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คำนำ 

  เทศบาลตำบลนาม่อง  ได้มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี  (พ.ศ. ๒๕64-๒๕66) (ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1)  โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน   มีการกำหนดตำแหน่ง  
การจัดอัตรากำลัง  โครงสร้างที่เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 
๒๔๙๖  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑3)  พ.ศ. ๒๕52 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒   และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร  (ก.ท.จ.)  ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานเทศบาลให้เหมาะสม  
ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง  การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลนาม่อง
ให้เหมาะสมอีกด้วย 
  เทศบาลตำบลนาม่อง  จึงได้มีการวางแผนอัตรากำลัง  ใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณ
และการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล    เกิดประโยชน์ต่อประชาชน    เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และ
มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 4 
กันยายน  2558 กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.) พิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
ว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่
จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาลจัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงานเทศบาล เพื่อใช้ในการกำหนด
ตำแหน่งโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ท.สกลนคร)ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด 

1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกำหนด
ตำแหน่งพนักงานเทศบาล โดยกำหนดแนวทางให้เทศบาล จัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาล เพ่ือเป็นกรอบใน
การกำหนดตำแหน่ง และการใช้ตำแหน่งพนักงานเทศบาล โดยให้เสนอให้ ก.ท.จ.สกลนคร พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยกำหนดให้เทศบาล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง วิเคราะห์อำนาจ หน้าที่และภารกิจ
ของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง และ
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 
ปี 

1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวเทศบาลตำบลนาม่อง จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 
ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ขึ้น 
 
 
 
 2.1 เพื่อให้เทศบาลตำบลนาม่อง  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่
ซ้ำซ้อน 

2.2 เพื่อให้เทศบาลตำบลนาม่อง มีการกำหนดประเภทตำแหน่ง สายงาน การจัดอัตรากำลัง 
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาม่อง ตามกฎหมายจัดตั้ง
เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552  และตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ท.จ.สกลนคร) สามารถตรวจสอบ
การกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการนั้นหรือไม ่

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลนาม่อง 
2.5 เพื ่อให้เทศบาลตำบลนาม่องสามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุและแต่งตั้ง

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลนาม่อง เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจ
หน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจหรือ
หน่วยงานที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.7 เพื่อให้เทศบาลตำบลนาม่อง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลข
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 

2. วัตถุประสงค ์
 



  
 
2.8 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกำหนดตำแหน่งอัตรากำลังของบุคลากรที่

สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาลตำบลนาม่อง 
 
 
 
 

คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ประธาน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คน
เป็นเลขานุการ จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาม่องตามกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี 
นโยบายผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสภาพปัญหาของเทศบาลตำบลนาม่อง 
 3.2 กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ 
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดสกลนครได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 กำหนดตำแหน่งในสายงานต่างๆ จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ 
  3.4 กำหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือกำหนดความจำเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ
อำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคำนึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจำนวนข้าราชการ ลูกจ้าง
จ้างประจำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการกำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง 
  3.5 กำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง จำนวนตำแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อำนาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.6 จัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 
  3.7 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ี
 

2 



  
 
 

 

เพื่อให้การวางแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนาม่อง มีความครบถ้วน  เทศบาลตำบล
นาม่อง  สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ของ
เทศบาลตำบลนาม่อง ว่ามีปัญหาอะไร และความจำเป็นพื้นฐาน   และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่
ที่สำคัญ โดยระบุสภาพปัญหาของเขตพื้นที่รับผดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้าน
ต่างๆ ตามความเหมาะสม  ดังนี้   

 
1)  ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1.1 การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้าน, ตำบลไม่สะดวก 
1.2 ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอและทั่วถึง 

2)  ปัญหาการผลิต   การตลาด   รายได้และการมีงานทำ 
2.1  การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 

-ปัญหาการขาดความรู้และขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ 
-ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ ขาดความรู้ในการบริหารงานในกลุ่มอาชีพ 

2.2  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการพัฒนาการเกษตร 
2.3 ขาดตลาดจำหน่ายผลผลิต 

3)  ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย 
3.1 ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและอนามัย 
3.2 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
3.3 ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี และคนพิการ  ไม่ท่ัวถึง 
3.4 ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้า และโรคระบาดต่าง ๆ 

        4)  ปัญหาน้ำกิน - น้ำใช้เพื่อการเกษตร 
4.1   การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง 
4.2   ระบบประปาหมู่บ้าน   และประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 

5)  ปัญหาขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
5.1   ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
5.2   การขาดโอกาสในการศึกษาท้ังในระบบและการศึกษานอกระบบ 

6)   ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
6.1   ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า ขาดการปลูกทดแทน ขาดความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไม้ 
6.2   การปล่อยน้ำเสียจากหมู่บ้านชุมชน ปัญหาทิ้งขยะทำให้เกิดมลพิษ 
6.3   แหล่งน้ำธรรมชาติ   ห้วย   หนอง   คลองตื้นเขิน   ทำให้การกักเก็บน้ำได้น้อย   และ
ระบายน้ำไม่สะดวกทำให้มีน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 
 
 
4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
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            7) ปัญหาการบริหาร   และการจัดการของเทศบาลตำบลนาม่อง 

7.1 บุคลากรยังขาดความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้การบริการประชาชนล่าช้า 
7.2 บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 
7.3 งบประมาณท่ีมีในการบริหารไม่เพียงพอกับภารกิจที่มีตามอำนาจหน้าที่ ฯลฯ 

ความต้องการของประชาชน 
1) ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 สร้างสะพาน สร้างถนนลาดยาง  ถนน คสล.  ถนนดินและถนนลูกรังสู่พื้นที่แปลงการเกษตร 
ขุดลอกคลอง   วางท่อระบายน้ำ 

1.2 ขยายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึน ทั่วถึง โดยเฉพาะไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
1.3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต   และถนนลาดยาง 

2)  ความต้องการด้านการผลิต การตลาด   รายได้และการมีงานทำ 
           2.1 จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน ข้อมูลในการผลิต

ทางการเกษตร 
2.2 ฝึกอบรมความรู้   ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
2.3 สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
2.4 ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน 
2.5 จัดหาตลาดจำหน่ายผลผลิต 

3)  ความต้องการด้านสาธารณสุขและอนามัย 
3.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก 
3.2 ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
3.3 ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กำจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัข 
3.4 ให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อในพ้ืนที่ 
3.5 ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรีและคนพิการ   สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  

ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
3.6 ให้มีการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือสุขภาพที่ดี 

     4)  ความต้องการด้านน้ำกิน – น้ำใช้เพื่อการเกษตร 
4.1 ให้มีสร้างเหมือง ฝายน้ำล้น การขุดลอกห้วย  หนอง  คลอง  บึงที่มีอยู่  เพ่ือการเกษตร 

 และการกักเก็บน้ำ  การระบายน้ำ 
4.2  ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

5)  ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
5.1  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ   มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารอินเตอร์เน็ตประจำหมู่บ้าน    

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  ห้องสมุดชุมชน 
5.2  ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษาทั้งในระบบ   การศึกษานอกระบบ    จัดและให้บริการด้านการศึกษา

อย่างมีคุณภาพ  เหมาะสมกับท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบาย
ของรัฐบาล  ตามความเปลี่ยนแปลงของโลก 

5.3  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่าง ๆ 
5.4  ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6)   ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 รณรงค์ให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การปลูกป่าทดแทนการอนุรักษ์ป่าชุมชน /ปลูก

หญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดิน 
6.2  จัดฝึกอบรม  จัดตั้งกลุ่มเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ป่าไม ้และการป้องกันและระงับไฟป่า 
6.3  อบรมให้ความรู้เรื่องจัดการขยะและจัดหารถเก็บขนขยะ 
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7)  ความต้องการด้านการบริหาร และการจัดการของเทศบาลตำบลนาม่อง 

7.1 จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาอื่น ๆ 
7.2 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
7.3 อบรมให้ความรู้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ   และกระตุ้นให้เกิดความ

กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
 
 

 

 
 

  การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด  ร่วมทำ  
ร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมรับประโยชน์  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบล  ให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาจะสำเร็จได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน  ในพื้นที่
เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  เทศบาลตำบล
นาม่อง ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากรนอกจากนั้นยังได้เน้นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  
โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น  จะเน้ นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเองในท้องถิ่น  และยังส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 

การวิเคราะห์ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  เพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๑3)  พ.ศ. ๒๕52  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และกฎหมายอื่นของเทศบาลตำบล  ใช้เทคนิค  SWOT  เข้ามาช่วย  
ทั้งนี้  เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลตำบล  มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่  ให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  โอกาส  ภัยคุกคาม  ในการดำเนินการ
ตามภารกิจเทศบาลตำบล  กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด   แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้  สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา  โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น  
๗  ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  13) 
พ.ศ. ๒๕52  และการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามกฎหมาย
ดังกล่าวอาจแบ่งเป็นภารกิจ  อำนาจหน้าที่ในแต่ละด้าน  ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับระดับมหภาค 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

 วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ความม่ังคง 

 การมีความมั่งคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุก
ระดับ ทั้งประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่งคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

5. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนระบบการเมืองที่มั่งคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหาร ประเทศ
ที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข็มแข็ง 
ครอบครัว มีความอบอุ่น 
 ประชาน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่งคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 

 ความม่ังคั่ง 
 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำ
ของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 เศรษฐกิจมีความสามารถมนการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั่งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
 ความสมบรูณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ความย่ังยืน 
 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่ง
เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็น
ที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความสามารถ
รับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนรวมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อการ
พัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ ยั่งยืน 
 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 มียุทธศาสตร์ในการดำเนินการ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความม่ันคง 
 ๑.เสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตสำนึกของชาติให้มีความจงรักภักดี และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 ๒.ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลี่อมล้ำการกระจาย
อำนาจ และสร้างเชื่อมั่นในกระบวนยุติธรรม 
 ๓.ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติสุข
และแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
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 ๔.บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ 
ความมั่งคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมเร่งรัดจัดทำ
หลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ 
 ๕.การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 ๖.การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 ๗.การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 ๘.การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ๑.สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
  ๑.๑ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น โดยดำเนินนโยบายการคลังและ
การเงินให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความ
เชื่อมั่นในต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุก
ระดับ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึง แหล่งเงินทุนของ
ประชาชน 
  ๑.๒ ส่งเสริมการค้าการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพื้นที่และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ๑.๓ พัฒนาประเทศสู ่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนา
นวัตกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอำนวยความสะดวก
ทางด้านโครงสร้างและระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุนและด้านบุคลากร 

 ๒. พัฒนาภาคการผลิตและบริการ 

  ๒.๑ ภาคเกษตร 
   ๒.๑.๑ เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข็มแข็งและยั่งยืน 
   ๒.๑.๓ ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ 
   สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
๒.๑.๔ พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 
  ๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม 
   ๒.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
  ๒.๓ ภาคบริการ 
   ๒.๓.๑ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
   ๒.๓.๒ ผลักด้นประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
   ๒.๓.๓ ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

 ๓.พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน  

  ๓.๑พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
รูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเก่ียวกับภูมิปัญญา 
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ชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพ่ือ
สนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญในการสร้าง
เครื่องหมายการค้าของตนเอง และสร้างภาพเอกของสิ้นค้าไทย ให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกสนับสนุน
ผู้ประกอบการเดิมให้สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ และมาตรการ
ทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ 
  ๓.๒ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
  ๓.๓ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง 
เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจ และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข็งขันส่งเสริมการพัฒนาการต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง
การผลิตบริการอุตสาหกรรมดิจิตอล 
  ๓.๔ ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไปสู่สากล 
  ๓.๕ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
กลุ่มประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 ๔.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 

  ๔.๑ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและ
ความสำคัญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในด้านผลิตร่วมและ
ช่องทางการตลาดร่วมกัน 
  ๔.๒ พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูงมี
บริการที่ทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
  ๔.๓ พ้นที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่ใช้
พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
อนาคต มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ จัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ขีดความสามารถสูง 

 ๕.การลงทุนพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๕.๑ ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ำ รวมทั้ง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคทั่ว
ประเทศ และเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศ
ยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพ่ือสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 
  ๕.๒ ด้านความมั่งคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่งคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจาย
ประเภทของเชื่อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพื้นที่ อาศัยความกว้าหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพด้านพลังงาน พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และนำไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็นบานเศรษฐกิจ
ใหม่ของประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน 
  ๕.๓ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจ่ายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรม
การบริหารภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข็มแข็งของภาคการผลิต การศึกษาและพาณิชย์
อีเล็กทรอนิกส์ 
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  ๕.๔ ด้านการวิจัย และพัฒนา เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ โดย
มีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๒๐ : ๘๐ สนับสนุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศเพ่ิม
จำนวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น ๗๐ คน ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 

 ๖.การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 

  ๖.๑ สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
ทั้งในระดับทวิภาคีเพื่อส่งเสริมความมั่งคง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั ่งยืน
ร่วมกัน 
  ๖.๒ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การ
ให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์  และการลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
  ๖.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทย
ในต่างประเทศ 
  ๖.๔ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานดา้น
อาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันภัยในทุกรูปแบบ 
  ๖.๕ ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่ม
อำนาจต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการดำรงความสัมพนัธ์ที่
ดีกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั้งในและนอนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักการรักษาดุลยภาพของ
การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอำนาจต่าง ๆ 
  ๖.๗ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในระหว่างประเทศ ในการผลักดันการพัฒนาใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ และให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการเงิน
และด้านเทคนิคกับประเทศกำลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุน
มนุษย ์
  ๖.๘ สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริม
การค้ากับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงที่มีผลบังคับ
ใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน รวมทั้งวางแนวทางป้องกันผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึน 

๖.๙ สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศ 
และผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งการดำเนินการเชิงรุก
ในการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอ่ืน ๆของประเทศ
ไทย 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

  ๑.การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยการ
พัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (๑) ช่วงการตั้งครรภ์ /แรกเกิด/ปฐมวัย (๒) วัย
เรียน (๓)วันรุ่น/นักศึกษา (๔) วัยแรงงาน และ (๕) วัยผู้สูงอายุ 
  ๒. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการ
ปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
และการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที ่มีความเชี ่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้าน
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด 
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การศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้
มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้ 
  ๓.การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกายและ
จิตที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบ
การกีฬาเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 
  ๔.การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของ
สถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต จิตสำนึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่น
และม่ันคงให้สมาชิกในครอบครัว 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

  ๑.การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความ
มั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน 
ฐานทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ ่มผู ้มีรายได้น้อยและกลุ ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรมในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 
  ๒.การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพบูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ำในระบบ
หลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการ
กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
  ๓.การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
  ๔.การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยการฟื้นฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธำรงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อเป็นฐาน
รากที่เข้มแข็งในสังคมตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

๕.พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณ 
ของสื่อมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ มีการกำหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความ
รู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ๑.จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   ๑.๑ ปกป้องรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ดำเนินการปราบปรามและป้องกันการ 
บุกรุกทำลายป่าอย่างเข้มงวด 
   ๑.๒ ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ 
บนพื้นฐานให้คนและชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบ
นิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ 
   ๑.๓ วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
   ๑.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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๒.วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ 
   ๒.๑ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บ 
น้ำต้นทุนและแหล่งชะลอน้ำที่เพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบาย
น้ำ และการผันน้ำ และการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะ
พ้ืนที่ ตลอดจนการ ปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
น้ำ 
  ๓.พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
   ๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด 
   ๓.๓ กำหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
   ๓.๔ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัด 
พลังงานอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 
  ๔.พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๔.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
   ๔.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด 
   ๔.๓ กำหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
   ๔.๔ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัด 
พลังงานอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 
  ๕.พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๕.๑ พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และ 
บรรจุให้เป็นแผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่ 
   ๕.๒ สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับ 
กฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนา 

๕.๓ เพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการจัดการของเสีย 
   ๕.๔ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน 
   ๕.๕ พัฒนาพื้นที่เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  ๖.การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   ๖.๑ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก 
   ๖.๒ เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   ๖.๓ ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๖.๔ ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการทำแผนบริหาร 
ความต่อเนื่องของธุรกิจ 
  ๗.ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
   ๗.๑จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม และค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
   ๗.๒ ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงาน 
ทางเลือกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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๗.๓ ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ 
โครงสร้างองค์กร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ๑.การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
   ๑.๑ปฏิรูประบบภาษีท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำ 
   ๑.๒ ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้ 
มีกฎหมายที่เป็นกรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดทำงบประมาณระยะปานกลางและระยะ
ยาว เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ 
   ๑.๓ มุ่งเน้นการจัดท้างบประมาณโดยยึดพื้นที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตวัตัง
และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณได้มากข้ึน 
  ๒.ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
   ๒.๑ ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ่ายโอนงาน 
ให้ภาคส่วนอื่น เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
   ๒.๒ พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 

๓.การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
   ๓.๑ พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการ 
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ ่น โดยเน้นการยึดพื ้นที ่เป็นหลัก และปรับปรุงการจั ดสรร
งบประมาณให้เป็นแบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง รวมทั้งวางเงื่อนไข การจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้อง
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 
 
  ๔.การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   ๔.๑ วางแผนกำลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่อ 
งบประมาณประเทศ 
   ๔.๒ สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย 
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน     
                    ๔.๓ เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้าย 
บุคลากรภาครัฐ โดยคำนึงถึงความดีงามความมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาด้วย 
  ๕.การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๕.๑ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและ 
ประชาชน และเครือข่ายต่างๆ สอดส่องเฝ้าระวังตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
บุคลากรภาครัฐ วางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่ เกี่ยวข้อง     
   ๕.๒ พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการ 
ฝึกอบรมเข้ามาดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ 
  ๖.การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   ๖.๑ พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือสนองตอบความต้องการของ 
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ผู้รับบริการ 
   ๖.๒ พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดทำweb – 
Portal จัดทำฐานข้อมูลงานบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก 
   ๖.๒ ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซด์ 
และโทรศัพท์มือถือ 
  ๗.การปรับปรุงแก้ไข กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ีล้าสมัย 
   ๗.๑ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้ออำนวยต่อการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจ ข้อตกลงระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ 
   ๗.๒ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒    

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น 
ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินสถานะของประเทศไทยในด้านตา่ง 
ๆ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกำหนดเป้าหมายรวม
ของการพัฒนาดังนี้ 
 ๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบรูณ์ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ ทำ
ประโยชน์ต่อส่วนร่วม เป็นวัตกรสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขทั้งมิติทางกายใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
 ๒) ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างถั่วถึงและเป็น
ธรรม 
 ๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับปรุงสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิตอล เน้นอุปสงค์นำการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข็ม
แข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างสรรค์คุณภาพสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
 ๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
ความมั่งของนานาชาติต่อประเทศไทย 
 ๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี  สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
 ๖) มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดบทบาทภาครัฐ
ในการให้บริการที่ภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่า ลดปัญหาคอร์รัปชั่น และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แบ่งออกเป็น 
๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

  เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยที่พึ่งปรารถนา พัฒนาให้เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถปรับตัวเท่ากันการเปลี่ยนแปลงโดยแนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญ สูงและสามารถผลักดันสู่
การปฏิบัติ ประกอบด้วย  
  ๑) การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสารถ 
  ๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๓) การลดปัจจัยเสี่ยงทางคุณและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
  ๔) การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 
  ๕) การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้ 
ภาคธุรกิจทำธุรกิจเพ่ือสังคม 
  ๖) การสร้างสภาพแวดล้อมและวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

  เป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ และเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่งถึง และเป็นธรรม โดยแนวทางการพัฒนา
ที่มีความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  ๑) การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อย ๔๐ ที่มี
รายได้ต่ำสุด 
  ๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทุกประเภทให้มีความครอบคลุมทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม 
  ๓) การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจ
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
  ๔) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค โดยการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมายแก่ประชาชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน 
  ๕) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพื่อขยายความ
คุ้มครองทางสังคม และการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ 
  ๖) การกำหนดนโยบายการคลังเพ่ือลดความเหลี่อมล้ำในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่
มีรายน้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  ๗) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานราก 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

  เป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ/ยังยืน และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การ
ปฏิบัติประกอบด้วย 
  ๑) การจัดการเศรษฐกิจส่วนร่วม ประกอบด้วย การพัฒนาด้านการคลัง และการพัฒนาภาค
การเงิน 
  ๒) การเสริมสร้างและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน
เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างท่ัวถึง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติมโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  เป้าหมายเพื่อรักษาทุนทางธรรมชาติ เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ ควบคุม 
ป้องกันและลดมลพิษ รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาขีดความสามรถในการรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  ๑) รักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๒) การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน 
  ๓) แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม 
  ๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๕) พัฒนาระบบบริการจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามรถในการปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ๗) บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  ๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความม่ันคง 

  เป้าหมายเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาประเทศระยะตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ที ่มีความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจสังคมจิตวิทยา และการทหาร โดยแนวทางการพัฒนาที ่มี
ความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  ๑) การักษาความมั่นคงภายใน 
  ๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 
  ๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
  ๔) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่งคง 
  ๕) การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
  ๖) การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๗) การบริหารจัดการความมั่งคงเพ่ือการพัฒนา  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

  เป้าหมายเพื่อให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีระดับการ
ให้บริการสาธารณะอย่างโปร่งใส ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชน 
ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็วและ
เป็นธรรม โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  ๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคคลภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
  ๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ 
  ๓) เพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับการให้บริหารสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
  ๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  เป้าหมายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งและ
การค้าอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิตอลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำประปา 
ให้ครอบคลุมทั ่วประเทศ โดยแนวทางการพัฒนาที ่ม ีความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู ่การปฏิบัติ
ประกอบด้วย 
  ๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 
  ๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
  ๓) การพัฒนาระบบระบบโลจิสติกส์ 
  ๔) การพัฒนาด้านพลังงาน 

๕) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  ๖) การพัฒนาสาธารณูประการด้านน้ำประปา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

  เป้าหมายเพื่อใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และวัตกรรม เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ เช่น การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม การเสริมสร้างสังคมทีมีตรรกะ
ทางความคิด การบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สมดุล การแก้ไขปัญหาและการ
ยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่าง ๆ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและสรมารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  ๑) เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
  ๒) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 ยุทธศาสตร์ ๙ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

  เป้าหมายเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้สามารถสร้างโอกาสการประกอบอาชีพและเพ่ิม
รายได้อย่างทั่วถึง พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย เปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และฟื้นฟูฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างสมดุลและได้รับการยอมรับจากชุมชนโดย
แนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  ๑) การพัฒนาภาค โดยพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพสูง มาตรฐาน ปลอดภัย และอินทรีย์ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทานอลของ
ประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อนประวิติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ 
  ๒) การพัฒนาเมือง ทั้งการพัฒนาเมืองหลัก และการพัฒนาเมืองสำคัญ 
  ๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 

 เป้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชนความได้เปรียบจากทำเลที่ตั้งของประเทศให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในเชิงยุทธศาสตร์ การให้ประเทศเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่มีสมรรถภาพสูง และเสริมสร้าง
ประโยชน์ของประเทศในด้านการค้า การลงทุน การเงิน รวมถึงการผลักดันบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยให้เป็น
ส่วนสำคัญของความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก โดย
แนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงแลสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   
 

16 



  
๑) เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมภายใต้ความ

ร่วมมือระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน 
  ๒) การพัฒนาและการส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ
ลงทุนที่มีสมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 
  ๓) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศเพื่อขยายฐานการผลิต การค้า การบริการของ
ผู้ประกอบการไทย สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน และ Know How ของไทย และพัฒนาประเทศไทยไปสู่การ
เป็นชาติการค้า 
  ๔) มุ่งเปิดประตู่การค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมอภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
  ๕) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานประเทศ 
  ๖) บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ภายในประเทศ และภารกิจด้านต่างประเทศ 

๗) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างภูมิภาค โดยมีบทบาทท่ี 
สร้างสรรค์ เพ่ือเป็นทางเลือกในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 
  ๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานชาติในการสร้างความมั่นคง 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง มาตรฐานปลอดภัยและ
อินทรีย์ และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอาทานอลของประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 5 แนวทางดังนี้ 

1. เพ่ิมศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
2. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

และกีฬาสู่นานาชาติ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นเลย   

ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร โดยกำหนดและทำเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้
แต่ละแห่งชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและป้องกันการบุกรุก คุกคามป่าไม้และพื้นที่ชุ่มน้ำ 
อนุรักษ์ทรัพยากรดินและพ้ืนที่ต้นน้ำให้สมบูรณ์ 

 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาด้านการค้าชายแดนและสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตแบ Contact Farming กับ สปป.ลาว และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวย
ความสะดวกในเมืองและด่านชายแดนให้สะดวก รวดเร็ว เอื้อต่อการค้าการลงทุน 
 2.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้า เช่น จัดทำเวลาทำการของ
ด่านมุกดาหาร- สะหวันนะเขต และด่านสะหวัน-ลาวบาว ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การให้สัตยาบันภาคผนวก
และพิธีสารแนบท้ายการดำเนินการความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง(GMS 
Cross-Border Transportation Agreement : GMS CBTA) เพ่ืออำนวยความสะดวกการผ่านแดนของคนและ 
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สินค้าในอนุภูมิภาค การร่วมมือไทยและลาวพัฒนา Single Window Inspection :SWI เพื่อให้เอื ้อต่อการ
ตรวจปล่อยสินค้า ณ จุดเดียว Single Stop Inspection :SSI ที่ด่านมุกดาหาร-สะหวันเขต 
 3. พัฒนาการท่องเที่ยว โดยเน้นท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 4. พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเน้นส่งเสริมให้
พื้นที่ชลประทานเป็นพื้นที่เกษตรก้าวหน้า ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และ
ผลไม้ และการขยายปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น ยาพารา ปาล์มน้ำมัน ให้มากขึ้น ควบคู่กับการสนับสนุนการทำ
ปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
 5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปิดประตูสู่อินโดจีน โดยยกระดับ
การศึกษา และส่งเสริม ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

นโยบายจังหวัดสกลนคร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดสกละคร โดยยึดหลักการทำงาน  
“สกลนคร” คือ 
 ส : สถาบันพระมหากษัตริย์ สามธรรม และสามดำมหัศจรรย์ 
 ก : เกษตร 
 ล : ลุงทุนและการค้า 
 น : เมืองน่าอยู ่
 ค : คน หมู่บ้าน/ชุมชน 
 ร : ร่วมมือทำงาน 
โดยมีแนวทางพัฒนาจังหวัดสกละคร ที่สำคัญ 3 แนวทางได้แก่ 

1. ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนครให้มีชื่อเสียง 
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและสินค้า OTOP 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการค้าการลงทุน 

แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
 วิสัยทัศน์จังหวัดสกลนคร 

  “เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย  ก้าวไกลการค้า  พัฒนาการท่องเที่ยว” 
 พันธกิจ  
 พันธกิจที่ ๑ บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่ ๒ ประสานงานส่งเสริม  สนับสนุน  และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนจังหวัดสกลนคร
อย่างบูรณาการ  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 พันธกิจที่ ๓ กำกับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
๕. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 

 วิสัยทัศน์ 

 “สกลนครน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรม  รองรับ  AEC  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

 ๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก  ทางน้ำ  และไฟฟ้า 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
 ๓. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย 
 ๔. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า  การลงทุน  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม 
 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว  ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๖. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๗. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหน่วยงานอื่น 
 8. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี  และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์) 

๑. ประชาชนไดร้ับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  อุปโภค  และ  บริโภคอย่างทั่วถึง 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
๔. การค้า  การลงทุน  พาณิชยกรรม  และ  เกษตรกรรม  ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยว  เผยแพร่ประเพณี  และ  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน  ครอบคลุมทุก 

พ้ืนที่ 
๗. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
๘. ประชาชนรู้รักสามัคคี  และประเทศชาติมั่นคง 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย  5  ยุทธศาสตร์  และ  18  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1  การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
1.2  การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
1.3  การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ 

เชื่อมโยงเครือข่าย 
1.4 การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 

2.1  การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจ 

สร้างสรรค ์
2.2  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
2.3  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
2.4  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

3.1  การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
3.2  การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
3.3  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพลังงานแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 

๑. การพัฒนาการจัดการ  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
๒. การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
5.2  การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รักษาความสงบเรียบร้อย 
5.3  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
5.4  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
5.5 กำหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 

เป็นประมุขในสถานศึกษาและประชาชน 
5.6 เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาม่อง 

2.1 วิสัยทัศน์ 

“ตำบลนาม่องน่าอยู่  เชิดชูวฒันธรรม  นวัตกรรมนำเศรษฐกิจ  ดำรงชีวิตพอเพียง” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่งคง 

2.3 เป้าประสงค์ 

1.การคมนาคมขนส่ง  มีความสะดวกรวดเร็ว  ปลอดภัยทันสมัย  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
ทั่วถึง  และครอบคลุมทุกพ้ืนที่และได้มาตรฐาน 

2.เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  มีแหล่งความรู้ที่
ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 

3.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับบริการด้านการสาธารสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
4.ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 
5.ศิลปะ  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดำรงอยู่สืบทอดตลอดไป 
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6.มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว  ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยว

เพ่ิมมากข้ึน 
7. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
9.ประชาชนมีงานทำ  มีอาชีพ  และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
10.สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเป็นที่ต้องการของตลาด  
11.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
12.บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ  และมีผังเมืองที่ดีเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมือง 
13.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน 
14. ประชาชนมีจิตสำนึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15.บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ  และสิ่งปฏิกูลตลอดจนภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
16.บุคลากรปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรม  และหลักธรรมาภิบาล 
17. การบริหารด้านการเงิน  การคลัง  และการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ 
18. ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดการมี

ส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน 
19. สร้างความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
20. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากข้ึน 
21.ประชาชนได้รับการบริการที่ดี  สะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
22. ประชาชนรู้รักสามัคคี  และประเทศชาติมั่นคง 
๒.๔ ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละของรายได้จากการขายสินค้าทางการเกษตร 
๒. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
๓. ร้อยละของจำนวนประชาชนให้ความสนใจวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๔. ร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
๕. ร้อยละของจำนวนประชากรมีสุขภาพแข็งแรง 
๖. ร้อยละของจำนวนประชากรมีคุณภาพดีขึ้น 
๗. ร้อยละของผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงจากปีที่ผ่านมา 
๘. จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมตามโครงการที่กำหนด 
๙. ร้อยละจำนวนพื้นที่ป่าของตำบลนาม่องเพ่ิมขึ้น 

 ๑๐. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาล 
๑๑. ร้อยละของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้มาตรฐาน 
๑๒. จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามเก่ียวกับทุจริตประพฤติมิชอบใน 

หน่วยงานภาครัฐ เพ่ิมข้ึน 
 ๑๓. ร้อยละของปัญหาด้านยาเสพติดได้รับการแก่ไข 
 ๑๔. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๑๕. จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีการดำเนินการในปีงบประมาณ 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย 

๑.ประชาชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจำนวน ๖ โครงการ 
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๒.ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จำนวน ๑๑ 

โครงการ 
๓.ประชาชนได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขันจำนวน ๔๕ โครงการ 
๔.ตำบลนาม่องได้รับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและ 

ยั่งยืนจำนวน ๔ โครงการ 
๕.ตำบลนาม่องมีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่งคง 

จำนวน ๕๘ โครงการ 
๒.๖ กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรกร 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในชุมชน  
4. ประชาสัมพันธ์แหล่งการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก 
6. สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
7. ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
8. เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะของกลุ่มวัยเรียน 
9. เสริมสร้างการออกกำลังกาย 
10. ส่งเสริมด้านสวัสดิการ 
11. ส่งเสริมการทำความสะอาดของชุมชน 
12. ส่งเสริมให้การฝึกอบรมในกลุ่มต่าง ๆ 
13. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ 
14. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการเทศบาลตำบลนาม่องสู่องค์การสมรรถนะสูง 
15. ส่งเสริมการนำการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหาร 
16. พัฒนาขีดความสามารถการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
17. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น 

เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๓.ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ในภาพรวมการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาม่อง มุ่งพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่1การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่งคง 
๓.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 

22 



  
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 มีคำสั่งแบ่งโครงสร้างของเทศบาลตำบลที่

ชัดเจน คลอบคลุมอำนาจหน้าที่ตาม
ภารกิจ และ สามารถเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพ่ิมข้ึนหรือ
ถ่ายโอน 

W1 บุคลากรเทศบาลยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อ
การบริหารงาน 

W2 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมี
สูงต่อเทศบาลตำบลในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแต่ตำบลตอบสนองได้น้อย 

S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการ
จัดทำแผน การทำงาน ร่วมกับหน่วยงาน 
หรือส่วนราชการอ่ืน 

S3 มีคำสั่งแบ่งงานหรือการมอบอำนาจการ
บริหารงานตามลำดับชั้น 

W3 คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับ
การประกอบอาชีพหรือการดำรง
ชีวิตประจำวันในอัตราสูง S4 ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายได้เอง

ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

S5 มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของ
ตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในตำบล 

W4 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จำนวนมากทำให้
การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 

S6 สภาเทศบาลตำบลสามารถออกเทศ
บัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย W5 บุคลากรมีน้อย ทำให้ต้องรับผิดชอบงาน

หลายอย่าง เกิดการทำงานไม่มีความต่อเนื่อง 
และประสบการณ์ในการทำงานน้อย S7 สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตาม

ภารกิจและกำลังงบประมาณ 

S8 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทำให้เข้าใจ
ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง 

W6 ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บริโภค และเพ่ือ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

W7 การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า 

 
S9 

 
มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของ
ตนเอง ทำให้คล่องตัวในการบริหารงาน 

 
 

W8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน 
และความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความ
คิดเห็น 

S10 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและทันสมัย 

W9 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืช
เชิงเดียว ฯลฯ 
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S11 เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับ

ประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

W10 ประชาชนในพื้นท่ียังไม่เข้าใจบทบาทการ
ทำงานของเทศบาล 
 

W11 งบประมาณค่อนข้างน้อย ทำให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนยังครอบคลุม
ไม่ได้เพียงพอ 

S12 สภาพของพ้ืนดิน มีคุณภาพค่อนข้าง
สมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 

W12 ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน 

S13 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมี
การทำงานในระบบของเครือข่าย 

W13 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

S14 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง 

W14 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางศาสนา  

S15 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่
เหมาะสม 

W15 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและ
บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

S16 ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ
กำหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
การเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

W16 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ทำ
การเกษตร ต้องอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติ
ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ 

S17 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 

 
- โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิม
มากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอำนาจฯ 

T1 อำนาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอำนาจฯ 
บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 

O2 แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น 
ตามลำดับแผนกระจายอำนาจฯ และการ
จัดเก็บรายได้เองของเทศบาลตำบล 

T2 การให้ความอิสระเทศบาลตำบลจาก
ส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การ
กำกับ ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค 

O3 กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอ้ือต่อการ
บริหารงานของเทศบาลตำบล 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอ
กับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 

T4 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน 
คุณภาพต่ำผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มี
ราคาตกต่ำ 

O4 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ทำงานมากข้ึน T5 น้ำมันมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง 

O5 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี 
มีความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิด
เห็นน้อย 

T6 การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนที่ เนื่องจาก
แหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ 
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O6 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อม

ให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของเยาวชน และประชาชนในตำบล 

T7 ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการศึกษาของ 
บุตร – หลาน ให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

O7 มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ ตั้งแต่ เด็กก่อน
วัยเรียน ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การ
เรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

T8 ภัยธรรมชาติเนื่องจากพ้ืนที่ของตำบลมี
ลักษณะแหล่งต้นน้ำ  ฤดูแล้งมีภัยแล้งขาดน้ำ
เพ่ือการอุปโภคบริโภค 

O8 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่อย่างเพียงพอ รวมถึง
การให้บริการฟรีในเรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
หรือตามแพทย์นัด 

T9 ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อ
การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลตำบล 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O9 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหา

ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด 
และอำเภอสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบล 

T10 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจทำให้มีงาน/หน้าที่
เพ่ิมข้ึนแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 

T11 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

O10 นำข้อมูลจาการจัดทำเวทีประชาคม  
จัดทำโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 

T12 ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตสำนึกในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ และไม่ให้ความสำคัญ
กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและ
ของภาครัฐ 

O11 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทาง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใช้สันติวิธีเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

T13 ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคม
อาเซียน 

O12 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับ
ท้องถิ่นทำให้การบริหารจัดการมีความ
ต่อเนื่อง 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ก. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลนาม่องยังคง
เป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็คือ ด้าน
งบประมาณ ดังนั้น เทศบาลตำบลนาม่อง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ ่นจำเป็นอย่างยิ ่งที ่จะต้องบริหาร
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างที่สุด ส่วนอีกปัญหาที่
สำคัญและจำเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน คือ การ
วางแผนผังเมือง เพื่อจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคตซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชนใหญ่
กำลังประสบปัญหามาก เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต สำหรับเทศบาลตำบลนาม่อง 
ต้องให้ความสำคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมือง เพื่ออนาคตจะไม่ประสบปัญหาหรือประสบกับปัญหาก็ไม่
รุนแรงมากนัก 
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 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
 1. เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในตำบลมีสภาพเป็นถนนลูกรัง ทำให้
เกิดละอองฝุ่นหนาทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นหลุมเป็นบ่อ จนเป็นเหตุให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้รับ
ความเดือดร้อน  ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไปมามากพอสมควร 
 2. ทางระบายน้ำ ลำคลอง บางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน ลำเหมืองส่งน้ำมีวัชพืชปก
คลุม ท่อระบายน้ำยังถูกน้ำกัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่งท่อระบายน้ำเล็กทำให้การ
ระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไม่ทันทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง 
 3. ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบประปาทุกหมู่บ้านการผลิตน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
 4. แหล่งน้ำเพื ่อการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ำตามธรรมชาติในฤดูฝนทำนาปี 
บางครั้งเกิดปัญหาภัยแล้งทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการทำนา เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อน้ำในพื้นที่นา
ของตนเองทำให้เพิ่มต้นทุนการผลิต เช่น ค่าขุดเจาะบ่อน้ำ  เป็นต้น บางพื้นที่พบปัญหาสภาพดินกักเก็บน้ำไม่ได้ ไม่
สามารถทำนาได้ หน้าแล้งบริเวณลำคลองจะแห้งขอด 
 5. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร และการส่งสิ่งของใช้ไปรษณีย์อนุญาต บริการรับส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน ส่วน
การโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีที่เทศบาลตำบลนาม่องเป็นต้น  

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 ปัญหาด้านโครงสร้างพื ้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงิน
งบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นที่ เขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง 
หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะนำแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อดำเนินการของงบ
สนับสนุนจากหน่วยงายที่เกี่ยวข้อง 
 ความต้องการของประชาชน 

1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
๒.ก่อสร้างท่อเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
๓.ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุก 

พ้ืนที ่
๔.ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้ำ 
๕.จัดหาแหล่งกักเก็บน้ำ และจัดหาเครื่องกรองน้ำสะอาด ในการอุปโภค-บริโภค  
๖.สนับสนุนปัจจัยในการผลิต  
๗.สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
๘.สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
๑๐. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
๑๑. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
๑๒. จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
๑๓. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 
๑๔. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  ข. ด้านเศรษฐกิจ 
 ปัญหา 
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ในด้านเศรษฐกิจนั้นเทศบาลตำบลนาม่องยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม

เป็นส่วนใหญ่ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการ
ทำนา ในภาพรวมแล้วเมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนเทศบาลตำบลนาม่อง ยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจไม่มีพืช
เศรษฐกิจที่เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ทำอย่างไร
จึงจะทำให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขาย ออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้าน
อ่ืนๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 
 ในด้านศักยภาพในการบริหารงาน การแก้ปัญหาของเทศบาลตำบลนาม่อง ยังต้องอาศัย
งบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานปัญหาด้านสังคม  ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาเรื่องน้ำปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาไม่มีแหล่งจ้างงานภายในชุมชนปัญหาประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังจาก
ฤดูเก็บเกี่ยว ฯลฯซึ่งปัญหาที่กล่าวมา ถือเป็นปัญหาเร่งด่วน บางปัญหาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหน่วยงานอื่นพร้อมทั้งยังต้องอาศัยงบประมาณที่มีอยู่ที่ค่อนข้างจะจำกัด เพ่ือบริการจัดการปัญหาให้
เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ กระตุ้น การใช้จ่าย การลงทุนภายในท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาม่อง ให้
ขยายตัวมากข้ึนในอนาคต 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนส่วนใหญ่ในเขต
เทศบาลตำบลนาม่อง มีอาชีพหลัก คือ การทำนา รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา 
หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา
ภาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน  
 
 
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ภาคการเกษตร เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะต้องดำเนินการพัฒนา
เทศบาลตำบลนาม่อง เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำโครงการ/กิจกรรม
จะเน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกท้ัง การเพ่ิมพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการ
ในอนาคตอย่างแน่นอน 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาม่องต้องการเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น 
ต้องการความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสถานที่จำหน่ายสินค้าที่มั่นคงถาวร ลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ลดความชื้น ก่อนที่จะจำหน่าย เพ่ิม
มูลค่าสินค้า เพราะลดปัญหาการกดราคาผลผลิต เช่น ข้าวเปลือก เป็นต้น และลดต้นทุนการผลิตไม่ต้องซื้อพันธุ์
ข้าวในการทำนาในฤดูต่อไป  
  ค. ด้านสังคม 
 ปัญหา 
 สังคมโดยรวมภายในเทศบาลตำบลนาม่อง ยังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธ ีทางด้าน
การเกษตรยังอาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่
ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

สำหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อเทศบาลตำบลนาม่อง  ดังนี้ 
1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2. ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 
3. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
4. ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
5. ขาดสถานที่สำหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไข

และป้องกันในอนาคต 
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 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

1. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงทำให้ 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง มีอายุยืนยาว เป็นพิเศษ ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จำนวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น 
แต่กลับไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  

2. ในเขตพ้ืนที่ของในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง ส่วนใหญ่มี อากาศร้อนชื้น 
เหมาะแก่การเกิดโรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  

๓. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง ขาดการปลูกจิตสำนึกในด้านรัก
บ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง ๑๘-๓๕ ปี อยู่นอกพ้ืนที่ ไปศึกษาเล่า
เรียน หรือไปทำงานที่อื่น ทั้งที่พื้นที่ทำการเกษตรมีมากมาย แต่ขาดแรงงานที่สำคัญในการสานต่อ สืบทอด
อาชีพที่เรียกกันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ” 

๔. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้
กลับไม่ลดน้อยลงเลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มี
ข้อมูลที่เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข กำหนดมาตรการที่ชัดเจน 

5. จากปัญหาในข้อที่ ๔ มีเหตุมาจาก ในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง ไม่มีพ้ืนที่ในการเล่น
กีฬาหรือนันทนาการที่ได้มาตรฐาน ขาดอุปกรณ์กีฬาที่กลุ่มเสี่ยงในการติดสารเสพติดต้องการอย่างแท้จริง หรือ
ขาดพ้ืนที่ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัญหานี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไข มิฉะนั้น 
จากปัญหาผู้ติดยาเสพติด ก็จะมีปัญหาอาชญากรรมตามมาอีกด้วย 
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  เทศบาลตำบลนาม่องจะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข จัดวิทยากร
มาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลนาม่อง คอย
ดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังเทศบาลตำบลนาม่อง เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลด
ปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งสำคัญการปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้ดี
และลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็น
ความสำคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด 
โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน 
มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความ
ตระหนักและเทศบาลตำบลนาม่อง ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ดำเนินการเองและจัด
งบประมาณอุดหนุน  ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการเทศบาลตำบลนาม่อง ได้ส่งเสริมกีฬาใน
ชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทน
ให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อำเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะของ
เทศบาลตำบลนาม่อง จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่างๆ การเพิ่มพื้นที่ สีเขียวในพื้นที่
สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจำเป็นที่เทศบาลตำบลนาม่องต้องดำเนินการและ
คาดการณ์ไว้ในอนาคต 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชน
ได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาน มีลูกหลานสานต่ออาชีพ
เกษตรกรรมอย่างภาคภูมิใจ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออกกำลังกายและนันทนาการอย่าง
เพียงพอ และใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ง.ด้านการเมือง - การบริหาร 

ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั ้น ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญต่อการบริหารงานใน
ท้องถิ่นโดยเฉพาะปัญหา “ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการทำลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ
ตามมามากมายในอนาคตปัญหาด้านการเมือง การบริหาร สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 
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1. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร 
2. ปัญหาระบบข้ันตอนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาม่องมีความเชื่องช้า 
3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

การบริหารอย่างจริงจัง 
4. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบล 

นาม่องไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
5. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 

   จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการบริหารของท้องถิ่นเพ่ือกำหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง บางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น 
ในการที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือการ
ให้ความรู้ ในเรื่องต่างๆ สาเหตุมาจากประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ช่วงระหว่างระยะเวลาใน
การทำนา คือ ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพื้นที่  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
บกพร่อง ทำให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วน
ในด้านของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลตำบลนาม่อง บางส่วนไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้นในการทำงานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากข้อจำกัดของ
ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน คน หรือส่วนอ่ืน ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพื้นฐานของการทำงาน ด้านอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาลตำบลนาม่องมีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจำกัด  รายได้ของ
เทศบาลตำบลนาม่องมีน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ  รายได้ของเทศบาลตำบลนาม่อง
ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้  รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจากพื้นที่เทศบาลตำบลนาม่อง 
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ไม่มีแหล่งเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง 
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  เทศบาลตำบลนาม่อง จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาม่อง จัดอบรมแกนนำในชุมชน/หมู่บ้าน 
และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้านในด้าน
ต่างๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรของเทศบาลตำบลนาม่อง จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการทำงานโดยการส่ง
อบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทำให้
มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ส่วนด้านการ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ และการ
ปฏิบัติตามเทศบัญญัติบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึงยุติธรรมและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา อีกท้ังออกเทศบัญญัติเพ่ือปรับปรุงอัตรา
การจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการดำเนินการ 
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ความต้องการของประชาชน 

1. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมใน 
ด้านการเมือง การบริหารของเทศบาลตำบลนาม่องและสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางเทศบาลตำบลนาม่อง
จัดขึ้น 

2. ผู้บริหาร บุคลากร ของเทศบาลตำบลนาม่อง ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 

3. เทศบาลตำบลน่าองสามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วนเป็นธรรม เพ่ือมี 
รายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
สร้างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน 
 จ. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมภายในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง ถือว่าไม่แตกต่างจาก
สภาพทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศสภาพพื้นที่แหล่งน้ำถือว่ามีความใกล้เคียงกันมาก ด้านสิ่งแวดล้อม
โดยรวมภายในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง ถือเป็นปัญหาสำคัญ เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาการขาดแคลน
สวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อน เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเพื่อเป็นปอดชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 
เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและการขยายตัวของชุมชนไม่มาก ทำให้ปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง ปริมาณขยะใน
แต่ละวันก็ไม่มากนัก เป็นปัญหาขยะของครัวเรือน ดังนั้นปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็นปัญหาขยะตามริม
ถนนและปัญหาสารเคมี ของเขตเทศบาลตำบลนาม่อง ในอนาคต 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง มีพื้นที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก 
การดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตหรือทำลายศัตรูพืช จนทำให้
ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกทำลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความสำคัญของการ
อนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 เทศบาลตำบลนาม่อง จัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง เพ่ือ
สร้างที่เผาขยะ ลดปัญหาขยะ และใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ 
ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำ
ให้ประชาชนหวงแหน 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้อง และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เพียงพอ สร้างจิตสำนึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
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ภารกิจหลัก 
๑.  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.  การจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔.  การวางแผน  การส่งเสริม  การลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
๕.  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ภารกิจรอง 
  ๑.  การบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  เช่น  การจัดการศึกษา  การพาณิชย์และการลงทุน  การจัดระบบขนส่งและ
การจราจร  เป็นต้น 

๒.  การส่งเสริมการเกษตร 
๓.  การสนับสนุนอาคารในครัวเรือน  

 
  
 

เทศบาลตำบลนาม่อง  เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก  โดยกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ออกเป็น  6  กอง  1 หน่วย  ได้แก่  สำนักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม และหน่วยตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีกรอบอัตรากำลัง  จำนวน
ทั้งสิ้น  81  อัตรา  โดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ท.จ.) กำหนดตำแหน่งในสาย
งานไว้ทั้งหมด  99  สายงาน  ทำให้เทศบาลตำบลสามารถกำหนดตำแหน่งต่างๆ เพิ่มใหม่ได้ตามความ
จำเป็นที่จะต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้าน อื่น ๆ ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
กำหนดโครงสร้าง  และกำหนดกรอบอัตรากำลัง  ๓  ปี พ.ศ. ๒๕64 – พ.ศ.๒๕66 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
โดยให้สอดคล้องกับภารกิจ  และอำนาจหน้าที ่  สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

  

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง 
 
 

๖.  ภารกิจหลักและภารกจิรองที่เทศบาลตำบลจะดำเนินการ 
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๘.โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ      

๘.๑ โครงสร้าง       

                 จากการที่เทศบาลตำบลนาม่องได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าว  โดย 
เทศบาลตำบลนาม่องกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาล  ให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว  และในระยะแรกการ  
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น  อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือ 
กำหนดเป็นฝ่าย  และในระยะต่อไปเมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้นและเทศบาลตำบลเหล่าปอแดงพิจารณา 
เห็นว่า  ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการเพ่ิมขึ้นต่อไป  ดังนี้  

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
-ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล) -ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)   
-รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล) -รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)   
๑.  สำนักปลัดเทศบาล ๑.  สำนักปลัดเทศบาล       
- งานธุรการ  - งานบริหารงานทั่วไป      
- งานบริหาร
ทั่วไป  - งานการเจ้าหน้าที่      
- งานการ
เจ้าหน้าที่  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน     
- งานกิจการสภา  - งานจัดทำงบประมาณ      
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -งานิติการและการพานิชย์     
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน -งานกิจการสภา      
- งานจัดทำงบประมาณ -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
- งานนิติการ          
- งานส่งเสริมการเกษตร         

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
๒.กอง
คลัง     ๒.กองคลัง         
- งานธุรการ  -งานการเงินและบัญชี      
- งานพัฒนา
รายได้  - งานพัฒนารายได้      
- งานพัสดุและทรัพย์สิน - งานพัสดุและทรัพย์สิน      
- งานการเงินและบัญชี -งานบริหารงานทั่วไป      
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน         
๓.  กองช่าง   ๓.  กองช่าง       
-   งานธุรการ   - งานบริหารงานทั่วไป     
 -  งานวิศวกรรม   -งานสาธารณูปโภค     
-   งานออกแบบและควบคุมอาคาร -   งานผังเมือง     
-  งานสาธารณูปโภค -  งานวิศวกรรมโยธา     
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- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ           
๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม -งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม      
- งานวางแผนสาธารณสุข - งานบริหารงานสาธารณสุข     
- งานรักษาความสะอาด - งานรักษาความสะอาด      
- งานส่งเสริมสุขภาพ - งานส่งเสริมสุขภาพ      
- งานธุรการ   - งานบริหารงานทั่วไป       
๕.  กอง
การศึกษา   ๕.  กองการศึกษา       
-  งานธุรการ   -      งานบริหารงานทั่วไป     
 -    งานการศึกษาปฐมวัย -      งานบริหารการศึกษา     
 -    งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  -    งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา     
 -    งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน -      งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน     
 -    งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม -     งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ     

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
๖.กองสวัสดิการและสังคม ๖.กองสวัสดิการและสังคม     
- งานสังคมสงเคราะห์ - งานพัฒนาชุมชน      
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน -งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน     
- งานพัฒนา
ชุมชน   -งานสังคมสงเคราะห์      
- งานธุรการ   -งานบริหารงานทั่วไป      
๗.หน่วยตรวจสอบภายใน ๗.หน่วยตรวจสอบภายใน     
-งานตรวจสอบภายใน -งานบริหารงานทั่วไป     
      -งานตรวจสอบภายใน     
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาม่อง 
เทศบาลตำบลนาม่อง  ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดทุก

ระดับชั้น โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทำให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างทุกคนทุกตำแหน่งได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี การ
พัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เสริมความรู้และทักษะในแต่ละตำแหน่ง ด้านการ
บริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านอื่นๆที่จำเป็น แล้วเทศบาลตำบลนาม่อง ยังได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก 

1. เป็นเทศบาลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มีการบริหารจัดการที่เปิกเผย โปร่งใส ในการทำงาน 
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่าง
หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานระหว่างกันและเปิ ดกว้างซึ่ง
การมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่าย 

 2.เทศบาลตำบลนาม่องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการทำงานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็นหลัก 
ทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคำถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการ
และตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ การอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพ่ือ
เปิดโอกาสตอบโจทย์การทำงานร่วมกัน เทศบาลตำบลนาม่อง มุ ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดให้ประชาชนใช้
บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่าน เว็ปไซด์ของ
หน่วยงานด้วย 

 3.เป็นเทศบาลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทำงาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบ
โต้กับโลกแห่งการเปลี ่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื ่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพ
ความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทำให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน ทั้งนี้ ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลนาม่อง ตามแนวทางข้างตน้นั้น 
กำหนดให้ทุกตำแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

 เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการ
พัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น 

          - การบริหารโครงการ 

          - การให้บริการ 

  - การวิจัย 
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- ทักษะการติดต่อสื่อสาร 

- การเขียนหนังสือราชการ 

-การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลนาม่อง เล็งเห็นว่า มีความสำคัญอย่างยิ่ ง 
เนื่องจาก บุคลากรที่มาดำรงตำแหน่งในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ต่างสถานที่ ต่างถิ่นต่าง
ภาษา ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งประกอบกับ
พฤติการณ์การปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานเทศบาลทุกคนที่พึงมี เป็นการหล่อหลอมให้เกิด
พฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเทศบาลตำบลนาม่อง ประกอบด้วย 

-การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

-การยึดหมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

-การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

-การบริการเป็นเลิศ 

-การทำงานเป็นทีม 

13. ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมพนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาล 
 

เทศบาลตำบลนาม่อง  ได้กำหนดคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  เพื่อให้
พนักงานเทศบาลและพนักงานมีความประพฤติสำนึกในหน้าที่  สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย 

ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  อันจะส่งผลให้การส่งเสริมชื่อเสียง  
เกียรติ  ฐานะ  ของพนักงานเทศบาล  ทำให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส  ศรัทธา  และยกย่องของบุคคลทั่วไป 

๑.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี  และประพฤติตนให้เหมาะสมกับ
ข้าราชการ 

๒.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และ
ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกำหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ
นั้นด้วย 

๓.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  พึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม  รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ  และทักษะในการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

๔.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  พึงปฏิบัติหน้าที ่ราชการด้วยความสุจริตเสมอภาคและ
ปราศจากอคต ิ
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๕.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  พึงปฏิบัติหน้าที ่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ  
รอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร  ถูกต้องสมเหตุสมผล  โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชน
เป็นสำคัญ 

๖.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา  และใช้ เวลาราชการให้เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มท่ี 

๗.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  พึงดูแลรักษา  และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด  
คุ้มค่า  โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชน  จะพึงปฏิบัติทรัพย์สินของตนเอง 

๘.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  การให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น  การช่วยทำงาน  และการแก้ปัญหาร่วมกัน  รวมทั้งการเสนอแนะ
ในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

๙..  พนักงานเทศบาล   ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู ้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงาน  ขวัญ  กำลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา   ตลอดจนปกครอง
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม 

๑๐.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  พึงช่วยเหลือกันในทางที่ชอบ  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้
เกิดความสามัคคี  ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

๑๑.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพมี
น้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี 

๑๒.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างพึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
๑๓.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความ

เป็นธรรม  เอื้อเฟื้อ  มีน้ำใจ  และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน  เมื่อเห็นว่าเรื่องใดสามารถปฏิบัติได้  หรือไม่
อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อยังหน่วยงานอื่นหรือบุคคลซึ่งตน
ทราบว่ามีอำนาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ไป 

๑๔.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  พึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
๑๕.  พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติ

วิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ  หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการนั้น  หากได้รับไว้แล้วและภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นที่ รับไว้  มีมูลค่าเกินกว่าปกติก็ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  เพื่อดำเนินการสมควรแก่กรณี 
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ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง 
เรื่อง   การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลนาม่อง 

……………………………….. 
 

    โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบล 
นาม่อง ให้เหมาะสมกับภารกิจ ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนปริมาณและคุณภาพของงานที่เพ่ิม
มากขึ้นในสภาพปัจจุบัน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ท.จ.สกลนคร) ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม 2563 ได้ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15  และมาตรา ๒3  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒   ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่   25   มีนาคม 2564 ได้มีมติให้เทศบาลตำบลนาม่องกำหนดโครงสร้างส่วน
ราชการตามอำนาจหน้าที่ส่วนราชการของเทศบาลตำบลนาม่อง ดังนี้ 
   1. ส่วนราชการของเทศบาลตำบลนาม่อง ประกอบด้วย 
   1) สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง (01) 
   2) กองคลัง (04) 
   3) กองช่าง(05) 
   4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06) 
   5) กองการศึกษา (08) 
   6) กองสวัสดิการสังคม (11) 
   7) หน่วยตรวจสอบภายใน (12) 
 
  1. สำนักงานปลัดเทศบาล  
  มีหน้าที่เก่ียวกับงานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล  การ
จัดทำร่างข้อบัญญัติ  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา 3 ปี การให้คำปรึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ  การปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง                    การ
บริหารงานบุคคล  ของเทศบาลทั้งหมด งานกฎหมายและคดี งานดำเนินการด้านวินัย ด้านการร้องทุกข์และ
อุทธรณ์    
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  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบด้านอำนวยการ ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ การช่วยเหลือกู้ชีพกู้ภัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สำนักปลัดเทศบาล (รหัสหน่วยงาน 01 ) แบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น ดังนี้ 

1.1 งานบริหารงานทั่วไป   
1.2 งานการเจ้าหน้าที่   
1.3 งานกิจการสภา มี 
๑.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ 
๑.5 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน    
1.6 งานจัดทำงบประมาณ  

   ๑.7 งานนิติการและการพานิชย์    

     2. กองคลัง     
 มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน  การ
เบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน เทศบาล   รวบรวมสถิติเงินได้
ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี    การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและนำส่ ง  รายงาน               
เงินคงเหลือประจำวัน  การรับและจ่ายขาดเงินสะสม ของเทศบาลการยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหา
ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน   รับการตรวจงานจากจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืม  เงินค้างชำระ การจัดเก็บภาษี   การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การ
พัฒนารายได ้    การออกใบอน ุญาตและค ่าธรรมเน ียมต ่างๆ  และปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่อ ื ่นท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง                             
กองคลัง (รหัสหน่วยงาน 04) แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้ 

2.1 งานบริหารงานทั่วไป  
๒.2 งานพัฒนารายได้   

                    ๒.3  งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     
  ๒.4 งานการเงินและบัญชี      
 3. กองช่าง   
                    ม ีหน้าที ่ เก ี ่ยวกับการสำรวจออกแบบ   และจัดทำโครงการใช ้จ ่ายเง ินของ เทศบาล               
การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล งานบำรุง ซ่อมแซมและจัดทำ
ทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ โครงการ
และการออกแบบก่อสร้างแก่เทศบาล  และหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุม
ปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  กองช่าง (รหัสหน่วยงาน 05)  แบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น  ดังนี้ 

3.1 งานบริหารงานทั่วไป   
๓.2 งานวิศวกรรม    

  ๓.3 งานผังเมือง  
  ๓.4 งานสาธารณูปโภค    
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4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 



  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่า

ด้วย 
การสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงงานด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัย การส่ง เสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและ โรคไม่ติดต่อ การ
พัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค จัดบริการ รักษาความสะอาด 
การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(รหัสหน่วยงาน 08) แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ดังนี้ 

  4.1 งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  
  4.2 งานบริหารงานสาธารณสุข  

  4.3 งานรักษาความสะอาด  
    4.4 งานส่งเสริมสุขภาพ  

4.5 งานบริหารงานทั่วไป   
    5.  กองการศึกษา   

    มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา  การแนะแนวทาง 
การวัดผล ประเมินผล  การวางแผนของมาตรฐานการศึกษา การจัดการบริหารส่งเสริมการศึกษา ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจการเด็กและเยาวชน                
งานเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติเกี่ยวกับงานการศึกษา งานสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ พัฒนาเด็ก
เยาวชนและสตรี งานพัฒนาชุมชนต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง กองการศึกษา (รหัสหน่วยงาน 08) 
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ดังนี้ 

5.1 งานบริหารงานทั่วไป   
  5.2 งานบริหารการศึกษา  
    5.3  งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา   
  5.4 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
  5.5 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ   

  6 กองสวัสดิการสังคม  
   กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การ

ส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้
มีการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และงานกิจกรรมชุมชน การให้คำปรึกษา
แนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาชุมชน  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานตามภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบ่งหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ กองสวัสดิการสังคม (รหัสหน่วยงาน 11) แบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น  ดังนี้ 

   6.1 งานสังคมสงเคราะห์  
  6.2 งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  
  6.3 งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  

6.4 งานบริหารงานทั่วไป    
/7. หน่วยตรวจสอบภายใน ...  
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7. หน่วยตรวจสอบภายใน   

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ด้วยเทคนิค
และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม  โดยคำนึงถึง
ประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  รวมทั้งวิเคราะห์และ



  
ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ  การเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สิน  การบริหารงานด้านต่างๆของเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท  ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการ
ปรับปรุง  แก้ไข  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัด  เสนอแนะเพ่ือป้อง
ปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน  หรือทรัพย์สินต่างๆของเทศบาล  สอบทาน
ระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งที่ราชการกำหนดเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  ติดตามผลการ
ตรวจสอบ  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น  และปลัดเทศบาลเพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขของ
หน่วยรับตรวจสอบ  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น  และปลัดเทศบาลเพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไข
ของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ  สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย หน่วยตรวจสอบภายใน  (รหัส
หน่วยงาน 12) แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ดังนี้ 
   7.1 งานบริหารงานทั่วไป    
              7.2 งานตรวจสอบภายใน 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

     ประกาศ  ณ  วันที่    2   เมษายน  พ.ศ. ๒564 

 
 

                          (นายสมพาส ฐานะสุ) 
                            ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

                             นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง 
 
 

  



  
 
                            

 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง 
เรื่อง   การกำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลนาม่อง 

……………………………….. 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบล 

นาม่อง ให้เหมาะสมกับภารกิจ ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนปริมาณและคุณภาพของงานที่เพ่ิม
มากขึ้นในสภาพปัจจุบัน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล พ.ศ.2563 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ท.จ.สกลนคร) ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม 2563 ได้ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

 

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15  และมาตรา ๒3  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒   ประกอบกับข้อ  251  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร  เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที ่ 19  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545  และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  ใน
การประชุมครั้งที่ 3/๒๕64 เมื่อวันที่  25    มีนาคม  ๒๕64 เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของเทศบาล ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลนาม่อง จึงประกาศกำหนด
ส่วนราชการของเทศบาล  ดังนี้  

 1. สำนักงานปลัดเทศบาล  
  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล  
การจัดทำร่างข้อบัญญัติ  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา 3 ปี การให้คำปรึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ  การปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง                    การ
บริหารงานบุคคล  ของเทศบาลทั้งหมด งานกฎหมายและคดี งานดำเนินการด้านวินัย ด้านการร้องทุกข์และ
อุทธรณ์    การเผยแพร่ฝึกอบรม การจัดทำงบประมาณตามแผน  งา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มี
หน้าที่รับผิดชอบด้านอำนวยการ ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ การช่วยเหลือกู้ชีพกู้ภัย และงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นดังนี้ 

1.1 งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านสารบรรณกลางของเทศบาล 
การรับ-ส่งหนังสือ  การจัดทำฎีกา การจัดเก็บเอกสารทางราชการ อำนวยการข้อมูลข่าวสาร จัดเก็บข้อมูลสถิติ
ต่าง ๆ  ด้านเลือกตั้ง  งานประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารประสานงาน งานเกี่ยวกับรัฐพิธี ราชพิธี และงานพิธีการ
ต่างๆ งานเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการ
ใดในเทศบาลโดยเฉพาะและงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 

1.2 งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล การเลื่อนระดับ  
การเลื่อนขั้น เลื่อนค่าตอบแทน การโอน ย้าย การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง การสรรหา
พนักงาน และงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

/1.3 งานกิจการสภา... 
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1.3 งานกิจการสภา มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ เกี่ยวกับระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
ของกิจการสภาเทศบาล งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านอำนวยการ   ด้าน 
ป้องกัน  ด้านช่วยเหลือฟ้ืนฟู  ด้านกู้ชีพกูภ้ัย งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.5 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบายและแผน ด้าน 
วิชาการ  ด้านข้อมูลการประชาสัมพันธ์  ด้านสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
  1.6 งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ขออนุมัติดำเนินการตามเทศบัญญัติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี การเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๑.7 งานนิติการและการพานิชย์   มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านกฎหมายและนิติกรรม  
ดำเนินการทางวินัย  ด้านร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์  งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     2. กองคลัง     
 มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน  การ
เบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน เทศบาล   รวบรวมสถิติเงินได้
ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี    การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและนำส่ ง  รายงาน               
เงินคงเหลือประจำวัน  การรับและจ่ายขาดเงินสะสม ของเทศบาลการยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหา
ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน   รับการตรวจงานจากจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืม  เงินค้างชำระ การจัดเก็บภาษี   การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การ
พัฒนารายได ้    การออกใบอน ุญาตและค ่าธรรมเน ียมต ่างๆ  และปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่อ ื ่นท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง                             
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นดังนี้ 

2.1 งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านสารบรรณของกองคลัง งานดูแล 
รักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการ เรื่องสถานที่วัสดุ – อุปกรณ ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกใน
เรื่องต่างๆ  การรับ-ส่งหนังสือ  การจัดเก็บเอกสารทางราชการ อำนวยการข้อมูลข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์
ติดต่อสื่อสารประสานงาน จัดเก็บข้อมูลสถิติต่าง ๆ งานอื่นๆที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.2 งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า  
ด้านพัฒนารายได้  ด้านควบคุมกิจการและค่าปรับ ด้านทะเบียนควบคุมและเร่งรัดจัดเก็บรายได้ งานคัดลอก
ข้อมูลที่ดิน งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินงานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่  งานสำรวจ
ตรวจสอบข้อมูลภาคสนามงานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้ชำระ
ภาษี (ผ.ท. 4  และ  5)งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานที่เกี่ยวข้อง  งานจัดเก็บและดูแล
บำรุงรักษาแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารข้อมูลต่างๆ  งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและ
เอกสารที่เกี ่ยวข้อง (ผ.ท. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 และ 17)งานการจัดทำรายงานประจำเดือนงาน
ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุง
ท้องที่  และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือน งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน งานบริการข้อมูลผู้ชำระภาษี งาน
บริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินงานอื ่นๆที ่เกี ่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมายด้านทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๒.3  งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานการซ่อมและ 
บำรุงรักษา งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ งานควบคุมและการ
จำหน่ายพัสดุ งานการเช่าสังหาริมทรัพย์   และอสังหาริมทรัพย์งานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๒.4 งานการเงินและบัญชี   มีหน้าที ่ความรับผิดชอบงานควบคุมและจัดทำทะเบียน
งบประมาณรายจ่าย งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐาน
ใบสำคัญคู่จ่าย งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน 
ประจำปี และรายงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

 3. กองช่าง   
                    มีอำนาจหน้าที่เกี ่ยวกับการสำรวจออกแบบ   และจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ เทศบาล               
การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล งานบำรุง ซ่อมแซมและจัดทำ
ทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ โครงการ
และการออกแบบก่อสร้างแก่เทศบาล  และหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุม
ปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ดังนี้ 

3.1 งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านสารบรรณของกองช่าง การ
จัดทำฎีกา งานดูแล รักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการ เรื่องสถานที่วัสดุ – อุปกรณ์   การติดต่อและ
อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ  การรับ-ส่งหนังสือ  การจัดเก็บเอกสารทางราชการ อำนวยการข้อมูลข่าวสาร 
งานประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารประสานงาน จัดเก็บข้อมูลสถิติต่าง ๆ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๓.2 งานวิศวกรรม   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้าน 
วิศวกรรม งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม  งานตรวจสอบแบบแปลนการขอ
อนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม  งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม - งานสำรวจ
หาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ   ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์วิจัย
ทางด้านวิศวกรรม  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
  ๓.3 งานผังเมือง มีหน้าทีความรับผิดชอบ งานจัดทำผังเมืองรวม  งานควบคุมแนวเขตถนน 
ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์  งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง  งานตรวจสอบโครงการ
พัฒนาผัง  งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   

๓.4 งานสาธารณูปโภค   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน  
ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน 
สะพาน เขื่อน ทางเท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  งาน
ให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี ่ยวกับงานก่อสร้าง   งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา  งานประมาณ
ราคา  งานซ่อมบำรุงรักษา งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
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4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วย 
การสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงงานด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัย การส่ง เสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและ โรคไม่ติดต่อ การ
พัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค จัดบริการ รักษาความสะอาด 
การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  4.1 งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานควบคุมด้านสุขาภิบาล และอนามัย
สิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหาร และโภชนาการ งานควบคุมประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ หรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญ และมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย 
งานฌาปนกิจ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.2 งานบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวางแผนด้านสาธารณสุข งานจัดทํา 
แผนตามโครงการบริหารสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิน่ โดยประสานแผนงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด งานประสานแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ จากผลการปฏิบัติงาน
หรือรายงานของกระทรวง สาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล  งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุข
ประจำเดือนของเทศบาล งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่างๆ ที
เกีย่วข้อง  งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข งานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

  4.3 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ งานกวาดล้างทำความสะอาด งานเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายขยะมูลฝอย งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

    4.4 งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานด้านสุขศึกษา งานด้านอนามัยโรงเรียน งาน
ด้านอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน งานโภชนาการ งานสุขภาพจิต งานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.5 งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านสารบรรณของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม การจัดทำฎีกา งานดูแล รักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการ เรื ่องสถานที่วัสดุ – 
อุปกรณ์   การติดต่อและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ  การรับ-ส่งหนังสือ  การจัดเก็บเอกสารทางราชการ 
อำนวยการข้อมูลข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารประสานงาน จัดเก็บข้อมูลสถิติต่าง ๆ งานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   5.  กองการศึกษา   
    มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา  การแนะแนวทาง 

การวัดผล ประเมินผล  การวางแผนของมาตรฐานการศึกษา การจัดการบริหารส่งเสริมการศึกษา ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจการเด็กและเยาวชน                
งานเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติเกี่ยวกับงานการศึกษา งานสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ พัฒนาเด็ก
เยาวชนและสตรี งานพัฒนาชุมชนต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง                                                       
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ดังนี้ 
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5.1 งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านสารบรรณของกองการศึกษา 
การจัดทำฎีกา งานดูแล รักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการ เรื่องสถานที่วัสดุ – อุปกรณ์   การติดต่อ
และอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ  การรับ-ส่งหนังสือ  การจัดเก็บเอกสารทางราชการ อำนวยการข้อมูล
ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารประสานงาน จัดเก็บข้อมูลสถิติต่าง ๆ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

  5.2 งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ส่งงเสริม  สนับสนุน  ด้านวิชาการ  
งบประมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติงานทางการศึกษา   การวางแผนทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา  แผนการ
พัฒนา แผนงานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และงานอื่น ๆที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  5.3  งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานดูแลการจัดการเรียนการ
สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการ
จัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ   งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  5.4 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานพัฒนาเยาวชน  ให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ   งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน งานควบคุมตรวจสอบ  นิเทศติดตาม
ผล  วัดผลกิจกรรมเยาวชน  งานชุมชนต่าง  ๆ  เช่น  การอยู่ค่ายพักแรม   งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน งาน
บริการด้านวิชาการอื่น  ๆ งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  งานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  5.5 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกีฬา
และนันทนาการ ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย กีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาพื้นฐานและกีฬาเพื่ออาชีพ  ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารสนามกีฬาเทศบาลตำบลนาม่อง งานศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลนาม่อง งานศูนย์ออกกำลัง
กายเทศบาลตำบลนาม่อง  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูล สถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนด้านกีฬาและ
นันทนาการ ติดตามประเมินผลกิจกรรมกีฬาเยาวชน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิคการกีฬา  ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชนและประชาชน   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมกีฬา
ต่าง ๆ-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลนาม่อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

  6 กองสวัสดิการสังคม  
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
เยาวชน การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และงานกิจกรรมชุมชน การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ
งานสวัสดิการสังคม งานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชน  งานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานตามภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งหน่วยงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

/6.1 งานสังคมสงเคราะห์... 
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   6.1 งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน
ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งานสงเคราะห์
ครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว  งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคม
สงเคราะห์ภาคเอกชน งานสำรวจสภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสังคมสงเคราะห์หญิง
บางประเภท งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสังคมสงเคราะห์  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  6.2 งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่
ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า  อนาถา  ไร้ที่พึ่ง  เร่ร่อนจรจัด  ถูก
ทอดทิ้ง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย  สมองและปัญญา  งานให้ความช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียนอาหารกลางวัน  ทุนการศึกษา  ฯลฯ  งาน
ส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  ได้แก่  การสอดส่อง  ดูแลและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สม
แก่วัย  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  งานให้ 
คำปรึกษา  แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ   งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  6.3 งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที ่ความรับผิดชอบ งานสำรวจและจัดตั ้งคณะกรรมการ
ชุมชน  เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไป
บริการแก่ชุมชน งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การศึกษา  การอนามัยและสุขาภิบาล  งานอื่นที่เกี ่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

6.4 งานบริหารงานทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านสารบรรณของกองสวัสดิการ
สังคม การจัดทำฎีกา งานดูแล รักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการ เรื่องสถานที่วัสดุ – อุปกรณ์   การ
ติดต่อและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ  การรับ-ส่งหนังสือ  การจัดเก็บเอกสารทางราชการ อำนวยการ
ข้อมูลข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารประสานงาน จัดเก็บข้อมูลสถิติต่าง ๆ งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง หรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7. หน่วยตรวจสอบภายใน   
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ   ด้วยเทคนิค
และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม   โดยคำนึงถึง
ประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ   รวมทั้งวิเคราะห์และ
ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ   ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ  การเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สิน  การบริหารงานด้านต่างๆของเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทร ัพยากรท ุกประเภท   ประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ งานและเสนอแนะว ิธ ีการหร ือมาตรกา รในการ
ปรับปรุง  แก้ไข  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัด  เสนอแนะเพ่ือป้อง
ปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน   หรือทรัพย์สินต่างๆของเทศบาล  สอบทาน
ระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งที่ราชการกำหนดเพื่อให้มั ่นใจได้ว่า
สามารถนำไปสู ่การปฏิบ ัต ิงานที ่ตรงตามว ัตถ ุประสงค ์และสอดคล้องก ับนโยบาย   ติดตามผลการ
ตรวจสอบ  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น  และปลัดเทศบาลเพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขของ 
 

/หน่วยรับตรวจสอบ... 
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หน่วยรับตรวจสอบ  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น  และปลัดเทศบาลเพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไข
ของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู ้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ   สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย หน่วยตรวจสอบภายใน กำหนด
แบ่งงานออกเป็น 2 งาน ดังนี้ 

7.1 งานบริหารงานทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านสารบรรณของหน่วยตรวจสอบ
ภยใน การจัดทำฎีกา งานดูแล รักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการ เรื่องสถานที่วัสดุ – อุปกรณ์   การ
ติดต่อและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ  การรับ-ส่งหนังสือ  การจัดเก็บเอกสารทางราชการ อำนวยการ
ข้อมูลข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารประสานงาน จัดเก็บข้อมูลสถิติต่าง ๆ งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง หรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
            7.2 งานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลนาม่อง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานตรวจสอบ
บัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท  งานตรวจสอบภาษีทั้ง
ภายนอกและภายใน  งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้  งานตรวจสอบ
ทรัพย์สินของเทศบาล  งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล  งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี งานตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี งาน
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน งานตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อม
ทั้งหลักฐานการทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  งาน
ตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  งานตรวจสอบ
รายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงิน
ทดรองราชการ  งานตรวจสอบงบประมาณรายได้ รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท   งานติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน ๒๕64  เป็นต้นไป 
    

     ประกาศ  ณ  วันที่  2 เมษายน  พ.ศ. ๒564 

 
 

                          (นายสมพาส ฐานะสุ) 
                            ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

                             นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง 
  



  
 
 

 
 
 

คำสั่งเทศบาลตำบลนาม่อง 
ที่  226  /2564 

เรื่อง    การจัดบุคลากรที่มีอยู่เดิมลงตำแหน่งที่กำหนดในโครงสร้างใหม่ 
………………………………………………………….. 

       

       เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลตำบลนาม่อง เป็นไปตามตำแหน่งที่กำหนด
โครงสร้างใหม่ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) จึงได้จัดบุคลากรที่มีอยู่เดิม
ลงตำแหน่งที่กำหนดในโครงสร้างใหม่ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน  2564 เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 
 
 

                       (นายสมพาส  ฐานะสุ) 
                        ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

                         นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


