตรียมการขยาย     ช้ัน
เรียนของโรงเรียนเทศบาลให้เพิ่มขึ้น มีช้ันการเรียนการสอนท่ีสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนการศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
                             (๔) จัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาให้ได้
มาตรฐาน ส าหรับเด็กและเยาวชน โดยสนับสนุนให้มีการส่งกีฬาประเภทต่าง ๆ ส าหรับเด็กนักเรียนของเทศบาลไป
แข่งขันกีฬาโรงเรียนเทศบาลระดับจังหวัด  ระดับภาค     รวมท้ังส่งเสริมให้มีการจัดกีฬา ท่ีเทศบาลต าบลลาดยาว
เข้าไปมีส่วนร่วมในการก่อต้ัง ซึ่งมีท้ังภาคเอกชนและส่วนราชการ  เช่น หน่วยงานอ าเภอ   เทศบาล    ต ารวจ   
ทหาร   ธนาคาร   บริษัทเอกชน  ฯลฯ     และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์   มีกีฬาประเภทต่าง ๆ  ซึ่ง
เป็นการรวมตัวกันด้านการส่งเสริมการกีฬาของหน่วยงานเทศบาลต่าง ๆ              ในเขตจังหวัดนครสวรรค์   
และส่งเสริมกีฬาด้านอื่น ๆ 
            (๕) จัดให้มีการสาธารณสุขต่าง ๆ เช่น การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
โดยจัดให้มีบริการสาธารณสุขเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลต าบลลาดยาว เพื่อการรักษาพยาบาลและ
การอนามัยชุมชน โดยให้การรักษาพยาบาล และการปูองกันโรค ท่ีอยู่ในความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ี   
รวมท้ังเชิญแพทย์จากโรงพยาบาลท่ีเช่ียวชาญ  มีความรู้ความสามารถมาประจ าท่ีศูนย์บริการสาธารณสุขของ
เทศบาล  เพื่อให้บริการประชาชนท่ีเจ็บไข้ได้ปุวย สัปดาห์ละ ๑-๒ วัน 
           (๖) จัดให้มีเทศบาลเคล่ือนท่ีและหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี เพื่อให้บริการประชาชนในเขต
เทศบาล  พร้อมท้ังรณรงค์และปูองกัน    โดยให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงโรคต่าง ๆ   และโรคติดต่อท่ี
ร้ายแรงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ พร้อมท้ังแนะน าวิธีการปูองกัน รวมถึงส่งเสริมความรู้
ด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน 
          (๗) จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กสตรี คนชรา   คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาสภายในชุมชนเขตเมือง   
         (๘) จัดให้มีสถานท่ีรักษาคนเจ็บไข้ ผู้ปุวย ตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล 
         (๙) จัดให้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง  
                      ๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจท่ี
เกี่ยวข้องท่ีจะต้องด าเนินการ  ดังนี้ 
        (๑) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการด าเนินการประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่นหน่วยงาน
อ าเภอ  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอลาดยาว  ในการควบคุมการปูองกัน  ปราบปราม และติดตามด าเนินการ การก่อ
อาชญากรรมต่าง ๆ ของโจรผู้ร้ายในทุก ๆ คดี รวมถึงการปูองกันและการปราบปรามปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดให้
โทษชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะยาบ้า และเฮโรอิน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาของสังคมระดับประเทศอยู่ในขณะนี้ 
      (๒) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในเขตเทศบาลและพื้นท่ีใกล้เคียง 
เช่น ภัยจากอัคคีภัย ภัยจากอุทกภัย ภัยจากวาตภัย ภัยจากการก่อการร้าย และภัยอื่น ๆ  โดยประสาน กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  ประสานจังหวัด  อ าเภอ  ต ารวจ  เทศบาลใกล้เคียง  ส านักงานการไฟฟูาในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆท้ังขณะเกิดเหตุและการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนท่ี
เกิดขึ้นของประชาชน พร้อมนี้ได้จัดให้มีเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการดับเพลิง และปูองกันภัยต่าง ๆ 
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      (๓)  ให้มีการรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ   
และสาธารณสถานอื่น ๆ ท่ีอยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงานเทศบาลให้เรียบร้อย  
     (๔) ด าเนินการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยให้มีสภาพแวดล้อม    ท่ีดี
ขึ้น และให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เช่น ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน และรณรงค์ส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนรักษาความสะอาดชุมชนของตนเอง ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน และบ้านอยู่
อาศัยให้ดีขึ้น ในลักษณะบ้านน่าอยู่เมืองน่าอยู ่
     (๕) จัดให้มีการรักษาความสะอาด การก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย และความ
เป็นระเบียบของบ้านเมือง รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก าจัดขยะ ส่ิง
ปฏิกูลและน้ าเสีย ให้เป็นไปตามนโยบายในโครงการเมืองน่าอยู่ฯ และปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บและการก าจัด
ขยะมูลฝอยให้ดีขึ้น เพิ่มจ านวนถังรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน และรณรงค์ให้มีการ
แยกชนิดของประเภทขยะท้ิงลงในถังขยะท่ีจัดเตรียมไว้ให้ 
      (๖) จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้ประชาชนใช้ส าหรับเป็นที่พักผ่อน
และเป็นท่ีออกก าลังกาย ตามจุดต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล เช่น สวนสาธารณะ และสนามเด็กเล่น  
      (๗) นอกจากนี้ยังมีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ ท่ีต้องด าเนินการ เช่น การจัดให้มีและการควบคุม
การฆ่าสัตว์ การควบคุมการเล้ียงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
และภารกิจอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง การจัดให้มีและควบคุมตลาดในเขตเทศบาลและท่ีจอดรถ 

             ๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจท่ี
เกี่ยวข้องท่ีจะต้องด าเนินการ ดังนี ้
      (๑) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวของอ าเภอลาดยาว และการจัดงาน
ประจ าปีหรืองานประเพณีของอ าเภอลาดยาว ท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวของอ าเภอในแต่ละปี เช่น งานประจ าปีเจ้าพ่อเจ้าแม่ งานวันส้มโอ และของดีเมืองลาดยาวงาน
ประเพณีลอยกระทง  งานประเพณีสงกรานต์    
      (๒) ด้านการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะประชาชนผู้มี
รายได้น้อย เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  เช่น  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ชุมชน   ได้แก่การท าไม้กวาดดอก
หญ้า การท าหมูหล้า เป็นต้น    
      (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนและชุมชน เช่น การท าผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ เพื่อเป็นรายได้เสริมของชุมชนและประชาชน   เพื่อการจ าหน่ายและเป็นรายได้ของประชาชนและชุมชน 
รวมท้ังส่งเสริมให้มีการสอนให้ความรู้แก่ผู้ท่ีสนใจท่ัวไป เพื่อน าไปประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริม 
      (๔) จัดให้มีกิจการเทศพาณิชย์ในสังกัดของเทศบาล เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตเทศบาล  กรณีรายได้หมุนเวียนไม่ทันกับรายจ่าย  ซึ่งมีความจ าเป็นต้องการใช้เงิน     
           (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีตลาดบริการประชาชนท่ีถูกสุขลักษณะ และเป็นระเบียบอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง เพื่อขยายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการค้าขายของชุมชน และมีรายได้หมุนเวียนในชุมชน 
     (๖) สนับสนุนและด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเกี่ยวกับการจราจรและผังเมืองเพื่อเช่ือมโยง
เครือข่ายการจราจรกับเส้นทางสายต่าง ๆ   ท้ังทางสายหลักและทางสายรอง    ของหน่วยงานราชการอื่น ๆ    ท่ี
รับผิดชอบ   
    (๗) ด าเนินการในภารกิจอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   
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          ๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจท่ี
เกี่ยวข้องท่ีจะต้องด าเนินการ ดังนี ้
     (๑) ด าเนินการรณรงค์และส่งเสริมประชาชนภายในชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ให้เห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยบริหารจัดการให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาและดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดล้อมของชุมชนของตนพร้อมให้มีการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
เช่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากปัญหาขยะมูลฝอย เกิดจากปัญหาน้ าเน่าเสีย  หรือปัญหา
ส่ิงแวดล้อมท่ีผลกระทบเกิดจากโรงงาน เป็นต้น 
     (๒) ฟื้นฟูอนุรักษ์พัฒนาส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป พร้อมกับสนับสนุนภาคเอกชน 
ประชาชน ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นเทศบาล ในการสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
     (๓) จัดการเฝูาระวัง บ ารุงรักษา และปูองกันการเกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ              
และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังฟื้นฟู และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้มี
สภาพที่ดีขึ้น 
     (๔) ด าเนินการวางแผนจัดหาสถานท่ีและก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรองรับแหล่งน้ าเสีย
จากสถานท่ีต่าง ๆ จากอาคารที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงแรม และสถานท่ีอื่น ๆ เพื่อจัดการบ าบัดน้ าเสียให้เป็น
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาสภาพแวดล้อมน้ าเน่าเสียของชุมชนในเขตชุมชน 
     (๕) ด าเนินการจัดหาสถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และการจัดการบริหารเกี่ยวกับระบบ
การก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารการ
จัดการ และหลักสุขาภิบาลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน 
     (๖) ด าเนินการเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
                      ๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  มีภารกิจท่ี
เกี่ยวข้องท่ีจะต้องด าเนินการ ดังนี ้
     (๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดย
ให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว และช่วยกันส่งเสริมและบ ารุงรักษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     (๒) ด าเนินการฟื้นฟู ส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนาของท้องถิ่น          
ให้คงอยู่ตลอดไป เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานต์ และการรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ 
     (๓) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความสนใจทางศาสนาและวัฒนธรรมไทยและวันส าคัญทาง
ศาสนามากขึ้น เช่น การจัดงานพิธีแห่เทียนจ าน าพรรษาประจ าทุกปี โดยให้เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
      (4)  ด าเนินการกิจกรรมภารกิจอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
                      ๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏบิัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะต้องด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของเทศบาลในทุก ๆ  ด้าน ให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น 
     (๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน เช่น จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน  (อป.พร.)   ประจ าทุก ๆ  ปี   จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เกี่ยวกับปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  ท่ีมีประสิทธิภาพ และให้มีเพียงพอต่อความจ าเป็น 
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           (๓) จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลท่ีมีประสิทธิภาพ 
และแก้ไขปัญหาระบบราชการท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติราชการ 
            (๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และการพัฒนาในท้องถิ่น เช่น รณรงค์และ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญเกี่ยวกับการเลือกต้ังทุกประเภทโดยให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เลือกต้ังทุกครั้ง จัดด าเนินการท าประชาพิจารณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ในเรื่องเกี่ยวกับ การบริหารงานต่าง ๆ 
ของเทศบาลท่ีจะมีปัญหาในการด าเนินการ 
  (๕)  ด าเนินการวางแผนและจัดท าการก าหนดโครงสร้างของส่วนราชการภายในของเทศบาลใหม่   
พร้อมกับจัดท าแผนก าหนดอัตราก าลังของพนักงานและลูกจ้าง    เพื่อรองรับการบริหารงานภายในอนาคตของ
เทศบาลโดยให้อยู่ภายในกรอบอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลท่ีกฎหมายก าหนด 
  (๖) ประกาศก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้างของเทศบาล  เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง   ภายในหน่วยงาน 
  (๗) จัดท าโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพของบุคลากร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของ
เทศบาลทุกระดับ    และโครงการฝึกอบรมอื่น  ๆ ในแต่ละกอง/ฝุายของเทศบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพของ 
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจต่อบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เสริมสร้างความสัมพันธ์ 
ความรักความสามัคคี และมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมการให้บริการประชาชนในท้องถิ่น  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และศึกษาดูงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อน าความรู้ท่ีได้มาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในองค์กรของ
เทศบาลให้ดีขึ้น  ให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  พร้อมท้ัง ได้ส่งบุคลากรภายในองค์กรเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหน่วยงานต่าง ๆ ของทางราชการและเอกชนท่ีได้ด าเนินการจัดขึ้นในแต่ละปี  
  (๘) ส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทของเทศบาล ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดเก็บรายได้ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เทศบาลมีรายรับเพิ่มมากขึ้น เพื่อน าเงินมา
บริหารกิจการต่าง ๆ ภายในท้องถิ่นตามความต้องการของประชาชน 
  (๙) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
  (๑๐) การจัดระบบเกี่ยวกับการผังเมืองภายในเขตเทศบาลให้เป็นระบบและดียิ่งขึ้น 
  (๑๑) ด าเนินการภารกิจด้านอื่น ๆ  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 

  1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2580) 6 ด้าน 
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและ 

 ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐการปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

    ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาคเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

  1.3.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ 
   พ.ศ.2560 – 2565 ฉบับทบทวน  
 

   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 

“ พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลคา่สูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง” 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. พัฒนาการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มคุีณภาพ  สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่าง

ยั่งยืน  และกระจายประโยชน์อย่างท่ัวถึง  รวมท้ังต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ          
ท่ีมีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

2. ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ 
AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

3. ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  เช่ือมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชน  ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

5. อนุรักษ์และฟื้นฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสมและ
เช่ือมโยงพื้นท่ีเกษตรให้ท่ัวถึง  ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน อย่างยั่งยืน 
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1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
        (นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) 
 แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

เป้าหมายการพัฒนา 
 

“ศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีนวัตกรรม  การท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมล้า้ค่า  ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” 

 

  ประเด็นการพัฒนา 
1. พัฒนากระบวนการผลิต  การแปรรูป การตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์

ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2. พัฒนาศักยภาพทางการท่องเท่ียว ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในยุคดิจิตอลเพื่อคน   

ท้ังมวล 
  1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์  
   ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561-2565) 
      

เป้าหมายการพัฒนา  

“จังหวัดนครสวรรค์คนธรรมดี  ชุมทางขนส่งทางราง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ  

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 
 

ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นท่ี 1 สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
               ด้วยแนวทางการพัฒนา 
               เมืองสวรรค์ 

 1 .เป็นศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพ 
1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต 
2. ยกระดับเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์ 
3. วางระบบขนส่งและศูนย์กลางการกระจายสินค้า 
4. ประสอบการณ์ท่องเท่ียวเมืองแห่งความสุข 

ประเด็นท่ี 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
                และสร้างสังคมพอเพียง 
  

1. ด้านพัฒนาสุขภาวะ 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว 
3. ด้านสร้างสังคมการเรียนรู้และวิถีพอเพียง 
4. ด้านสร้างความมั่นคงปลอดภัย 

ประเด็นท่ี 3  บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

1. อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
2. จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
3. อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน 
4. พัฒนาระบบปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นท่ี 4  เสริมสร้างธรรมภิบาลเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
 

1. เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลท่ีดี 
2. พัฒนานวัตกรรมภาครัฐ 
3. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดีอย่างยั่งยืน 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ว่า 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครสวรรค์  เป็นองค์กรหลักในการบริการสาธารณะ       

ท่ีมีคุณภาพ” 
มีประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน                                 1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ าเพื่อ

การเกษตร 
2. พัฒนาการคมนาคม 
3. พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 1.  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

3.  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

1. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
2. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเอง
ได้ 

3. ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะ
ท่ีดี 

4. ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก และประชาชน ได้
ออกก าลังกาย 

4.  การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์
ชาวบ้าน 

1.  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา       
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้าน 

5.  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 1.  ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยของ

สังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

6.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

1.  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

2. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน      

เพื่อชุมชน 



7.  การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม             
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

2.  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชน 

3.  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอลาดยาว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

ชีวภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาประชาชนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสร้างสังคมให้เกิดความเข้มแข็งและ    

อยู่ดี มีสุขอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 น ากระบวนการประชารัฐ มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ให้เกิด

ความเข้มแข็งและอยู่ดี มีสุขอย่างยั่งยืน 
 

2.ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลต าบลลาดยาว) 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
 

“เทศบาลต้าบลลาดยาว เป็นองค์กรชั้นน้า ท่ีมีการบริหารและบริการท่ีมีคุณภาพ 
สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ” 

 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าท่ีสมดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

 2.3 เป้าประสงค ์
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 
2. ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ถูกต้อง เสมอภาคและ
เป็นท่ีพึงพอใจ 
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 2.4 ตัวชี้วัด 
  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลลาดยาว 
 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
 

ความพึงพอใจของประชาชนในการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลลาดยาว มากกว่าร้อยละ 
90 ภายในปี พ.ศ.2564 

 
 2.6 กลยุทธ์ 
  - พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อท าการค้าและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
  - พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  - พัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  - พัฒนาทางการตลาดอย่างเป็นระบบ 
  - สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
- สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งตนเองได้ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกก าลังกายและจัดให้มีสถานท่ีส าหรับ 
  ออกก าลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างท่ัวถึง 
- ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตท่ีดี 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- สร้างความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
- ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่ 
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
- ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร/ชุมชนเพื่อการพฒันา 
-ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณูปโภค 
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเขตจังหวัดนครสวรรค์ให้มีศักยภาพ 
- ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการท่องเท่ียว 
- ส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
- ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
- พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทนและพืชเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
  ส่ิงแวดล้อม 
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- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีดีของชุมชน การวางและจัดท าผังเมืองรวม 
- การอนุรักษฟ์ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหาร  
  จัดการท้องถิ่น 
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning plan) ของเทศบาลต าบลลาดยาว      

ได้ให้ความส าคัญการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นอกเหนือจากยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และได้ควรค านึงถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตามสภาพพื้นท่ีของตนตามอ านาจหน้าท่ี  จึงได้
ก าหนดจุดยืนเรื่อง การพัฒนาการเกษตรท่ีสมดุล การพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น และการท่องเท่ียว             
เชิงวัฒนธรรม    ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) 
เน้นเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มมูลค่าและนวัตกรรม การท่องเท่ียว  และวัฒนธรรมล้ าค่า  และพื้นท่ี
จังหวัดนครสวรรค์ ได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ เกษตรและอุตสาหกรรม (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง) และ
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(16) 
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลลาดยาว พ.ศ.2561-2565 
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แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

ด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งขาติ 

ฉบับที่ 12 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความ

เหลื่อมล้้าในสังคม 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนา

ประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ   

โลจิสติกส์ 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรม 

การพัฒนาภาค
เมืองและพ้ืนที่

เศรษฐกิจ 

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพ่ือการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่ม

จังหวัด 

พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรปู การตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรยี์ด้วย
นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค้าและยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขัน 

พัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล
เพื่อคนทั้งมวล 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

นครสวรรค์ 

สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ด้วยแนวทางการพัฒนาเมือง
สวรรค ์

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
และสร้างสังคมพอเพียง 

 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เสริมสร้างธรรมภิบาลเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ
อปท.ในเขต

จังหวัด 
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ส่งเสริมการท่องเที่ยว   

พัฒนาการศึกษาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การอนุรักษ์และสืบสาน  
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้าน 

เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

การสร้างธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ
เทศบาลต้าบล

ลาดยาว 
 

การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร       
การค้าที่สมดุลและโครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาคนให้มีคณุภาพชีวิตที่ดี มี
คุณธรรมน้าความรู้และเกิดความผาสุก 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ 

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 



2.9 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 
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- พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อท าการค้าและขนส่ง  
สินค้าทางการเกษตร 

- พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
- พัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทาง

การเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป 
- ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและ

กลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
- พัฒนาทางการตลาดอย่างเป็นระบบ 
- สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทาง

การเกษตร 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 

- ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณูปโภค 
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเขตจังหวัด

นครสวรรค์ให้มีศักยภาพ 
- ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการท่องเท่ียว 
- ส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การ

ท่องเท่ียว 
- ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

ปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทนและพืชเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

วิสัยทัศน์ เทศบาลต้าบลลาดยาว เป็นองค์กรช้ันน้า ท่ีมีการบริหารและบริการท่ีมีคุณภาพ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ” 

 
 

ยุทธศาสตร์
พัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร การค้า
ที่สมดุลและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคนให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม    
น าความรู้และเกิดความผาสุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

และธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล  และการบรหิาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
เป้าประสงค ์

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเป็น
เมืองน่าอยู่ 

2. ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะเพื่อให้
ประชาชนได้รับบริการท่ีถูกต้องเสมอภาค และ
เป็นท่ีพึงพอใจ 

 

กลยุทธ์ 
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- สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งตนเองได้ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกก าลัง
กายและจัดให้มีสถานท่ีส าหรับ 

 ออกก าลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างท่ัวถึง 
- ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัย

คุณภาพชีวิตท่ีดี 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 
- สร้างความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทา

ความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
- ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่ 
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
- ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร/ชุมชนเพื่อการพฒันา 

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีดีของชุมชน การวางและ
จัดท าผังเมืองรวม 

- การอนุรักษฟ์ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการ
ประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ แผนงานการพาณิชย์ แผนงานงบกลาง 

 

แผนงาน 



 

3 การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 (ใช้ในการวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์
ศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1.เป็นเทศบาลขนาดกลางที่มีความพร้อมด้านการบริการและมีขีดความสามารถในการ

บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
2.ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามการ

ด าเนินงานของเทศบาล 
3.มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง 
4.เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด 
5. มีกลุ่มต่างๆที่เข้มแขง็ เช่น อสม. เป็นต้น 
6.มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การดูแลของเทศบาลฯ  
  ที่มีมาตรฐาน 
7.หน่วยงานราชการอ่ืนๆ อยู่ในพื้นที่ไม่ไกลจนเกินไป 

1. เทศบาลต าบลลาดยาวขาดการสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

2. ขาดการจัดระเบียบของเมืองและขาดการบังคับใช้ผังเมืองอย่าง
เคร่งครัด 

3. การขยายตัวของเมืองท าได้ยากเพราะติดที่ระเบียบและข้อ
กฎหมาย 
4.ปัญหาการรุกล้ าที่ทางสาธารณะต่างๆ 
5. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อมใน

เขตเมืองที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะ น้ าเสียและปัญหา
มลพิษต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 

6. ขาดระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  และการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
เป็นระบบครบวงจร 

7. ขาดตลาดสดของเทศบาล 
8. ไม่มีที่สาธารณะในเขตเทศบาล 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
โอกาส ( Opportunities : O) อุปสรรค (Threat :T) 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ
ท้องถิ่นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เป็น
ต้น 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กร
ส่วนท้องถิ่น 

3. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
4. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่และถ่ายทอด

วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
5. แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงสุขภาพ 
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
7. เปูาหมายการพัฒนาของจังหวัดนครสวรรค“์จังหวัดนครสวรรค์คนธรรมดี  ชุมทาง

ขนส่งทางราง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน” 
8. มีเส้นทางการคมนาคมสายหลักที่สามารถเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมภาคเหนือและ

ภาคกลาง 

1.กฎหมายเก่ียวกับการยุบรวม อปท.ยังไม่ชัดเจน ท าให้ไมส่ามารถ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้ 

2.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่ายโอน
ให้กับท้องถิ่น 

3.อ านาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ บางภารกิจยังไม่มี
ความชัดเจน 
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5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

การพัฒนาท้องถิ่นของลาดยาวนั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วม
คิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้าง ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลลาดยาว ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลต าบลลาดยาวจะ
สมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นท่ีเกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและมี
ความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจังเทศบาลต าบลลาดยาวยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่วน
ด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพึ่งตนเองในท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และกฎหมายอื่นของเทศบาลต าบล ใช้เทคนิคการ SWOT เข้ามาช่วย ท้ังนี้เพื่อให้ทราบว่าเทศบาล
ต าบลมีอ านาจหน้าท่ีท่ีจะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นท่ีให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้
อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกตามในการด าเนินการตามภารกิจ ตามหลัก SWOTเทศบาล
ต าบลลาดยาว ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
ท้ังนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 

  ภารกิจหลัก 
  (๑) การด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปการต่าง ๆ และการไฟฟูา เช่น 
ถนนหนทาง ทางเดินเท้า สะพาน ทางระบายน้ า และไฟฟูาสาธารณะ ฯลฯ 
  (๒)  การพัฒนากิจการด้านการประปา และขยายการบริการน้ าประปา เพื่อการอุปโภคบริโภค 
  (๓)  การส่งเสริมและร่วมกันปูองกันแก้ปัญหายาเสพติดทุกชนิดท่ีจะเป็นภัยต่อประเทศชาติ 
  (๔) จัดการและพัฒนาการด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริม
วัฒนธรรมต่าง ๆ ในชุมชน          

  (๕) จัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาประเภทต่างๆ แก่เด็กและเยาวชนและประชาชน
ในท้องถิ่น 
  (๖) การด าเนินการด้านการสาธารณสุขการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยครอบครัวการ
รักษาพยาบาล   การควบคุมและปูองกันโรคติดต่อ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

(๗)  การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ 
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น 
  (๘)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นแก่ประชาชน 
           (๙)  บ ารุงรักษาความสะอาดของถนน   ทางเดินเท้า   ท่ีสาธารณะ ทางระบายน้ าและการ
ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  รวมท้ังการจัดการส่ิงแวดล้อม 
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            (๑๐) ส่งเสริมอาชีพด้านต่าง ๆ โดยสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพ  เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
            (๑๑) จัดให้มีกิจการเทศพาณิชย์ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   
            (๑๒) ส่งเสริม ฟื้นฟู บ ารุงรักษา อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น    
            (๑๓) ฟื้นฟู ส่งเสริม บ ารุงรักษา อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีและศาสนาของท้องถิ่น 
            (๑๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และการพัฒนาในท้องถิ่น 
            (๑๕) ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของเทศบาลในทุก ๆ ด้าน 
            (๑๖) ด าเนินการวางแผนและจัดท าโครงสร้างของส่วนราชการภายในเทศบาล พร้อมจัดท า
แผนอัตราก าลังของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน 
            (๑๗) จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพของบุคลากร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
โครงการฝึกอบรมอื่น ๆ ภายในส่วนราชการ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
            (๑๘) ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทของเทศบาล
โดยให้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์   (GIS) 
            (๑๙) การส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในท้องถิ่น  
  ภารกิจรอง 
  (๑)  ปรับปรุงและขยายผิวการจราจรของถนน ซอย ตรอกต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล 
  (๒)  ด าเนินการควบคุมอาคาร  การก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล  
           (๓) จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจสวนสาธารณะต่างๆ ภายในเขตเทศบาล 
  (๔)  การบ ารุงดูแลสถานท่ีสาธารณะต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
  (๕)  จัดให้มีหน่วยสาธารณสุขเคล่ือนท่ีเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

  
  (๖) จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก  สตรี  คนชรา   คนพิการ             
ผู้ติดเช้ือเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม       
  (๗) การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ  
  (๘) ด าเนินการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยให้มีสภาพแวดล้อม       
ท่ีดีขึ้น 
  (๙) จัดให้มีการควบคุมการฆ่าสัตว์การควบคุมการเล้ียงสัตว์ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
            (๑๐) ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียว และการ
จัดงานประเพณี  เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียว 
            (๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีตลาดของเทศบาลและเอกชนท่ีถูกสุขลักษณะ เพื่อให้บริการ
ประชาชนในท้องถิ่น 
            (๑๒) ด าเนินการจัดหาสถานท่ีและก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อบ าบัดน้ าเสียจากสถานท่ี          
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 
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            (๑๓) จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้  อุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลท่ีมี
ประสิทธิภาพ และทันสมัย  เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
            (๑๔) การจัดระบบเกี่ยวกับการผังเมืองภายในเขตเทศบาลโดยเช่ือมโยงกับระบบข้อมูล
สารสนเทศและทางภูมิศาสตร์ 

           (๑๕) ส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการชุมชนต่าง ๆ , บทบาทขององค์กรชุมชนต่าง ๆ ในเขต
เทศบาล ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลมายิ่งขึ้น 

 
๔. สภาพปัญหาของพื้นที่ และความต้องการของประชาชน 

  เทศบาลต าบลลาดยาว มีพื้นท่ีความรับผิดชอบประมาณ 2.18 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
1,362.5ไร่ โดยมีพืน้ท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดยาว โอบล้อมและมีหลักเขตระบุไว้ชัดเจน มีจ านวน
ประชากรท้ังส้ิน 3,253 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ และ
เกษตรกรรม ตามล าดับ 

๔.๑ สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
        ๔.๑.๑ ปัญหาด้านสภาพทั่วไปและด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                 (๑) ปัญหาเรื่องลักษณะภูมิประเทศของอ าเภอลาดยาว และภายในเขตเทศบาล
ต าบลลาดยาว  เป็นท่ีราบลุ่ม ท าให้ลักษณะภูมิประเทศ จึงมีพื้นท่ีเป็นท้องกะทะตรงกลาง จึงมักท าให้เกิดสภาพ
น้ าท่วมในบางพื้นท่ีในช่วงฤดูฝน ตามจุดต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ี แต่ก็ไม่รุ่นแรงมากนัก   
       (๒)   ปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศของอ าเภอลาดยาวและภายในเขตเทศบาลต าบล
ลาดยาว มีลักษณะสภาพอากาศร้อนช้ืน โดยเฉพาะในฤดูร้อนจะมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนจัด 
                                  (๓) ปัญหาในด้านการคมนาคมและขนส่ง ถึงแม้ในเขตเทศบาลจะเป็นท่ีต้ังของ
สถานีขนส่งผู้โดยสารซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก  แต่เนื่องจากเทศบาลมีถนน ,  ซอย และตรอกท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบจ านวนมากกว่า ซึ่งผิวจราจรของถนน  ซอย  และตรอกบางเส้นทางมีสภาพคับแคบและเป็น
หลุมเป็นบ่อท าให้ประชาชนท่ีสัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกเท่าท่ีควรและบางจุด ผิวการจราจร จึงไม่ได้
มาตรฐานและไม่เป็นระเบียบ หากจะให้ผิวการจราจรกว้างใหญ่ขึ้น จึงจ าเป็นต้องเวนคืนท่ีดินบางส่วนของ
ประชาชน ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก  และอาจท าใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาได้ 
       (๔) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ  เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลลาดยาว  มีพื้นท่ี
ของหน่วยงานอื่น เช่น  ขนส่งจังหวัด  ซึ่งเป็นปัญหาหรือมีสภาพทรุดโทรม  ท าให้เกิดปัญหาในการก่อสร้าง
สาธารณูปโภค , ถนนหนทางรวมถึงการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม  โดยเทศบาลไม่สามารถเข้าไปด าเนินการ
พัฒนาได้  เนื่องจากไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของพื้นท่ี หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน  ในการร่วมแก้ไข
ปัญหาหรือการพัฒนาพื้นท่ีดังกล่าว 
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    ๔.๑.๒ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 



 

(๑) ปัญหาเรื่องการค้าขายของผู้ประกอบการ     เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยได้ 
ประสบปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ เป็นระยะเวลาท่ีต่อเนื่องมาหลายปี  ซึ่งส่งผลกระทบในปัญหาดังกล่าว
ไปท่ัวประเทศแม้แต่ท้องถิ่นภายในเขตเทศบาลต าบลลาดยาวก็ได้รับผลกระทบจากภาวะทางด้านเศรษฐกิจท่ี
ชะลอตัวท าให้การค้าขายภายในเขตเทศบาลฝืดเคืองและมีปริมาณลดน้อยลงประกอบกับปัจจุบันได้มีผู้ค้าขาย
รถเร่จากท่ีอื่นน าสินค้าชนิดต่าง ๆ เข้ามาค้าขายภายในเขตเทศบาล  ลักษณะเป็นตลาดนัดตามจุด  ต่าง ๆ   
บริเวณหน้าท่ีว่าการอ าเภอลาดยาว   ท าให้ผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลประสบปัญหาด้านการจ าหน่าย
สินค้าลดลง   และส่งผลกระทบต่อการน าเงินทุนท่ีมาใช้หมุนเวียนภายในเขตเทศบาลลดน้อยลงด้วย 
   (๒) ปัญหาเรื่องการเกษตร  จากสภาพภูมิอากาศของประเทศในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา
มีสภาพแห้งแล้ง ฝนท้ิงช่วงนาน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ท าให้พืชผลด้านการเกษตรและพืชไร่ พืชผักผลไม้ของ
เกษตรกรภายในเขตเทศบาล ไม่ได้ผลเท่าท่ีควร ท าให้เกษตรกรต้องเป็นหนี้เป็นสิน ไม่สามารถน าพืชไร่พืชผล
การเกษตรไปขายได้ตามต้องการ ท าให้พืชผักผลไม้บางช่วงฤดูกาลมีราคาสูงขึ้น         

    ๔.๑.๓ ปัญหาด้านสังคมของประชาชน 
                               (๑) ปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาลจากสภาพภูมิประเทศภายในเขต
เทศบาล    ซึ่งบางจุดเป็นท่ีสาธารณะ และปัจจุบันเทศบาลต าบลลาดยาวได้เจริญเติบโตมีอัตราการขยายตัวของ
เมืองอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การค้าขาย ด้านการก่อสร้าง ท่ีอยู่อาศัยสาธารณูปโภคต่าง ๆ      
มีโรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง เกิดขึ้นหลายแห่ง ความเจริญจึงเกิดขึ้นหลาย ๆ ด้านของเมือง ก่อให้เกิดการ
อพยพเคล่ือนย้ายประชากรเข้ามาท างาน มาค้าขาย และมาอยู่อาศัยกันเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ราคาท่ีดิน 
อาคารบ้านพัก อาคารพาณิชย์  มีราคาซื้อขายสูงขึ้นอย่างมาก และผู้มีฐานะยากจนขึ้นเป็นจุด ๆ ท าให้ชุมชน
ส่วนใหญ่จึงมีสภาพแออัดเหมือนแหล่งสลัม เกิดความเส่ือมโทรมภายในชุมชน สภาพความเป็นอยู่จึงไม่
เหมาะสมเป็นผลเสียต่อสุขภาพอนามัย และก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมอื่น ๆ ตามมา  เช่น  เกิดเป็นแหล่งมั่วสุม
ของปัญหายาเสพติด ท าให้สุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนไม่ดี คุณภาพชีวิ ต ไม่ดี เกิดปัญหา
อาชญากรรม  การลักเล็กขโมยน้อย การไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาด้านอื่น ๆ  
              (๒) ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลยังคงเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง      โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ และกลุ่มผู้ใช้แรงงานทุก
ประเภท ท้ังนี้จากสถิติคดีท่ีเกี่ยวกับยาเสพติดท่ีเกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลต าบลลาดยาว และภายในพื้นท่ีอ าเภอ            
ลาดยาว ซึ่งเป็นอ าเภอหนึ่งท่ีจัดได้ว่ามีสถิติในคดีท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภทอ าเภอหนึ่ง ในจังหวัด
นครสวรรค์   โดยเฉพาะประเภทยาบ้า ซึ่งนับวันจะมีสถิติสูง เพราะปัญหายาเสพติดจะเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหา
อาชญากรรมต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย  จึงนับว่าเป็นปัญหาส าคัญระดับประเทศและระดับท้องถิ่น  ดังนั้น         
ผู้มีหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ , เอกชน , พลังมวลชน  และครอบครัวต้องร่วมรับผิดชอบและให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง   
                                 (๓)   ปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บจากสภาพท่ีภายในเขตเทศบาลต าบลลาดยาว
ชุมชนแออัดท่ีเกิดขึ้นหลายชุมชน ท าให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและเด็ก ๆ ท่ีเกิดขึ้นมีคุณภาพชีวิต ไม่ดี มี
สุขภาพอนามัยไม่ดีไม่แข็งแรง เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เกิดขึ้น สาเหตุเนื่องจากประชาชนภายในชุมชนขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกัน การรักษาท่ีดีพอ ประกอบกับสถานพยาบาลภายในเขตเทศบาลและ
โรงพยาบาลลาดยาว ยังขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ท่ีทันสมัย  และบุคลากรด้านการแพทย์ยังไม่
เพียงพอกับจ านวนประชากร   
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   (๔)  ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การออก
ก าลังกาย  การปูองกันควบคุมโรคต่าง ๆ   การเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่สะอาด   เป็นต้น  
     ๔.๑.๔ ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร 
   (๑) ปัญหาเกี่ยวกับระบบการผังเมืองภายในเขตเทศบาลแต่เดิม เทศบาลต าบล
ลาดยาว  เป็นเทศบาลท่ีได้รับการจัดต้ังมานานแล้ว   ซึ่งแรกเริ่มการก่อต้ังสภาพพื้นท่ียังเป็นชุมชนด้ังเดิม     
ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ จึงไม่เป็นไปตามระบบในแนวทางผังเมืองใหม่รูปแบบปัจจุบัน  สภาพถนน/
ซอยภายในเขตเทศบาล  จึงมีสภาพคับแคบไม่กว้างใหญ่  การสัญจรไปมา  การจราจรจึงไม่สะดวกเท่าท่ีควร 
เพราะสภาพถนนและซอยมีขนาดเล็ก 
                             (๒)  ในด้านการจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ของเทศบาล  เช่น ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ภาษีปูาย ภาษีบ ารุงท้องท่ี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครอบคลุม  ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บโดย
ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ และต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับหน้าท่ี  และก าหนดระยะเวลาใน
การช าระภาษี  เพื่อเป็นการพัฒนารายได้ของเทศบาล  
                              (๓) ในด้านการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ขาดบุคลากรท่ีจะท าหน้าท่ีส่งเสริม
ให้ความรู้แก่ประชาชนตามแนวทางประชาธิปไตย   
   (4) ปัญหาในเรื่องประชาชนภายในเขตเทศบาล ไม่ได้มีการแจ้งการเกิด ท าให้ไม่มีช่ือ
ในทะเบียนบ้าน  จึงไม่สามารถขอท าบัตรประจ าตัวประชาชนได้  สาเหตุเนื่องจากการเคล่ือนย้ายถิ่นฐานของ
ประชาชนเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาล โดยไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์มาก่อน จึงท าให้บุคคลดังกล่าว        
เกิดสภาพการไร้สถานะภาพทางทะเบียนราษฎร 

                    ๔.๑.๕ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
                                   (๑) ปัญหาระบบระบายน้ า และท่อระบายน้ า ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับระบบระบาย
น้ า และท่อระบายน้ าท่ีใช้อยู่ในเขตเทศบาลยังไม่เพียงพอและยังไม่สามารถรองรับการระบายน้ า เนื่องจากเป็นท่อ
ของเดิมและมีไม่เพียงพอ จึงท าให้ท่อน้ าอุดตันบางพื้นท่ี ไม่สามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบางจุด
ก็ไม่มีท่อระบายน้ า เมื่อถึงในช่วงฤดูฝนจะท าให้น้ าระบายไม่ทัน ท่วมขังส่งกล่ินเหม็น และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
ประกอบกับประชาชนในเขตเทศบาลบางคนขาดจิตส านึก ในการร่วมกันรักษาความสะอาดท่อระบายน้ า ได้ท้ิง
เศษขยะต่าง ๆ ลงในท่อระบายน้ า   และสถานท่ีบางแห่งเป็นท่ีดินของเอกชน    จึงไม่สามารถเข้าไปด าเนินการ
ปรับปรุงและก่อสร้างท่อระบายน้ าได้ จึงท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ท่ีเป็นแหล่งน้ าเสีย น้ าเน่า ตามมา 
   (๒) ปัญหาเรื่องระบบการจัดการด้านขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ซึ่งการจัดเก็บขยะมูล
ฝอย ยังไม่สามารถไปได้ท่ัวถึง เพราะเทศบาลมีบุคลากรและอุปกรณ์ในการจัดการไม่เพียงพอ ประชาชนไม่ท้ิงขยะ
ตามจุดท่ีก าหนดให้ แต่น าไปท้ิงตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ข้างถนน คูระบายน้ า  และบางส่วน ขาดจิตส านึกในการ
รักษาความสะอาด  ไม่มีการคัดแยกขยะ  ประกอบกับเทศบาลไม่มีภาชนะเพื่อรอ งรับขยะมูลฝอยท่ีเพียงพอ     
ต่อความต้องการ  จึงก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมตามมา 
   (๓) ปัญหาการจัดการน้ าเสียเทศบาลยังไม่มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย จึงระบาย
น้ าเสียไปตามธรรมชาติ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในอนาคต  
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   ๔.๑.๖ ปัญหาด้านการศึกษา 
   (๑) ปัจจุบันภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพมีอัตราท่ีสูงขึ้น  ประกอบกับประชาชนใน
ท้องถิ่น มีรายได้น้อย ท าให้ภาระค่าใช้จ่ายท่ีจะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ ตามกฎหมายภาค
บังคับ ไม่สามารถท่ีจะส่งบุตรหลานให้เรียนต่อตามหลักสูตรได้  ประกอบกับในเขตเทศบาลมีชุมชนหลายแห่ง   
มีชาวบ้านท่ียากจน จึงท าให้บุตรหลานขาดโอกาสทางการศึกษา เกิดปัญหาความยากจนซ้ าซาก เพราะจบ
การศึกษาต่ าหรือไม่ได้รับการศึกษา  ไม่สามารถหางานท าได้  ก่อให้เกิดปัญหาสังคม  ได้แก่  แหล่งอบายมุข 
ปัญหายาเสพติด การมั่วสุมของเด็กและเยาวชน เป็นต้น  เทศบาลจึงพยายามท่ีจะพัฒนาด้านการศึกษา  ให้ดี
ยิ่งขึ้น  โดยของบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษาจากกระทรวง/ กรม ต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบ โดยขยายโอกาส
ของการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 

  ๔.๒ ด้านความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลลาดยาว 
                               จากการส ารวจความต้องการของประชาชนท่ัวไปการส ารวจความคิดเห็นของ
คณะกรรมการชุมชนในคราวประชุมประจ าปีและในโอกาสต่าง ๆ ส ารวจความคิดเห็นอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน   (อสม.) และการออกพบปะประชาชนในรูปลักษณะเทศบาลเคล่ือนท่ี ตามชุมชนต่าง ๆ ของเทศบาล 
ต้ังแต่ในปี จนถึงปัจจุบัน  สามารถสรุปความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลได้  ดังนี้ 

4.2.1 ต้องการให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายถนน ตรอก ซอย ให้มีสภาพดีและ ได
มาตรฐาน 
                     4.2.2 ต้องการให้มีการปรับปรุงระบบระบายน้ า ท่อระบายน้ า ให้มีประสิทธิภาพ 
                     4.2.3 ต้องการให้มีการปรับปรุงคุณภาพของน้ าประปาและการไหลของน้ าประปาให้สม่ าเสมอ   
                     4.2.4 ต้องการให้มีการปรับปรุงและติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ ให้มีแสงสว่างท่ัวทุกถนนตรอก  
และซอยต่าง ๆ 
  4.2.5 ต้องการให้มีการรักษาความสะอาดอย่างท่ัวถึง 
                     4.2.6 ต้องการให้มีการขยายเสียงตามสายอย่างท่ัวถึงภายในเขตเทศบาล 
   4.2.7 ต้องการให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
                      4.2.8 ต้องการให้มีบริการด้านสุขภาพอนามัยข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
                      4.2.9 ต้องการให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ชุมชนในด้านต่าง ๆ 
   4.2.10 ต้องการบ้านอยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย 
   4.2.11  ต้องการสถานท่ีส่งเสริมสุขภาพเช่น สถานท่ีออกก าลังกาย สวนสาธารณะ  เป็นต้น 
   4.2.12 ต้องการให้โรงเรียนเทศบาลขยายโอกาสสถานศึกษา 
   4.2.13 ต้องการให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   4.2.14 ต้องการให้มีการส่งเสริมกิจกรรมส าหรับเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ 
   4.2.15 ต้องการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
   4.2.16 ต้องการการบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว และศูนย์บริการร่วม 
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การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 

จุดแข็ง 



 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลลาดยาว ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยได้ก าหนดไว้ในนโยบายชัดเจนท่ีจะพัฒนาอีกท้ังท าเลท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ ของเทศบาลต าบลลาดยาว ยังมี
ถนนหลวงท่ีผ่านไปยังแหล่งท่องเท่ียว เช่นจังหวัดอุทัยธานี ก าแพงเพชร น้ าต าคลองลาน น้ าตกคลองน้ าไหล  

จุดอ่อน 
1. เทศบาลต าบลลาดยาว  มีเขตพื้นท่ีปกครองน้อย และมีจ านวนประชากรน้อยส่งผลถึงการจัดเก็บ

รายได้ และเงินจัดสรร/อุดหนุน จากรัฐบาลมีจ านวนน้อยไปด้วย ท าให้เทศบาลไม่สามารถด าเนินการโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่ ๆ ได้ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

2. เทศบาลต าบลลาดยาว ไม่มีแผลงน้ าขนาดใหญ่ไว้ส ารอง เมื่อเกิดเหตุภัยแล้ว หรือเกิดเหตุขัดข้อง
ในระบบการประปา รวมถึงแหล่งน้ าส ารองเพื่อการดับเพลิง 

3. เทศบาลต าบลลาดยาว เป็นชุมชนเมือง แต่มีพื้นท่ีปกครองน้อง มีการใช้ประโยชน์ในท่ีดินเกือบ
เต็มพื้นท่ี และไม่มีท่ีสาธารณะ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ลานกีฬาหรือ
สวนสาธารณะ โดยเฉพาะตลอดจ าหน่ายสินค้า ท าให้เกิดแผงลอบขายสินค้าในเขตทางหลวงจ านวนมาก และ
เทศบาลไม่มีศักยภาพทางงบประมาณเพียงพอ ท่ีจะด าเนินการจัดซื้อท่ีดินเพื่อด าเนินการดังกล่าว 

4. พื้นท่ีเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 และ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1072 ท่ีตัดผ่านกลาง
ชุมชน อยู่ในความรับผิดชอบของราชการส่วนกลวง ท าให้เทศบาลไม่สามารถพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ให้เป็น
ระเบียบ เรียบร้อยสวยงามได้ รวมถึงการวางระบบเช่ือมต่อสาธารณูปโภค ด้านด้านถนนและทางระบายน้ า 

โอกาส 
 เทศบาลต าบลลาดยาว มีเขตพ้นท่ีปกครองน้อย สามารถด าเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ า

เป็นได้ครบถ้วนครอบคลุม และประชาชนในชุมชนย่อยมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสูง ท าให้เทศบ าล
สามารถพัฒนาองค์กรและเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้มาก ก่อให้เกิดศักยภาพท่ีสร้างชุมชน
เข้มแข็งได้  

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี ้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(3) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(4) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลลาดยาว  ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยได้ก าหนดไว้ใน
นโยบายอย่างชัดเจน ท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

จุดอ่อน 
ประชาชนยังไม่รู้สิทธิและบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ในส่วนของการเสริมสร้างสุขภาพยังขาดแคลน

บุคลากร ผู้ให้ค าแนะน าและติดตามผล ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะมีความเช่ือด้ังเดิม
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของตนเองอยู่  

 
33 

โอกาส 



 

เทศบาลต าบลลาดยาว ได้รับความสนใจจากหน่วยงานอื่นท่ีจะให้บริการและความรู้  ตลอดท้ังส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
ค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นท าให้ประชาชนต้องท างานมากขึ้น จึงส่งผลให้ขาดการดูแลสุขภาพท้ังด้าน

โภชนาการ การออกก าลังกายและการพักผ่อน และยังส่งผลถึงปัญหาท่ีลูกท้ิงพ่อ แม่ ผู้แก่ชรา เพื่อจะไปหา 
งานท ารวมไปถึงกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาท าให้ค่านิยมในสังคมเปล่ียนไป เยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบ  
กระแสวัตถุนิยม  ท าให้เกิดปัญหาสังคมและอาชญากรรมเกิดขึ้น 

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่ 
เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2) การประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / การรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
จุดแข็ง 

เทศบาลต าบลลาดยาว  มีหลักการท างานโดยมุ่งไปท่ีให้ชุมชนเข้มแข็ง  สามารถดูแลตัวเองได้  เทศบาล
ต าบลลาดยาว จึงมีความพยายามท่ีจะกระจายอ านาจลงสู่ชุมชนและประชาชน ซึ่งเริ่มจากการท่ีให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านในเบื้องต้น
อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง มีการแต่งต้ังประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง  เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน รวมท้ังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น 
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง  สงกรานต์ วันตรุษจีน   เป็นต้น จึงท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง เทศบาล กับ
ประชาชนค่อนข้างใกล้ชิดกัน  และประชาชนให้ความไว้วางใจ นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เป็นไปในลักษณะท่ีเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน  และมีการ
ประสานงานกันเป็นอย่างดี   

ในด้านการบริหาร ผู้บริหารได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน  
โดยเน้นการท างานเป็นทีมและเน้นความสามัคคี นอกจากนี้ ในเทศบาลต าบลลาดยาว จะมีการประชุมพนักงาน
ประจ าเดือนทุกเดือน  เพื่อเป็นการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการท างานของแต่ละส่วนราชการ  
จึงท าให้การท างานทุกส่วนมีการพูดคุยแลกเปล่ียนกันอยู่เสมอ และยังมีโครงการอบรมทบทวนคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อสร้างจิตส านึกในการให้บริการ ให้แก่พนักงานในเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ   และการก าหนดแผนงาน โครงการ และเปูาหมายการท างาน เป็นการก าหนดร่วมกันของทุก
ฝุายท้ังฝุายบริหาร สภา ข้าราชการ  และประชาชน นอกจากนั้นข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีมีความพร้อมในการ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานในส่วนท่ีรับผิดชอบ 

จุดอ่อน 
ในด้านการเมือง  ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง  แต่เยาวชนยัง

ขาดความเข้าใจในประเด็นเสรีภาพตามกฎหมาย  และยังมีความเข้าใจในการเมืองการปกครองน้อย   
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โอกาส 
กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้อ านาจ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  นอกจากนั้น
กระแสความคิดเรื่องการท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ี
ได้รับความนิยมไปท่ัวโลก  ท าให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลางยังขาดความแน่นอนท าให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินตามแผนงานและการวางแผนด าเนินงานระยะยาว นอกจากนั้น  
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง  ยังเป็นลักษณะ
ของการควบคุม ท้องถิ่นไม่ได้มีอิสระในการด าเนินงานท่ีจะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง ยังมีปัญหาความเหล่ือมล้ าของอ านาจหน้าท่ีระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะระเบียบราชการของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีหลายฉบับท่ีต้องแก้ไข เพราะการยกเว้นระเบียบราชการเป็นอ านาจจาก
กรม หรือผู้ว่าราชการจังหวัด จึงมักมีการยกเว้นระเบียบเฉพาะบางโครงการท่ีส่ังการมาจากส่วนกลางเท่านั้น  
แต่ไม่ใช่ความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(2) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(3) การท่องเท่ียว 
(4) การผังเมือง 
(5) ให้มีตลาดกลางสินค้า 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว  

จุดแข็ง 
พื้นท่ีเทศบาลต าบลลาดยาวเป็นพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้าว, ส้ม

โอ  และยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่สวยงาม  

จุดอ่อน 
ประชากรส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลลาดยาว มีอาชีพเกษตรกรจึงมักมีปัญหาการว่างงานหลังฤดูเก็บ

เกี่ยวและการตั้งกลุ่มอาชีพไม่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประชาชนไม่มีความรู้ทางด้านการพัฒนาอาชีพและ
การแปรรูป  

โอกาส 
แนวทางในการบริหารจัดการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เปล่ียนแนวทางการบริหารมาเน้นหนักการมี

ส่วนร่วมและท างานเป็นทีมจึงท าให้มีการท างานแบบบูรณาการเพิ่มขึ้น และรัฐบาลปัจจุบันยังเน้นการอยู่แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 



 

ค่าครองชีพสูง  รายได้ไม่แน่นอน ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี  ในระบบทุนนิยม  ท าให้เกิดหนี้สิน
ภาคประชาชน หนี้นอกระบบ และความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น ท าให้ความต้องการของ
ประชาชนมากขึ้น จึงก่อให้เกิดหนี้สิน และรายจ่ายมากกว่ารายได้  

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาปุาไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(2) การจัดต้ังและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(3) การก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม  
(4) การก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(5) การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลลาดยาว ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม การบ ารุงรักษาแหล่งน้ า การปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นท่ีสีเขียว 

จุดอ่อน 
เทศบาลต าบลลาดยาว ยังขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีมีความรู้เฉพาะทางในการด าเนินงานท่ีผ่าน

มาต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น  การด าเนินงานท่ีผ่านมาไม่สามารถประเมินผลงานของกลุ่มเปูาหมาย  
และการด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง  นอกจากนั้นการด าเนินงานในประเด็นส่ิงแวดล้อมจะต้องมีค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานสูง  เช่นการจัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้องใช้พื้นท่ีมาก  การใช้เทคโนโลยีแบบเตาเผาปลอด
มลพิษก็มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิบัติการสูง  และท่ีส าคัญประชาชนยังไม่ให้ความความร่วมมือในการ
ด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมเท่าท่ีควร  เช่น  การก าจัดขยะและการคัดแยกขยะของครัวเรือน 

โอกาส 
ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจและเป็น

กระแสโลกาภิวัฒน์ท่ีมีการรณรงค์กันต้ังแต่ระดับชุมชน  ท้องถิ่น  อ าเภอ  จังหวัด  ประเทศ  และระดับโลก  มี
หน่วยด าเนินงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดท้ังองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร  ด าเนินการสร้างจิตส านึกของ
ประชาชน  ตลอดท้ังการรณรงค์ให้มีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ าอีก  มีการต้ังเครือข่าย
คนรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุมขยะ

และมลพิษในชุมชน  การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  เช่นบ่อฝังกลบ  เตาเผาขยะ  ระบบบ าบัดน้ าเสีย  จะต้อง
ระวังมิให้กระทบต่อชุมชน  ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  เช่น  ยังไม่ได้
ใหค้วามร่วมมือในการคัดแยกขยะ  หรือการปล่อยส่ิงปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ า เป็นต้น 
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5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจที่ 



 

เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) การจัดการศึกษา 
(2) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

  
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(4) การส่งเสริมและปลูกฝังเยาวชนให้เข้าใจถึงจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(5) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  
จุดแข็ง 

ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษามีความพร้อมเรื่องแผนงานการจัดการศึกษา  การ
จัดสรรงบประมาณ  โครงสร้างการบริหารจัดการ   และบุคลากรตามโครงสร้างด้านศาสนาและวัฒนธรรม   
ผู้บริหารก็ให้ความส าคัญและส่งเสริม โดยการจัดท าโครงการคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
และให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ในการจัดงานประเพณีชนเผ่าประจ าปี  

จุดอ่อน 
การจัดการศึกษาของเทศบาลต าบลลาดยาว ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มท่ี ถึงแม้จะมีบุคคลากร

ตามโครงสร้าง แต่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารงานศึกษาอย่างสูง ซึ่งปัจจุบัน
บุคลากรทางด้านการศึกษายังขาดการท างานแบบมืออาชีพ ขาดการประสานงานท่ีดี ส่วนเยาวชนยังขาดความ
สนใจในหลักธรรม ค าสอนของศาสนา มีความเช่ือด้ังเดิมท่ีไม่สอดคล้องกับวิถีสากลปฏิบัติ 

โอกาส 
ในพื้นท่ีอ าเภอลาดยาว มีสถาบันการศึกษาในทุกระดับ ต้ังแต่ ระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา  การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ท าให้เยาวชนมีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้น 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
ปัจจุบันการถ่ายโอนการศึกษายังมีความล่าช้า และขาดความชัดเจนในการถ่ายโอนภารกิจ เรื่องการจัด

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความล่าช้าในการถ่ายโอน ท าให้กระทบต่อแผนการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทคโนโลยีใหม่ๆ  และความเจริญเข้ามารวมถึงวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา
อาจท าให้วิธีชีวิตเปล่ียนไป  และเยาวชนอยู่ห่างไกลศาสนามากขึ้น  

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1)  สนับสนุนเทศบาลต าบลลาดยาวและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา 
ท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
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(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กร 



 

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
(4)  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นอื่น 
(5)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 

ความจ าเป็นและสมควร 
(6)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน  
(7) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ 
  

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จุดแข็ง  

1.เทศบาลต าบลลาดยาวมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
2.เทศบาลต าบลลาดยาวพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการ 
    บริหาร 
3.เทศบาลต าบลลาดยาวส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 

จุดอ่อน  
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
4. ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลต าบลลาดยาว 

               ในเกณฑ์ต่ า 
โอกาส  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการท่ีดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติท่ี
รัฐบาลส่งเสริม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการท่ีดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงราย มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการ
ท างาน  เช่น อินเตอร์เน็ต  ระบบฐานข้อมูล 

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในสายงานท่ีเกี่ยวข้องครอบคลุมทุกต าแหน่ง 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  
1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนท่ีต้อง

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานท่ีต้องอาศัยจิตส านึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ 
ส่วนบุคคล จึงเป็นงานท่ีค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 

3. ระเบียบต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลลาดยาวก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลลาดยาวในหลายงาน เช่น การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดซื้อจัดจ้าง  ฯลฯ 
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ภารกิจท้ัง 7 ด้าน ตามท่ีกฎหมายก าหนดได้ให้อ านาจของเทศบาลต าบลลาดยาวด าเนินการและ
ให้วิเคราะห์ว่าภารกิจดังกล่าวจะสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ของเทศบาลต าบลลาดยาวได้เป็นอย่าง
ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีประกอบด้วยการ
ด าเนินการของเทศบาลต าบลลาดยาว ซึ่งจะต้องเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลลาดยาวเป็นส าคัญ 

  
 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ 

            6.1เทศบาลต าบลลาดยาว มีภารกิจหลัก ที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
6.1.1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
6.1.2 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
6.1.3 การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

ปราชญ์ชาวบ้าน 
6.1.4 การจัดการบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน ทรัพยาการธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
6.1.5  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว  การเฝูาระวังและควบคุมโรคติดต่อ และการ

รักษาพยาบาล 
6.1.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.1.7 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม และการสนับสนุนการปูองกัน และรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6.1.8  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
6.2   เทศบาลต าบลลาดยาว มีภารกิจรองที่จะต้องด าเนินการ  ดังนี ้

 6.2.1  การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
 6.2.2  การส่งเสริม พัฒนาทางด้านกีฬา และการท่องเท่ียว 
 6.2.3  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ  
 6.2.4  การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 

6.2.5 การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
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7. สรปุปญัหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 

วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ของเทศบาลต าบลลาดยาว 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT  Analysis)เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับ
องค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพื่อให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคล่ือน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนท่ีจะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  SWOT  Analysis มี
ปัจจัยท่ีควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

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

 หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่ง เป็นผลมาจากปั จจัยภายใน เป็นข้อดีท่ี เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง 
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์ 

1.2 W มาจาก Weaknesses  
 หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น  

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

 หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กร 
เอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารท่ีดีจะต้องเสาะแสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
 หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร
จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นให้ได้จริง  
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วิเคราะหป์ัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)  
ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลลาดยาว (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีใกล้เทศบาล 
2. มีอายุเฉล่ีย ๒๕-๔5 ปี  เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างาน 

ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเส่ียงกับการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดย 

ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้  

จุดอ่อนW 
1. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจของเทศบาล 
2. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็น

หลัก 
3. มีภาระหนี้สิน 
4. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป  ไม่ค านึงถึง 

กฎระเบียบของทางราชการ 
 

โอกาสO 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิด 

ความร่วมมือในการท างานได้ง่าย 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาเทศบาลอุทิศตน 
ได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ 

การท างานของ เทศบาลในฐานะตัวแทน 
 

ข้อจ ากัดT 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ 

ไม่พอ 
    ๒.  ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
    ๓.  พื้นท่ีกว้างท าให้บุคลากรท่ีมีอยู่ไม่พอ
ให้บริการ 
    ๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และ
ต่อสู้ปัญหาเศรษฐกิจท าให้มีเวลาให้ ชุมชนจ ากัด                                                                                       
    ๕.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) ของเทศบาลต าบลลาดยาว (ระดับองค์กร) 
จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ เทศบาลต าบลในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้จาก
การศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดความกระตือรือร้น 
2. มีภาระหน้ีสินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
4. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสาย 

งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น งานสาธารณสุข  งาน
พัฒนาชุมชน งานทะเบียน          

5. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการ 
สาธารณะบางประเภทไม่ม/ีไม่พอ 
 

โอกาส O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา เทศบาลเป็นอย่าง
ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต เทศบาลท าให้รู้ สภาพ
พ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญาโท
เพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทในการ
ช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด T 
1.มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก ความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติในชุมชน การ  ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมัก
กระทบญาติพ่ีน้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
จ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะท างานได้ 
ครอบคลุมภารกิจ ของ เทศบาล 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 

 



 

ปญัหาในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 1.   ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมไม่ตอบสนองต่อภารกิจในปัจจุบัน 
 2.   ความเปล่ียนแปลงของสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว 
 3.   บุคลากรไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้ เนื่องจากกรอบอัตราก าลัง
และการจัดวางคนไม่ถูกกับงานท่ีต้องปฏิบัติ 
 4.   การก าหนดต าแหน่ง/การสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งไม่เป็นไป/ไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าท่ี 

แนวทางในการแก้ไขปัญหา   
1. การจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรท้ังอัตราก าลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น  กรอบอัตราก าลัง 

พนักงานจ้าง   โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงานหรือ  Put the right man on the right job 
2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้ใน 

การปฏิบัติงานและการก าหนดโครงสร้างองค์กร  การประเมินผลงานของบุคลากร  และระบบการให้รางวัล 
ตามผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีปรากฏ  

3. การให้อ านาจในการตัดสินใจ  กระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ   ส่งเสริม 
ให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะท่ีมีความจ าเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหล่านี้เป็น
บุคคลท่ีติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ 

4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดก าลังใจแก่พนักงานเทศบาล  นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์แล้ว จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ   การพัฒนา
เพิม่พูนขีดความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มท่ี 
  ความเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่าน
มา  ได้ส่งผลท าให้สังคมเกือบทุกแห่งได้เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ จ าเป็นต้องสร้างปฏิกิริยา
สนองตอบต่อสภาวะโลกาภิวัฒน์และปัญหาการขาดประสิทธิภาพของการบริหารราชการ สร้างการเปล่ียนแปลง
ทางด้านกระบวนทัศน์  รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหน่วยงาน ไปสู่รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดิน
แนวใหม่ ( New  public  administration  model )  ท่ีเรียกว่า  การบริหารจัดการงานของรัฐตามหลักเกณฑ์
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  อันเป็นรูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการงาน  ท่ีได้มีการผสมผสาน
หลักการ  กรอบความคิดหลาย ๆ ประการเข้าไว้ด้วยกัน  ได้แก่  การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่  
แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่  แนวคิดทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย  และการด าเนินการตามหลักกฎหมาย
มหาชน  และแนวพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้เป็นแนวทางหลักในการบริหารราชการ   
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8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2545 หมวด 12 โครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ ข้อ 253 ให้เทศบาลประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ตามข้อ 
252 วรรคสอง (2) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการท่ีมีความจ าเป็นในการบริหารราชการของเทศบาล  

8.1 โครงสร้าง  
จากการท่ีเทศบาลต าบลลาดยาว ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะด าเนินการ

ดังกล่าว โดยเทศบาลต าบลลาดยาว ได้ก าหนดต าแหน่งของพนักงานเทศบาลต าบล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และจากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลลาดยาว 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจ อ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าท่ี
ท่ีก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ พ.ศ.2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

ส านักปลัดเทศบาล 
              มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไปของเทศบาลและราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ี
ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมท้ังก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  

 

กองคลัง  
 

มีหน้าท่ีความความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับการน าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน 
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ 
เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจะเดือน ประจ าปี งาน
เกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 

กองช่าง  
 

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การ
เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเช้ือเพลิง และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย    
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

มีหน้าท่ีเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย กองปูองกันโรคติดต่อ งาน
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีท่ียังไม่ได้
จัดต้ังกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับ ศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันต
สาธารณสุข  

 
กองวิชาการและแผนงาน 

 

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการ
ก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่ง อาจ
เป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือ ความมั่นคงของประเทศ 
ท้ังนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับ
จังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   
 

กองการศึกษา  
 

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ
การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัน อนุบาล
ศึกษา ประถาศึกษา  มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยให้มีงาน ธุรการ งานการเจ้าหน้าท่ี งานบริหารวิชาการ 
งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึก
และส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประ เพณี 
ศิลปประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬา นันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและศึกษานอกโรงเรียน   พัฒนา
ชุมชน  และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
หน่วยตรวจสอบภายใน  

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ  บัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงิน
ทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุ และการเก็บรักษา งานตรวจสอบ
ทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย   

หมายเหตุ 
การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังใหม่ หากมีความจ าเป็นด้านภารกิจและ

ปริมาณงานสามารถก าหนดงานใหม่และต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นได้ แต่ไม่สามารถก าหนดฝุาย / กอง 
ขึ้นใหม่ได้ เนื่องจากการประเมินความเหมาะสมในการก าหนดฝุาย/กอง เพิ่มข้ึนใหม่ จะต้องจัดท าแบบประเมิน
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เป็นการเฉพาะก่อน เมื่อ ก.กลาง หรือ ก.จังหวัด แล้วแต่กรณี มีมติเห็นชอบให้การจัดต้ัง
หรือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการได้แล้ว กฎให้ด าเนินการประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ต่อไป 
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วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลลาดยาวด้วยเทคนิค SWOT  Analysis 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลต าบลลาดยาว  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis  เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนา
ของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าที่สมดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 

จุดแข็ง  (Streng=s) 
  1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ  และก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2.  งบประมาณต้นทุนการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉล่ียอยู่ในระดับ ท่ีไม่สูงมาก ส่วน
ต้นทุนอื่น ๆ  ขึ้นอยู่กับท้องตลาด 
 3. เทศบาลต าบลลาดยาว มีการคมนาคมท่ีสะดวก มีถนนท่ีเช่ือมต่อกันได้ท่ัวถึงท้ังต าบล 
 4. ผู้บริหาร สมาชิกสภเทศบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

จุดอ่อน  (Weakness=W) 
 1.  โครงการขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้งบประมาณสูงเทศบาลต าบลลาดยาวไม่สามารถด าเนินโครงการเองได้ 
 2.  งบประมาณของเทศบาลต าบลลาดยาวมีอยู่อย่างจ ากัด แต่ปัญหาความต้องการของประชาชนมี
จ านวนมากท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างท่ัวถึง 
 3. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 4. ถนนภายในหมู่บ้านแคบ บางช่วงสัญจรไม่สะดวก และประชาชนในพื้นท่ีไม่เสียสละท่ีดินให้ขยาย
เส้นทาง 

โอกาส  (Opportunity=O) 
 1.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   โดยท่ีหน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาลต าบล 
 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 

1. สภาพพื้นท่ีลุ่ม มีน้ าท่วมขังเป็นประจ าทุกปีท าให้เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย 
 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้ และเกิดความผาสุก 

จุดแข็ง (Streng=s)  
1. ผู้บริหารท้องถิ่นมีการบริหารจัดการด้านการศึกษา และการส่งเสริมวัฒนธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรมีความทุ่มเทและอดทนในการท างาน  
3. บุคลากรได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
4. งบประมาณท่ีสนับสนุนมีเพียงพอ 
5. ผู้บริหารมีนโยบายให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง  
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จุดอ่อน (Weakness=W)  
1. ระดับความเข้าใจและการคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของท้องถิ่นยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องได้รับการ 
    สร้างความเข้าใจ  
2. จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพิ  
3. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจในการพัฒนาการศึกษาเท่าท่ีควร  
4. ค่านิยมตะวันตกเข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิต ท าให้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นไม่ได้รับ 
    ความสนใจจากคนรุ่นใหม่  
5. เครื่องมือเครื่องใช้ด้านเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอ 
โอกาส (Opportunity=O)  
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมท้ังการพฒันาทางด้านการศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรมเป็นอย่างดี  
2. ส่วนราชการต่างท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถ  
3. บุคลากรมีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านการศึกษา  
4. นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  
5. สภาพพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีลักษณะเมือง เอื้อต่อการพัฒนาด้านการศึกษา  
6. ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
อุปสรรค  
(Threat=T)  
1. สถานศึกษายังได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ  
2. ปัญหาการเมืองภายนอกหน่วยงาน 
3. ประชาชนยังมีค่านิยม และทัศนคติท่ีจะส่งลูกหลานไปเรียนในสถานศึกษาในเมือง  

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

จุดแข็ง  (Streng=s)   
1.  มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เอื้อต่อการพัฒนา 
2.  มีผู้บริหารให้การสนับสนุน 
3. บุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะด้าน / หลายด้านครบ 
จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการท่องเท่ียว 
2.  มีปัญหาด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างสังกัด 
3.  การรวมกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เนื่องจากขาดความรู้ในการบริหารจัดการ 
โอกาส  (Opportunity=O)   
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระดับชาติท่ีรัฐบาลส่งเสริม 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเป็นยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของจังหวัดนครสวรรค์ 
 3.  รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร                    
ด้านงบประมาณ  การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง  การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการอื่นมาให้เทศบาล
ต าบลลาดยาวด าเนินการแทน 
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4.  มีกฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน 
5.  รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเท่ียวในประเทศ 
6.  กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเป็นวงจรภายในกลุ่มจังหวัด 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
1.  ขาดการบูรณาการและการประสานงานท่ีดี ในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.  ระดับจังหวัดยังขาดการเช่ือมโยงด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวและการกระจาย

ผลประโยชน์ลงสู่ท้องถิ่น 
 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  
การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดแข็ง   (Streng=s) 
1. ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคม

คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรเทศบาลต าบลลาดยาว มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับท่ีพร้อมท่ี

จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.  งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉล่ียอยู่ในระดับท่ีไม่สูงมาก 
4.  เทคนิคการท างาน  ส่วนมาก เป็นงานท่ีไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง  

 5. ประชาชนในพื้นท่ี  มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดี     
จุดอ่อน   (Weakness=W) 
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลท่ีคลาดเคล่ือน 
2. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในด้านสาธารณสุข 
3. ประชาชนในพื้นท่ีส่วนมากมีความยากจน สนใจเรื่องปากท้องเป็นหลัก  

 4. อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ท าให้รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มข้ึน ขณะท่ีรายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
โอกาส   (Opportunity=O) 

         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติท่ีรัฐบาลส่งเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ โอกาสท่ีจะได้ขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณมีมาก 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T) 

            1.  การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ 
ส่วนท่ีต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
            2.  ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 

3.  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
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วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   5  



 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
จุดแข็ง  (Streng=S)   

1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3. การส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน 

จุดอ่อน  (Weakness=W)   
  1. ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการ 
  2. บุคลากรไม่มีความช านาญ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

3. ประชาชนยังขาดจิตส านึก ความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  4. มีปัญหาด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างสังกัด 

โอกาส  (Opportunity=O)   
1. รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2. เป็นประตูสู่ภาคเหนือ 
3. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวกับจังหวัดใกล้เคียง 
4. มีภูมิประเทศเหมาะส าหรับการท่องเท่ียว 

  อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
1. ประชาชนในพื้นท่ีขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6 
การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

จุดแข็ง  (Streng=s) 
4. มีคณะผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ 
5. ผู้บริหารมีนโยบายท่ีชัดเจน 
6. มีบุคลากรส่วนใหญ่ท่ีมีคุณภาพ 
7. มีระบบการบริหารที่เป็นหลักธรรมาภิบาล 
8. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
9. มีการบริหารที่รวดเร็วเสมอภาคเป็นธรรม 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรในภาพรวมยังขาดความคล่องตัว 
2. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจและความช านาญในการปฏิบัติงาน 
3. ยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
4. ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
โอกาส (Opportunity=O)   
1. พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีท่ีต้องท า 
2. รัฐบาลและจังหวัดให้การสนับสนุนและส่ิงเสริมการด าเนินกิจการของเทศบาล 
3. หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนิยมมาเย่ียมชมดูงาน 
4. หน่วยงานภาคเอกชนด้านการส่ือสารมวลชนน าไปเผยแพร่ทางส่ือต่าง ๆ 
5. หน่วยงานการศึกษาระดับอุดมศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และท าการวิจัยเพื่อผลทางการศึกษา

และประโยชน์ทางวิชาการ 
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อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 
1. การสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลและจังหวัดยังขาดความคล่องตัวต่อเนื่อง 
2. ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอในการด าเนินโครงการจากภาครัฐ 
3. องค์กรประชาชนและภาคเอกชนยังไม่ให้ความส าคัญและความร่วมมือเท่าท่ีควร 

 
จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถน ามาวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง 

อัตราก าลังของเทศบาลต าบลลาดยาว   เพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาตร์การพัฒนาได้ดังนี้ 
 

  1.  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง  ( ปลัดเทศบาล ) จ านวน    1    ต าแหน่ง 
  2.  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง  ( รองปลัดเทศบาล ) จ านวน    1    ต าแหน่ง 

ส านักปลัดเทศบาล 
              มีภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไป ของเทศบาลและราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็น
หน้าท่ีของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมท้ังก าหับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
             

มีต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ดังนี ้ 
 

1. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) จ านวน    1     ต าแหน่ง 
2. หัวหน้าฝุายปกครอง (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)  จ านวน     1  ต าแหน่ง 
3. หัวหน้าฝุายอ านวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)  จ านวน     1     ต าแหน่ง 
3. นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ    จ านวน     1     ต าแหน่ง 
4. เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับปฏิบัติงาน    จ านวน     1     ต าแหน่ง 
5. เจ้าพนักงานปูองกัน ฯ  ระดับปฏิบัติงาน / ช านาญงาน    จ านวน     1     ต าแหน่ง  
6. เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน     จ านวน     1     ต าแหน่ง 
7. พนักงานพิมพ์ดีด      จ านวน     1   ต าแหน่ง 
8. พนักงานขับรถยนต์      จ านวน     2  ต าแหน่ง 
9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน     1    ต าแหน่ง 
10. พนักงานขับรถยนต์      จ านวน     1    ต าแหน่ง 
11. พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ า     จ านวน     1    ต าแหน่ง 
12. พนักงานดับเพลิง      จ านวน     1   ต าแหน่ง 
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กองคลัง  
 

มีหน้าท่ีความความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับการน าส่งเงิน และเอกสารทางการ
เงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอื่น ๆงาน
เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุม
เงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจะเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการ
พัสดุ ของเทศบาลและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

มีต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ดังนี ้ 
1. ผู้อ านวยการกองคลัง ( นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) จ านวน      1     ต าแหน่ง  
2. หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จ านวน      1     ต าแหน่ง 
3. หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จ านวน      1  ต าแหน่ง   
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน     จ านวน      1     ต าแหน่ง 
4. เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน   จ านวน      1     ต าแหน่ง  
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน    จ านวน      1     ต าแหน่ง 
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน      1     ต าแหน่ง 
7. คนงานท่ัวไป       จ านวน      1     ต าแหน่ง 
 

กองช่าง  
 

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล  และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน การควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ 
น้ ามันเช้ือเพลิง และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

มีต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จ านวน       1      ต าแหน่ง  
2. หัวหน้าฝุายการโยธา (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)  จ านวน       1    ต าแหน่ง 
3. นายช่างโยธาช านาญงาน     จ านวน       1      ต าแหน่ง 
4. นายช่างไฟฟูาปฏิบัติงาน/ช านาญงาน    จ านวน       1     ต าแหน่ง 
5. คนสวน       จ านวน        2    ต าแหน่ง 
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน       1      ต าแหน่ง 
7. คนงานท่ัวไป       จ านวน       2      ต าแหน่ง 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

มีหน้าท่ีเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย กองปูองกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาล
ส่ิงแวดล้อมและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีท่ียังไม่ได้จัดต้ังกอง
แพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข มี
ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) 
         จ านวน       1      ต าแหน่ง  

2. หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)   
จ านวน       1    ต าแหน่ง 

 3. หัวหน้าฝุายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)จ านวน      1     ต าแหน่ง 
4. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     จ านวน       1      ต าแหน่ง 
5. สัตวแพทย์ช านาญงาน      จ านวน       1    ต าแหน่ง 
6. คนงานรักษาความสะอาด     จ านวน       1      ต าแหน่ง 
7. พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ)     จ านวน       2       ต าแหน่ง 

 
กองวิชาการและแผนงาน 

 

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการ
ก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการค่าง ๆ ซึ่งอาจ
เป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือ ความมั่นคงของประเทศ 
ท้ังนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับ
จังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง มีต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)   
         จ านวน       1      ต าแหน่ง  

2. หัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)   
จ านวน       1    ต าแหน่ง 

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    จ านวน       1      ต าแหน่ง 
4. นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ     จ านวน       1    ต าแหน่ง 
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน       1      ต าแหน่ง 
 

กองการศึกษา  
 

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ
การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัน อนุบาล
ศึกษา ประถาศึกษา  มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยให้มีงาน ธุรการ งานการเจ้าหน้าท่ี งานบริหารวิชาการ 
งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวั ย งานขยายโอกาสทางการศึกษา       
งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริม
ประเพณี ศิลปะประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬา นันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและศึกษานอก
โรงเรียน  งานพัฒนาชุมชน  และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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มีต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)    จ านวน    1      ต าแหน่ง 
2. หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)  จ านวน    1      ต าแหน่ง 
3. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ                จ านวน    1      ต าแหน่ง 
4. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                จ านวน    1      ต าแหน่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลลาดยาว 
5. ครู (ค.ศ.2)                  จ านวน     1     ต าแหน่ง 
6. ครูผู้ช่วย            จ านวน     1     ต าแหน่ง 
7. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)          จ านวน     4     ต าแหน่ง 
8. ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)                 จ านวน     1      ต าแหน่ง 

โรงเรียนเทศบาลต าบลลาดยาว 
 9. ผู้อ านวยการโรงเรียน           จ านวน  1     ต าแหน่ง 
 10. ครู (ค.ศ.2)            จ านวน      1     ต าแหน่ง 
 11. ครูผู้ช่วย            จ านวน      6     ต าแหน่ง 

12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี        จ านวน       1     ต าแหน่ง 
13. ภารโรง           จ านวน 1     ต าแหน่ง 

หน่วยตรวจสอบภายใน  
  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงิน
ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบ
ทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีมอบหมาย มีต าแหน่งใน
การปฏิบัติงานดังนี้  

10. นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ   จ านวน  1  ต าแหน่ง 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งของเทศบาลต าบลลาดยาว       
ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน  เพื่อจะได้ทราบ
ลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการช้ีให้เห็นปัญหาท่ีเกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคนและ
เป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
                ประเภทของข้อมูลท่ีท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
                1. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
                2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเล่ือน/ปรับต าแหน่ง การโอน 
การลาออก ฯ 
                3. ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหน
ใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและ เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของคนในองค์การ 
            แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
                1. มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
                2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าท่ีเหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด 
                4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งท่ีมีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าท่ีและควรมอบให้ใคร 

         ด าเนินการแทน 
                5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มท่ีหรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่ 
                6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธกีารปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
                7. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
                8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในเรื่องใดเพื่อให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบัน 
                    และงานอนาคต 
                9. มีการใช้คนเต็มท่ีหรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
                10. สร้างมาตรการและส่ิงจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

 

ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนท่ีต้องการ มีวิธีค านวณท่ีส าคัญ ดังนี ้

        1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีส่ิงส าคัญต้องทราบ 2 ประการ 
1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานท่ีผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และ

มีการคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปีท่ีผ่านมาแล้ว
น ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต ส่ิงส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานท่ีน ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความ
จริงและน่าเช่ือถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
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                 1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานท่ีคน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละช้ิน 
                        การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี ้
                        1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะท า   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันท างาน   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจ าป ี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน) 10 วัน 
                        คิดเฉล่ียวันหยุดลากิจ ลาปุวย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1 ปี   30   วัน 
                     * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ช่ัวโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ช่ัวโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาที 
                 ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการค านวณ 

จ านวนคน  =  ปริมาณงานท้ังหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ช้ิน    
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณ
งานท่ีผ่านมาในแต่ละปีรวมท้ังจ านวนคนท่ีท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนดจ านวน
ต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีท่ีปริมาณงานเปล่ียนแปลงไป  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาค านวณหา
อัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจ านวนคนท่ีต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองาน
ด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 

2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่เดิมท างานเต็มท่ีหรือไม่ 
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าท่ี  จึงไม่สามารถค านวณโดยวิธี

ธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้  การจะก าหนดกรอบอัตราก าลัง ควรจะพิจารณาถึง
เปูาหมาย โดยในท่ีนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงการก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  
เทศบาลต าบลลาดยาว  ดังนี้ 

1   ยุทธศาสตร์ ท่ี 1  การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าท่ีสมดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
2   ยุทธศาสตร์ ท่ี 2  การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
3   ยุทธศาสตร์ ท่ี 3  การส่งเสริมการท้องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

 4   ยุทธศาสตร์ ท่ี 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5   ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

6   ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
 
 
 
 

59 



 

 
12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารท่ีส าคัญท่ีสุดขององค์กรคือทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรอื่นๆขององค์กรในการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประเมินผล นอกนอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร
ก็เป็นอย่างปัจจัยต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการท่ีองค์กรจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่างปริมาณคนกับ
ปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะต้องมีการวางแผนการใช้ก าลังคน
อย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่า งต่อเนื่องและสม่ าเสมอ     
โดยเทศบาลต าบลลาดยาวได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความรู้ ความสามารถของอัตราก าลังท่ีมีอยู่ว่าอยู่ใน
เกณฑ์ต้องเพิ่มประสิทธิภาพหรือความรู้ในด้านใด รายละเอียดตามตารางแนบท้ายนี้ 

เทศบาลบาลต าบลลาดยาวได้เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร อันได้แก่ 
ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคล่ือนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้ส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้ดังนี้ 

1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงตามหน่วยงาน 
ต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ
ของบุคลากรให้สมารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยให้ เทศบาลต าบลลาดยาว     
เป็น ผู้จัดอบรมเอง หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 

3. ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนความรู้หรือประสบการณ์ในการท างานระหว่างเจ้า 
หน้าท่ีท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ช านาญงานหรือผู้เช่ียวชาญจากส่วนราชการอื่น ๆ ตลอดจนถึงการขอรับ
ค าแนะน าปรึกษาจากผู้ก ากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

4. จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐและ 
ภาคเอกชนท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากร
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการการปฏิบั ติงานอันจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพื้นท่ีการให้บริการ 
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และท่ัวถึง อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมาก 
ขึ้น เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการบริการประชาชนลดความซ้ าซ้อนของ
งานและการใช้ทรัพยากรท่ีไม่จ าเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่าน 
การศึกษาท่ังในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาใช้อย่าง 
ต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดท่ีรัฐบาลก าหนด 
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เทศบาลต าบลลาดยาว  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาตามนโยบาย 
ของรัฐบาล คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  
กล่าวคือ 

1. เป็นเทศบาลต าบลลาดยาวที่เปิดกว้างและเช่ือมโยงกันมีการบริหารจัดการท่ีเปิดเผย โปร่งใส  
ในการท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน 
ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนท่ัวไป  เพื่อเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกันและเปิด
กว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. เทศบาลต าบลลาดยาวยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานท่ีต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยต้ังค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเช่ือมโยงทุกส่วน
ราชการ เพื่อเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน เทศบาลต าบลลาดยาว มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบ
ดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้
ประชาชนใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตท่ีหน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่าน
ไลน์  เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 

3. เทศบาลต าบลลาดยาว เป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างาน อย่างเตรียม
การณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความเส่ียง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบ 
สหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหนุน
และสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนุสูง 
และปรับตัวเจ้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมท้ังท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ 
และปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

4. ก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน กพ. ท่ี นร 
1013.4/42 ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อปรับเปล่ียนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2560  

ท้ังนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัตารเป็นต้น 
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13. ประกาศคณุธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
     พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลลาดยาว มี
หน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดยั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

11. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
12. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
13. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ 
     ทับซ้อน 
14. การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
15. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
16. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
17. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
18. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
19. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
ท้ังนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 
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