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 ภายใต้กรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการกระจาย
อ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลาย มีอิสระในการก าหนดนโยบาย 
การปกครอง  การบริหารจัดการ  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจของตนเอง  
โดยเฉพาะรัฐบาลเป็นผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จ าเป็น  เพ่ือกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ โดยกรอบแนวคิด 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการและสาระส าคัญ 3 ด้าน คือ 

 ๑. ด้านความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง  การบริหารจัดการ  
การบริหารงานบุคคล  และการเงินการคลังของตนเอง  โดยยังคงรักษาความเป็นรัฐเดียวและมีความเป็น
เอกภาพของประเทศ  การมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และความมั่นคงของชาติเอาไว้ได้   
ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองท้องถิ่นภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
     รัฐต้องกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเอง  และการตัดสินใจในกิจการ  
ของตนเองได้มากขึ้น  โดยปรับบทบาทและภารกิจของทางราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหาร  
ส่วนภูมิภาค  และเพ่ิมบทบาทให้ส่วนท้องถิ่นเข้าด าเนินการแทน  เพ่ือให้ราชการบริหารส่วนกลางและ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาครับผิดชอบในภารกิจมหภาค  และภารกิจที่เกินขีดความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการได้  โดยก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนโยบาย และด้าน
กฎหมายเท่าที่จ าเป็น  ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านเทคนิควิชาการและตรวจสอบติดตามประเมินผล 
 ๓. ด้านประสิทธิภาพการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     รัฐต้องกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่
ดีขึ้นหรือไม่ต่ ากว่าเดิม  มีคุณภาพมาตรฐาน  การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส  
มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน ภาคประชาสังคม  
และชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมด าเนินงานและติดตามตรวจสอบ 
 
 
 



 
 

 ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด) ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด 
ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานปริมาณ 
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  
  ประกอบกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส (ก.ท.จ.นราธิวาส) ในการประชุม  
ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล จ านวน 2 ฉบับ โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับประกาศที่ ก.ท. ก าหนด 
เพ่ือให้มีผลบังคับกับเทศบาลในเขตพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส  ดังนี้ 
  1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2563 (โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ) ลงวันที่ 11 มกราคม 
2564 
  2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 11 มกราคม 2563 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลเมืองนราธิวาสจึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4-2566 (การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส) 
เพ่ือให้การใช้อัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักถึงการพัฒนาไปสู่ Thailand ๔.๐ ซึ่งเป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่น 
ให้ก้าวไปสู่ยุคดังกล่าว  ตลอดจนการบริหารงานรวมถึงแผนการคลัง และแผนทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้อง
กับภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด รวมทั้ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) บทบาทในการก าหนดนโยบายด้านการบริหารราชการและ
พัฒนาท้องถิ่น  จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุผลตามพันธกิจ
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ เทศบาลเมืองนราธิวาสโดยนายกเทศมนตรีได้มีนโยบายในการก ากับดูแลและพัฒนาระบบ
ราชการส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ ตลอดจนสภาพปัญหาภายใน
เขตพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการวางแผนทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีรายละเอียดดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ (Vision)   
 : พัฒนามุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืนและสมดุล ภายใต้หลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” 

 ค านิยามจ ากัดความ  
 ๑. การพัฒนามุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ หมายถึง การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การสร้าง 
ความมั่นคงและสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข  
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้การบริหารจัดการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม มุ่งให้เกิดการ 
บูรณาการ เกิดความสมดุลในทุกๆ ด้าน น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถจัดแบ่งกลุ่มตามมิติที่เชื่อมโยง
จ านวน ๕ มิติ ประกอบด้วย 
  ๑.๑ การมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัย ครอบคลุมทั้ง
ด้านการมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพดี โครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอ สังคมเข้มแข็ง เอ้ืออาทรต่อกัน มีความ
สงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดี
และมีความสุข 
  ๑.๒ การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ โปร่งใสเป็นธรรมติดตาม
ตรวจสอบได้ 
  ๑.๓ การมีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถเพ่ิมรายได้และมีงานท าด้วย 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นระบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑.๔ การมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ ช่วยเกื้อกูลให้ชุมชนเข้มแข็ง  
มีการสืบทอด รักษาและปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
น ามาใช้ประโยชน์กับการผลิต ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
  ๑.๕ การมีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน เด็กทุกคนได้รับการเรียนรู้ให้เป็นเด็กคิดเป็น  
ท าเป็น และเป็นเด็กดี เด็กเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒. ยั่งยืน หมายถึง การคงความเป็นเมืองน่าอยู่ อยู่นานตลอดไป 
 ๓. สมดุล หมายถึง การพัฒนามุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความเสมอกัน เท่ากันในทุกๆ ด้านไม่น้อย
เกินไปหรือมากเกินไป 



 
 

 ๔. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนไทยให้อยู่อย่างพอประมาณ 
เดินทางสายกลาง  มีความพอดี ความมีเหตุผลกับตนเอง ครอบครัวและชุมชนโดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัย
ภายนอกต่างๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ สิ่งส าคัญต้องรู้จักการพึ่งพาตนเองโดยไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน และรู้จัก
น าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ภายใต้คุณลักษณะ ๓ คุณลักษณะ 
และ ๒ เงื่อนไข ดังนี้ 

 คุณลักษณะ 
๑. ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีที่ ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไป 

อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ 
อย่างรอบคอบ 

๓. การมี ภู มิ คุ้ มกั นที่ ดี ในตั ว  หมายถึ ง การเตรี ยมตั วให้ พร้ อมรับผลกระทบ และ 
การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ในอนาคตทั้งใกล้และไกล  

เงื่อนไข 
๑. ความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน 
๒. คุณธรรม หมายถึง การมีคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรม 

 พันธกิจ (Mission) 
 จากวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส ในระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 - 2565 ได้ก าหนดเป็น 
พันธกิจ ที่เทศบาลเมืองนราธิวาสจะต้องด าเนินการ มีดังนี้ 

๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ทางระบายน้ า  
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ที่จ าเป็น 
๓. จัดให้มีและปรับปรุงสัญญาณการจราจรทางบก 
๔. จัดให้มีและปรับปรุงผังเมืองรวม ภูมิทัศน์และการควบคุมอาคารของเทศบาล 
๕. จัดให้มีการรักษาความสะอาด การสร้างจิตส านึก และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
8. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
9. จัดให้มีการเสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา  บ ารุงรักษาศิลปะ  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
     จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
10. พัฒนา ปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ระบบการบริหารที่ทันสมัยและการให้ 

บริการประชาชน 
  11. จัดให้มีการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  12. จัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  13. จัดให้มีและควบคุมสถานประกอบการค้า การฆ่าสัตว์ และกิจการอื่นๆ 
 



 
 

  14. จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  15. จัดให้มีการดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  16. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
  17. จัดให้มีการศึกษา 
  18. ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ        
        ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

19. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การฝึกอบรม และการประกอบ
อาชีพเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

20. พัฒนาการค้า การลงทุนในท้องถิ่น 
21. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม ระบบจราจร  

                       ผังเมืองและผังต าบลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด การค้า การลงทุน และผู้ประกอบการในท้องถิ่นพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

3. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

4. มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
จารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ปูชนียบุคคล โบราณสถาน โบราณวัตถุ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยส่งเสริมด้านสุขภาพ การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ ป้องกันและบ าบัด 
ผู้ติดยาเสพติด  การกีฬา นันทนาการ และการจัดการศึกษา 

6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

7. การบริหารจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมประชาธิบไตย 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

8. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบ
เรียบร้อย เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง 

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาสบรรลุตามพันธกิจที่ตั้ งไว้  
จึงจ าเป็นต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ  ทั้งนี้ การวางแผน
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ก.กลาง) ได้ก าหนดไว้  

 



 
 

2.วัตถุประสงค ์
 

 
 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี มีดังนี้ 
 ๒.๑ เพ่ือให้เทศบาลเมืองนราธิวาสมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
 ๒.๒ เพ่ือให้เทศบาลเมืองนราธิวาสมีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลังโครงสร้าง 
ส่วนราชการ ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดประเภทต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นหรือไม่ 
 ๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ๒.๕ เพ่ือให้เทศบาลเมืองนราธิวาสสามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิก
ภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 ๒.๖ เพ่ือให้เทศบาลเมืองนราธิวาสด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 ๒.๗ เพ่ือให้เทศบาลเมืองนราธิวาสมีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองนราธิวาสที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล   
หรือมติคณะรัฐมนตรี  หรือนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

 
  
 คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของเทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  
เป็นประธานกรรมการ เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม 
ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

  ๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหา
ในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลเมืองนราธิวาสบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ 
จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลังตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ  
 3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจ 
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลเมืองนราธิวาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากร   เข้ามาร่วมในการพิจารณาเพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ 
โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
 3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงาน ในแต่
ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐานที่ว่างานใด 
ที่ต้องมีกระบวนและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง  หรืองานบริการ 
บางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่น 
จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative  Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณ
อัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วน
ราชการจะต้องเปรียบเทียบปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ 
เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ  หรืองานของ 
หน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 



 
 

 3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงาน 
ในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/
เกลี่ยอัตราก าลั งใหม่  เพ่ือให้ เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจ 
ของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
 ๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณา 
อย่างน้อยใน ๓ ประเด็นดังนี้ 
       ๓.๖.๑ เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงาน 
ในพ้ืนที่นั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไป  
จะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไป 
ในส่วนราชการนั้น   ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละ 
ส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
       ๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
       ๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์  ซึ่งมุมมองต่างๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ
น าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ ในเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงาน
แบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
 ๓.๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน  
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) 
มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบ
ต าแหน่ง ในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน 
ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุน  ไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงาน 
ในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงาน
ลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  ถ้ากรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลัง 



 
 

ในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุป 
อาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็น
แนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการ
ส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของ แต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้น 
การรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ 
ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง 
มีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน า
ผลการจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process  
Re-engineer) อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. สภาพปัญหาของพืน้ที่และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 

 เทศบาลเมืองนราธิวาสมีสภาพปัญหาของพ้ืนที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งเป็น
ด้านต่างๆ เพ่ือสะดวกในการด าเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ประกอบด้วย 

 ๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ถนน ทางเท้า และทางระบายน้ า บางสายในเขตเทศบาลช ารุด   
 ภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส บางพ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณู ปการ  

ยังไม่ทั่วถึง 
 ระบบสัญญาณไฟจราจรช ารุด ท าให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา     
 การติดตั้งไฟฟ้าตามถนน ซอยในเขตเทศบาลไม่ทั่วถึง  

 ความต้องการ 
 จัดท าโครงการบุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
 จัดท าโครงการสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๒. ด้านเศรษฐกิจ 
 ประชาชนขาดความรู้ในการพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า 
 ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 

ความต้องการ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ส่งเสริมโครงการตามแนวทางพระราชด าริ 

๓. ด้านสังคม 
 การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ

สถาบันครอบครัว และชุมชน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจน ฯลฯ 
 ยาเสพติดที่แพร่กระจายไปสู่สังคมอย่างรวดเร็ว 
 ประชากรด้อยการศึกษา ขาดโอกาสที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 



 
 

 ผู้พิการและผู้ยากไร้ในสังคม ได้รับการดูแลจากภาครัฐไม่ท่ัวถึง 
 ในเขตเทศบาล ยังมีประชาชนที่มีการปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เดินเพ่นพ่านบริเวณสถานที่

สาธารณะ ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรไปมา อีกท้ังสร้างความร าคาญให้แก่ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว 
 ความต้องการ 

 จัดท าโครงการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการศึกษา 
 จัดท าโครงการรณรงค์การอบรมและป้องกันยาเสพติด 
 จัดท าโครงการให้การสงเคราะห์แก่ผู้พิการและยากไร้ภายในเขตเทศบาล 
 จัดท าโครงการปลุกจิตส านึกให้ผู้เลี้ยงสัตว์ควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยง 

๔. ด้านการเมืองการบริหาร 
 ตามที่ ได้มีการกระจายอ านาจทางการเมือง การปกครอง การบริหารไปสู่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจรูปแบบของการกระจายอ านาจและหน้าที่ของประชาชน กับการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 ด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการที่ก้าวหน้า สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร      
จึงควรส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสิทธิภาพในการท างาน 

ความต้องการ 
 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการบ าบัดน้ าเสีย 

ในเขตชุมชน 
 ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และการรักษาความสะอาด 

ความต้องการ 
 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 

๖. ด้านการสาธารณสุข 
 ปัญหาการเกิดโรคติดต่อในเขตเทศบาล เช่น ไข้เลือดออก ไขห้วัดใหญ่ 
 ปัญหาการติดยาเสพติดของประชาชน 

ความต้องการ 
 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
 ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 



 
 

๗. ด้านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 ปัญหาการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไมต่่อเนื่อง 
 ประชาชนขาดความตระหนักในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ความต้องการ 
 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล 
 เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุ และโบราณสถาน 
 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 
 



 
 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ก าหนดภารกิจและอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2496, 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 
รวมถึงนโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่นและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองนราธิวาส เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาล
เมืองนราธิวาส มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ตรงกับความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง ซ่ึงสามารถแบ่งภารกิจ อ านาจหน้าที่ออกเป็น ๗ ด้าน ดังนี้ 
 ๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
 จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบคมนาคมอย่างทั่วถึง 

 ๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม  

ในการจัดการศึกษา 
 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
 ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ๕.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ          
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา 

ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามีมีบทบาทเพ่ือเพ่ือศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

 ๕.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 

 



 
 

 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 ส่งเสริมโครงการตามแนวทางพระราชด าริ 

 ๕.5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

 ๕.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล 
 เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชนและประชาชน 

๕.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ ส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชน 
 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือรองรับ

ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 



 
 

การวิเคราะห์การด าเนินการตามภารกิจ SWOT Analysis 
 เทศบาลเมืองนราธิวาส มีการวิเคราะห์การด าเนินการตามภารกิจโดยน าเครื่องมือทางการบริหาร  
SWOT Analysis มาใช้เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ การด าเนินงานด้วยจุดแข็งหรือจุดเด่น 
จุดอ่อนหรือข้อด้อย โอกาส และภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สภาวะ
สิ่งแวดล้อม จากปัจจัยภายในองค์กรเพ่ือน ามาพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์   
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 จุดแข็ง(Strength) 

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งและมีอิสระในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. มีกลยุทธ์และกลวิธีการบริหารงานที่ชัดเจนเหมาะสม และมีการแบ่งส่วนราชการภายในและ

ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างอย่างชัดเจน 
๓. ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและยืดหยุ่น 
๔. มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๕. มีระบบบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและประหยัด 
๖. มีการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา บุคลากรด้านการกีฬา 
๗. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมในด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท       

การจัดการฝึกอบรมและส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
๘. การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การตลาด การรักษาความปลอดภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ครบครัน ทันสมัย ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดงานตามเทศกาลต่างๆ การก่อสร้างถนน คูระบายน้ า การศึกษา 
การสาธารณสุข ฯลฯ ตามอ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

๙. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการ โดยผ่านทางสื่อไร้สาย  
เว็บไซต์ วารสาร รถประชาสัมพันธ์ ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ 

๑๐. องค์กรมีทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการด าเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบและมีกฎหมายรองรับการด าเนินงานตามภารกิจ    
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ 

๑๑. มีท่าเทียบเรือที่มีศักยภาพในการพัฒนา เช่น เป็นจุดขนถ่ายสินค้าทางน้ าท าให้ต้นทุนสินค้าลดลง 
๑๒. มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่หลากหลาย และมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
๑๓. ประชาชนรักความสงบ มีอิสระในการนับถือศาสนา การประกอบอาชีพ มีส่วนร่วมและให้

ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
๑๔. มีสถาบันการศึกษารองรับการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็ก - ปริญญาโท ทั้งของรัฐบาลและเอกชน 

เช่น โรงเรียนระดับศูนย์เด็กเล็กไปจนถึงระดับมัธยมตอนปลาย การศึกษาพิเศษ การศึกษา
นอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย และมหาวิทยาลัย 

๑๕. มีทะเล ชายหาด แม่น้ า ล าคลองและทรัพยากรธรรมชาติที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ที่เอ้ือและส่งเสริมการประกอบอาชีพในการท าธุรกิจการประมงและอ่ืนๆ 

๑๖. มีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ดี เอ้ือต่อการเป็นเมืองน่าอยู่ ไม่มีมลพิษทางด้านอากาศ น้ า  เสียง 
๑๗. มีการพัฒนาตลาดรองรับการผลิตสินค้า 



 
 

๑๘. มีระบบขนส่งทางบก ทางน้ า และทางอากาศที่ได้มาตรฐาน ทันสมัยรองรับการสัญจร การขนส่งสินค้า               
ที่สะดวก สบาย รวดเร็ว และปลอดภัย 

๑๙. ประชาชนตื่นตัวด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
๒๐. มีสถานบริการด้านสุขภาพตั้งแต่การบริการขั้นพ้ืนฐาน จนถึงครบวงจรรองรับการบริการประชาชน 

 
จุดอ่อน (Weakness)   
๑. ปรับเปลี่ยนผู้บริหารที่เลือกตั้งเข้ามาบริหารงานทุก 4 ปี และเปลี่ยนนโยบายท าให้การบริหารงาน 

ไม่ต่อเนื่อง 
๒. ส่วนราชการภายในองค์กรยังไม่สามารถจัดท าและเชื่อมโยงระบบข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิน่ 
๓. ขาดระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย 
๔. งบประมาณในการพัฒนามีน้อยและขาดการสนับสนุนงบประมาณในโครงการที่มีขนาดใหญ่ 
๕. การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐานมาใช้ในองค์กรมีน้อย 
๖. การจัดการผังเมืองยังไม่ดีพอ 
๗. บุคลากรบางส่วนของเทศบาลยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดระบบการท างานและการบูรณาการ 
๘. สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานไม่เอ้ือต่อการท างานที่เป็นระบบทั้งทางด้านกายภาพ  
 ด้านสังคมและด้านจิตใจ 
๙. ยังไม่มีระบบสารสนเทศท่ีประชาชนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง 
๑๐. ระบบการท างานยังไม่เป็นมาตรฐานและขาดการบูรณาการร่วมกัน เช่น ขาดการวางแผนและประสานงาน     

ในการปฏิบัติงาน 
๑๑. จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจหน้าที่ที่เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะงานด้านบริการประชาชน 
๑๒. เครือ่งมือ เครื่องใช้ช ารุดทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  
๑๓. บุคลากรมีความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายหมายน้อย และตีความระเบียบ กฎหมายผิด 
๑๔. การจัดท าแผนพัฒนาและการเบิกใช้จ่ายงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพ 
๑๕. การพัฒนายังไม่ครอบคลุมทุกด้าน และไม่มีการผลักดันที่ต่อเนื่อง ท าให้มีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ 
๑๖. ระบบการบริหารจัดการขยะยังไม่ได้มาตรฐาน ประชาชนยังไม่มีจิตส านึกเรื่องการทิ้งขยะ ความสะอาด 
๑๗. มาตรฐานทางด้านกฎหมายหย่อนยาน 
๑๘. ประชาชนและเยาวชนในพื้นท่ีเสพและจ าหน่ายยาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 เทศบาลเมืองนราธิวาสมีการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของเทศบาล โดยน าเครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis ที่เป็นปัจจัยภายนอก
ที่เป็นทั้งในเชิงแง่ลบและแง่บวกมาใช้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการการด าเนินงานด้วยโอกาส
หรือปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก ที่เอ้ืออ านวยให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ  และอุปสรรคหรือภาวะ
คุกคามจากภายนอก เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ นอกจากวิเคราะห์และเฝ้าระวังเพ่ือหาแนวทางป้องกัน
ให้ได้รับผลกระทบหรือมีความเสียหายน้อย สรุปตามแต่ละด้าน ได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ จ านวนประชากร ระบบการศึกษา ค่านิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี การสาธารณสุข แนวโน้มทางสังคม การคมนาคม การสื่อสาร อาชีพและปัญหาสังคม ฯลฯ 

 2. ด้านเทคโนโลย ีได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การผลิตเครื่องจักรกลต่างๆ เทคโนโลยี
สารสนเทศ    แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
 3. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของประชาชนในพ้ืนที่ ภาวะทางการเงิน การว่างงาน อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย การลงทุนต่างๆ ฯลฯ 

 4. ด้านการเมืองและกฎหมาย ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด กฎหมาย ระเบียบ
ต่าง ๆ     การแทรกแซงทางการเมือง ฯลฯ 
 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การอนุรักษ์ เฝ้าระวัง การสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การรักษาความสะอาด การปรับปรุงภูมิทัศน์  ระบบการบริหารจัดการขยะ  
การควบคุม  สิ่งที่เป็นมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 ซึ่งปัจจัยทั้ง 5 ด้านมีผลทั้งในทางแง่ลบและแง่บวกต่อสถานการณ์การพัฒนาของเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส         
จึงขอสรุปจากโอกาสและอุปสรรคที่มีผลต่อการด าเนินงานของเทศบาล ดังนี้ 

 โอกาส (Opportunity)  
๑. เป็นแหล่งรวมสถาบันการเงินและสถานประกอบการ 
๒. การให้ความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล     
๓. การเสด็จแปรพระราชฐานและทรงงานในพื้นท่ีเป็นประจ าและต่อเนื่อง  
๔. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่
หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ 
ให้แก่เทศบาล  

๕. กระแสการตื่นตัวของประชาชนสนใจในสิทธิของตนเอง การบริหารจัดการของหน่วยงานรวม
ไปถึงการสร้างสุขภาพมากขึ้น 

๖. รัฐบาลมีนโยบายลดภาษีด้านการลงทุนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้    
๗. มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน

ทั่วไป 
๘. มีภาคีเครือข่ายที่พร้อมให้การสนับสนุนการด าเนินงานของเทศบาล 



 
 

๙. รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาความยากจน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) 

๑๐. การปฏิรูประบบราชการเป็นโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานให้เหมาะสมรวมไป 
ถึงขวัญก าลังใจในการท างานของเจ้าหน้าที่ 

๑๑. จังหวัดมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในเขตเทศบาล  
๑๒. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสนามบินนราธิวาสให้เป็นสนามบินนานาชาติ    
๑๓. เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส      

   
 ภัยคุกคาม (Threat)   

๑. ขาดแคลนเงินทุน     

๒. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม   

๓. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้นโยบายขาดความต่อเนื่อง  
๔. มีพ้ืนที่อาณาเขตพัฒนาจ ากัด       
๕. สถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานแตกต่างกัน 

๖. สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการลงทุน  
๗. อยู่ในพ้ืนที่ที่ห่างไกลจากแหล่งผลิตสินค้า ท าให้สินค้ามีราคาสูงเนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง 

ในการขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
๘. ต้นทุนการผลิตสินค้าสูง ท าให้ผู้ประกอบการไม่สนใจลงทุนในพ้ืนที่เท่าที่ควร 

๙.  มีปัญหาด้านการก่อความไม่สงบในพื้นท่ีส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ ด้านความปลอดภัย  
     เศรษฐกิจ  และการท่องเที่ยว 

๑๐. ปัญหายาเสพติด (การค้ายาเสพติด, เยาวชนติดยาเสพติด) 
๑๑. ปัญหาการว่างงาน ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ และผู้มีรายได้น้อย 

๑๒. ปัญหาความยากจน 

๑๓. ภาวะเงินเฟ้อ 

๑4. ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจระบบท างานของภาครัฐ 

๑5. การกระจายรายได้ของแต่ละชุมชนไม่เท่าเทียมกัน 

๑6. นโยบายการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ  
      ต่อการพัฒนาในการรองรับภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึน 

17. ระเบียบ ข้อกฎหมายในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะการจ ากัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไว้ที่ 
40% เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. ภารกิจหลัก  และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ  

      
 เทศบาลเมืองนราธิวาสน าภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องด าเนินการดังนี้ 

ภารกิจหลัก 
๑. บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
๒. สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
๓. จัดให้มีไฟฟ้าและระบบคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
๕. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๖. ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย  โดยสนับสนุนให้ประชาชน 

 มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๗. ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
๘. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
๙. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
๑๐. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

 
ภารกิจรอง 

๑. การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒. การสนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอตัราก าลัง  
 

 เทศบาลเมืองนราธิวาสก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  8 ส่วน ๑ หน่วย ได้แก่  
ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง ส านักการช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองวิชาการและแผนงาน 
ส านักการศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองการเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้
กรอบอัตราทั้งสิ้น 791 อัตรา  แต่เนื่องจากเทศบาลมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจากเดิม  และมี
ความต้องการใช้บุคลากรที่มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการปฏิบัติภารกิจ  ดังนั้น จึงต้องมี
การก าหนดโครงสร้างและก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่เพ่ือที่จะให้
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาล  และให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีแนวทาง  ดังนี้ 
 7.๑ ปรับปรุงการจัดส่วนราชการใหม่ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงการก าหนดฝ่าย
หรืองานใหม่ในส่วนราชการระดับกอง/ส านัก เพ่ือรองรับภารกิจในด้านต่างๆ 
 ๗.๒ พัฒนาข้าราชการเพื่อสร้างคุณภาพและคุณธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจใหม่   
การพัฒนาข้าราชการ จึงเป็นกลไกที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่ง ที่จะช่วยเสริมสร้างก าลังคนภาคราชการให้มี 
ความรู้ ความสามารถ และทักษะตลอดจนช านาญงานสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย และมี
ทัศนคติที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน อันจะท าให้การปฏิบัติราชการมีคุณภาพยิ่งข้ึน 


