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ค ำน ำ 

กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (พ.ศ. 2558 – 2562) ขึ้น 
ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562)    
โดยก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ และพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
แผนพัฒนาสามปี ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเป็นหัวใจส าคัญ   
ในการบริหารราชการให้สังคมเกิดสันติภาพ ประชาชนเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์มีความสุขที่ยั่งยืน และ       
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2548  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยก าหนด
นิยามของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และ
แผนชุมชน  
 ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นเอง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาระยะยาว        
และแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต้องมีการทบทวนและจัดท า  
ทุกปี  ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย                   
ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการ
พัฒนาท้องถิ่น การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการ
ก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและ
แนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้
จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงมีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เป็นอย่างยิ่ง เป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  รวมทั้งเป็นกรอบ     
ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์   
ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา       
เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์และแนวทาง  
ในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์ในอนาคต การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหา และสนองตอบความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่พึงประสงค์ของการพัฒนาในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้น 

ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลเมืองสนั่นรักษ์   
(2) เพ่ือก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายของรัฐบาล แผนงานด้าน
ความมั่นคง นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์   
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(3) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการ    
ของประชาชนในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สามารถแบ่ง

ออกเป็น 9 ขั้นตอน โดยในแต่ละข้ันตอน มีองค์กรหรือหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     กองวิชาการและแผนงาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  
ด าเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญ แนวทาง และขั้นตอน  ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ให้ผู้บริหารเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ทราบและเตรียมการจัดท าโครงการ  
เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์อนุมัติ 
 

ขั้นตอนที่ 2  การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  

โดยการรวบรวมและจัดท าข้อมูลอย่างครบถ้วน ทันสมัย ได้แก่  ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมือง         
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ซึ่งข้อมูลได้แสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละ 
และการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่จัดท า  ได้แก่ ข้อมูลประชากร อาชีพ 
รายได้ สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์ การลงทุน อุตสาหกรรม และข้อมูล
งบประมาณ เป็นต้น 

2.2 การรวบรวมปัญหาส าคัญในท้องถิ่น เพ่ือน ามาวิเคราะห์และเลือกปัญหาที่เหมาะสม     
เพ่ือน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ในการตอบสนองปัญหา ความต้องการของสาธารณชน 

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์สภาพปัญหา โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการท า
ประชาคม และข้อมูลทุติยภูมิที่ผ่านการวิเคราะห์และจัดเก็บอย่างเป็นระบบมาวิเคราะห์  เพ่ือก าหนด
แนวทาง แก้ไขปัญหาตามสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  
 

ขั้นตอนที่ 3  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่น
ในปัจจุบัน 

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคาม หรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง   
ของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมิน
สถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานในอนาคต 
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ประกอบด้วย 

จุดแข็ง (Strength)   หมายถึง ทรัพยากรในการด าเนินงานหรือทุนทรัพย์ขององค์กร    
จุดอ่อน (Weak)        หมายถึง  ข้อด้อยขององค์กรในการด าเนินงาน    
โอกาส (Opportunity)   หมายถึง   ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรดีขึ้น    
อุปสรรค (Threat)    หมายถึง  ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรด้อยลง 

 

S 
Strength : จุดแข็ง   

W 
Weak : จุดอ่อน      

ปัจจัยภายใน 

O 
Opportunity : โอกาส 

T 
Threat : อุปสรรค   

ปัจจัยภายนอก 
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ขั้นตอนที่ 4  การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นสิ่งซึ่งระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ เป็นจุดหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น 

ในอนาคต ต้องการให้องค์กรพัฒนาเป็นไปในทิศทางใด โดยการประเมินสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน           
ผลการพัฒนาที่ผ่านมาในอดีต และความต้องการของทุกฝ่ายในท้องถิ่นให้บรรลุถึงความต้องการในอนาคต 

ภารกิจหลัก (Mission) เป็นถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการด าเนินงานของ
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดและ
ภาพลักษณ์ท่ีต้องการน าเสนอ ปณิธานหรือปรัชญาในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์เป็นขอบเขต
ของบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
ที่ก าหนดไว้ 

การก าหนดภารกิจมีแนวทางการด าเนินการแยกเป็น 2 ระดับ คือ 
1) ภารกิจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์   
2) พันธกิจหลักที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษม์ุ่งมั่นที่จะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
การก าหนดพันธกิจหลักมีลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และไม่ขัดแย้ง    

ต่อบทบาทและความรับผิดชอบในอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
 

ขั้นตอนที่ 5  การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรม     

ที่ควรค่าแก่การด าเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์         
ทีก่่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
 

ขั้นตอนที่ 6  การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นการก าหนดผลส าเร็จที่ต้องการโดยด าเนินการหลังจากที่ทราบพันธกิจหลักที่ต้องท าการ

วางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางโดยรวมของท้องถิ่น เพ่ือน าท้องถิ่นไปให้
บรรลุความต้องการที่จะเป็นในอนาคต 
 

ขั้นตอนที่ 7  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนา 
เมื่อได้ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา     

โดยอาศัยพื้นฐานการวิเคราะห์ SWOT แล้ว จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์   
ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น คือแนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคตอย่างไร ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นกรอบชี้น า
หรือหัวกระบวนของแผนงาน ซึ่งก าหนดวิธีการหรือข้ันตอนที่ปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 

ขั้นตอนที่ 8  การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนาภายใน

เวลาที่ก าหนด โดยสามารถก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ไว้ด้วยเพ่ือใช้ในกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนา 
 

ขั้นตอนที่ 9  การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามระเบียบข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  
จะน าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 – 8 จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณา และปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อไป 
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คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง 

- รวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคญั 
- วิเคราะหศ์ักยภาพของท้องถิ่น 
- ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
- ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะผู้บริหารท้องถิน่ 

อนุมัติ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 

รวบรวมแนวทางและข้อมูล / จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 

พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562) เทศบาลเมอืงสนั่นรักษ ์

 

5 

 
1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 ได้บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและการปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และองค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัด ซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแล้วนั้น องค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่หลักในการ
ให้บริการ ป้องกัน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และสนองตอบความต้องการของประชาชน โดยก าหนด
กิจกรรมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้บรรลุภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนท้องถิ่นในอนาคต ตลอดจน      
มุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  จึงเป็นเครื่องมือในการบริหาร 
การพัฒนาขององค์กรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งยัง
ประโยชน์และเกิดผลดีต่อท้องถิ่นและประชาชน สรุปได้ดังนี้ 

1. ท าให้เกิดการประสานการด าเนินการพัฒนาในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลอย่างเป็นระบบ  
ช่วยลดปัญหาความซ้ าซ้อนและความขัดแย้ง  ตลอดจนเป็นการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร 

2. ท าให้สามารถก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ    
ที่เกิดขึ้น  ตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับต่าง ๆ         
ที่เก่ียวข้อง  

3. ท าให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการด าเนินงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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บทที่  2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

...................................... 

        2.1   สภาพทั่วไป 
        2.1.1  ที่ตั้ง  

จากค าบอกเล่าสืบต่อกันมา ต าบลบึงสนั่นและต าบลบึงน้ ารักษ์ ในอดีต      
เป็นพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของอ าเภอรังสิต (อ าเภอธัญบุรีในปัจจุบัน) เรียกว่า ทุ่งหลวง จากเมืองเล็ก ๆ ที่ได้รับ
การพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง กระทั่งกลายเป็นเมืองขนาดกลาง กอปรกับเป็นเมืองปริมณฑล
จึงมีผู้คนอพยพเข้ามาอาศัยเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เขตพ้ืนที่ดังกล่าวได้รับการยกระดับให้เป็นสุขาภิบาล        
และตั้งชื่อใหม่ว่า สุขาภิบาลสนั่นรักษ์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2519 และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 
สุขาภิบาลสนั่นรักษ์ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลสนั่นรักษ์ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เพ่ือให้การกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงไปสู่ท้องถิ่นได้อย่าง
ทั่วถึง เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ตั้งอยู่ เลขที่ 888 หมู่ที่ 2 ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี  มีพ้ืนที่ 38.40 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตตั้งแต่คลอง 9 - 14 ซึ่งประกอบด้วย 2 ต าบล 
10 หมู่บ้าน ดังนี้  

- ต าบลบึงสนั่น  จ านวน    4 หมู่บ้าน 
- ต าบลบึงน้ ารักษ์  จ านวน    6 หมู่บ้าน 

 2.1.2  อาณาเขต 
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลบึงบา อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลองค์รักษ์ อ าเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลล าไทร อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

แผนภาพที่ 1 แสดงอาณาเขตของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562) เทศบาลเมอืงสนั่นรักษ ์ 7 

 
   ลักษณะภูมิอากาศ   
   สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบร้อนชื้น เช่นเดียวกับพ้ืนที่ในจังหวัด
ภาคกลางของประเทศ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 28 – 29  องศาเซลเซียส แบ่งออกเป็น 
3 ฤดู คือ 

   - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 
   - ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 

    - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม 
 2.1.3  เขตการปกครอง  
    เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  แบ่ ง เขตการปกครองออกเป็น 2 ต าบล 
ประกอบด้วย ต าบลบึงสนั่น  มี 4 หมู่บ้าน 15 ชุมชน และต าบลบึงน้ ารักษ์ มี 6 หมู่บ้าน 26 ชุมชน 
เขตการปกครองเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงเขตการปกครองเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
 

ต าบล เขตปกครอง จ านวนชุมชน อาณาเขต 

บึงสนั่น หมู่ที่ 1 - 4 15 คลองซอยที่ 9 ทิศตะวันตก ถึง คลองซอยที่ 11 ทิศตะวันออก 

บึงน้ ารักษ์ หมู่ที่ 1 - 6 26 คลองซอยที่ 11 ทิศตะวันตก ถึง คลองซอยที่ 14 ทิศตะวันออก 

       2.1.4  ประชากร 
   ปัจจุบันเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  มีจ านวนพ้ืนที่ 38.40 ตารางกิโลเมตร             
มีประชากรทั้งสิ้น  28,917  คน แยกเป็นชาย 13,575 คน หญิง 15,342 คน จ านวนหลังคาเรือน 
15,585  หลังคาเรือน (ข้อมูล  ณ  วันที่ 3 มีนาคม 2558) ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประชากรในเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
 

รายการข้อมูลที่ต้องการทราบ 
จ านวนประชากร (คน) / ปี 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
1.  จ านวนประชากรในเขตเทศบาล 24,992 28,097 28,917 
2.  จ านวนประชากรเพศชาย 11,684 13,096 13,575 
3.  จ านวนประชากรเพศหญิง 13,308 14,991 15,342 
4.  อัตราความหนาแน่นของประชากร จ านวน (คน)/ตร.กม.  650.83 731.69 753.05 
5.  จ านวนหลังคาเรือน 14,987 15,537 15,585 

ที่มา : ส านักงานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ข้อมูล  ณ  วันที่ 3 มีนาคม 2558   

ตารางท่ี  3  แสดงจ านวนประชากรเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
 

ช่วงอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
0 - 5 1,102 1,004 2,106 

6 - 10 888 929 1,817 
11 - 15 824 882 1,706 
16 - 20 959 1,016 1,975 
21 - 25 950 1,005 1,955 
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ช่วงอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

26-30 956 1,065 2,021 
31-35 1,099 1,290 2,389 
36-40 1,190 1,320 2,510 
41-45 1,178 1,411 2,589 
46-50 1,248 1,466 2,714 
51-55 993 1,177 2,170 
56-60 716 896 1,612 
61-65 527 659 1,186 
66-70 351 439 790 
71-75 241 294 535 
76-80 171 229 400 
81-85 83 113 196 
86-90 27 60 87 
91-95 13 26 39 

96-100 7 11 18 
100 ขึ้นไป 13 20 33 

  ที่มา : ส านักงานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ข้อมูล ณ  วันที่  3  มีนาคม  2558   
 

 จากข้อมูลทางสถิติของส านักงานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ณ วันที่  
3  มีนาคม  2558  มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 28,917  คน แยกเป็นชาย 13,575 คน    
หญิง 15,342 คน จ านวนหลังคาเรือน 15,585  หลังคาเรือน อัตราความหนาแน่นของประชากร
ในเขตเทศบาล 753 คน/ตารางกิโลเมตร อัตราความหนาแน่นของครัวเรือน 406 หลังคาเรือน/
ตารางกิโลเมตร  
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ช่วงอายุ 0 - 25 จากกราฟจะเห็นได้ว่า ฐานของช่วงอายุ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งบ่งบอกถึง 

การเพ่ิมข้ึนของการเกิดในวัยแรกเกิด ถึง 5 ปี สัดส่วนของประชากรโดยส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ยกเว้นช่วงอายุ 0 – 5 ปี และการอยู่ในพ้ืนที่ของ
ประชาชนในช่วงอายุ 11 - 25 ปี มีอัตราใกล้เคียงกัน เนื่องจากเป็นวัยของการ
พัฒนาการศึกษา คุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้นในการพัฒนาด้านการศึกษา 
จ าเป็นต้องวางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องทั้งรูปแบบสถานศึกษา และจ านวน
ทรัพยากรที่ใช้ 

 

ช่วงอายุ 26 - 50 เมื่อดูจากกราฟจะเห็นได้ว่า ฐานของช่วงอายุมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะ
วิเคราะห์ได้ถึงมีสังคมดั้งเดิมและการโยกย้ายเข้ามาของประชากรกลุ่มใหม่  
จัดเป็นประชากรแฝง ส่วนใหญ่ของประชากรทุกช่วงอายุ ความกว้างของช่วงอายุ 
ที่เป็นวัยประกอบอาชีพ ซึ่งฐานหลักอยู่ในช่วงอายุ 36 – 45 ปี นั้น บ่งบอกถึง
สถานะของความมั่นคง ตามทฤษฎีหลักพ้ืนฐานทางจิตวิทยา ของอัมราฮัม มาสโลว์
เป็นช่วงวัยที่ใช้จ่ายเพื่อการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต จ าเป็นต้องวางยุทธศาสตร์
มุ่งเน้นด้านการศึกษาตลอดชีวิต การสร้างอาชีพและรายได้ที่เด่นชัด เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงให้กับชีวิต 

 

ช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป เมื่อดูจากกราฟ ฐานของช่วงอายุมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่มีการ
เพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรในช่วงอายุ 26 - 50 ซึ่งอาจจะเป็นประชากร       
ที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่  และโยกย้ายออกนอกพ้ืนที่หลังจากเลิกการประกอบอาชีพ  
ช่วงอายุ 61 ปี ขึ้นไป มีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง และช่วงอายุ 100 ปีขึ้นไป           
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สืบเนื่องจากการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน และ
กิจกรรมสันทนาการแก่ผู้สูงอายุ จ าเป็นต้องวางยุทธศาสตร์เพ่ือรองรับสังคม   
กลุ่มผู้สูงวัยที่มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

    2.1.5  การศึกษา 
    ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ 

อนุปริญญาและปริญญา และในเขตเทศบาล เมืองสนั่นรักษ์  มีสถานศึกษาอยู่ทุกระดับ              
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี  4  แสดงประเภท และจ านวนผู้ศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
 

ประเภทสถานศึกษา 
สังกัด 

อปท. รัฐบาล เอกชน 
1.  ระดับก่อนวัยเรียน 4 - 1 
2.  ระดับประถมศึกษา - 3 - 
3.  ระดับมัธยมศึกษา - 1 - 
4.  ระดับอาชีวะศึกษา - 1 - 
5.  ระดับอุดมศึกษา - 1 - 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับก่อนวัยเรียน/โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล จ านวน 4 แห่ง 

ได้แก่  
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 มีนักเรียนจ านวน   110 คน   
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ์2  มีนักเรียนจ านวน      49 คน 
3. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ์1  มีนักเรียนจ านวน    210 คน 
4. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2  มีนักเรียนจ านวน      83 คน 

ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนครู-นักเรียนประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล 
ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

ที ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/

โรงเรียนอนุบาล 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนบุคลากรทางการศึกษา จ านวน
ห้อง พนักงานจ้าง

ทั่วไป 
พนักงานจ้าง

ภารกิจ 
ครู/ครูผู้ช่วย 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 

110 2 1 14 8 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 

49 1 1 6 4 

3. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ์ 1  

210 2 3 3 4 

4. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ์ 2  

83 - 4 2 2 

ที่มา : กองการศึกษา เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  ข้อมูล ณ  เดือนกุมภาพันธ์  2558   
โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีจ านวนทั้งสิ้น 3 แห่ง คือ 

 1.  โรงเรียนวัดขุมแก้ว สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2
ต าบลบึงสนั่น อ าเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี เว็บไซต์:http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-
view.php?School_ID=1013270064&Area_CODE=1302 

-  ปฐมวัย  จ านวนนักเรียน   22     คน 
- ประถมศึกษา จ านวนนักเรียน 197    คน 

(ที่มา : ข้อมูลปีการศึกษา 2557 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) 
 2.  โรงเรียนวัดสระบัว สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานที่ตั้ง เลขที่ 
30 หมู่ที่ 1 ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อีเมล์:sabua_primary@yahoo.com      
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/index.php? School_ID=1013270062# 

- ปฐมวัย  จ านวนนักเรียน   32 คน 
- ประถมศึกษา จ านวนนักเรียน  172 คน 

(ที่มา : ข้อมูลปีการศึกษา 2557 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) 
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 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  มีจ านวน 1 แห่ง คือ 
 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม  ที่ตั้งเลขที่ 44/13 หมู่ที่ 4 ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เว็บไซต์ http://www. pichitschool.ac.th/wifi/  

- ปฐมวัย   จ านวนนักเรียน   91 คน 
- ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวนนักเรียน  756 คน 

(ที่มา : ข้อมูลปีการศึกษา 2557 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) 
  

สถาบันการศึกษาที่สังกัดกรมอาชีวศึกษา   
ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีจ านวน  1  แห่ง  คือ 

- วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เป็นสถาบันในระดับอาชีวะศึกษา สังกัดกรมอาชีวะ
ศึกษา สถานที่ตั้งเลขท่ี 109 หมู่ที ่3 ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เว็บไซต์ :  
http://www.thanyatech.ac.th/  

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีจ านวนทั้งสิ้น 1 แห่ง คือ 

 - สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ  เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบัน 
การพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถานที่ตั้งเลขที่ 69 หมูท่ี ่3 ถนนรังสิต - นครนายก ต าบล
บึงน้ ารักษ์  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  เว็บไซต์ : http://www.ipebk.ac.th/ 

   2.1.6  การสาธารณสุข 
 ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีสถานพยาบาลระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
1) โรงพยาบาล จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี    

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านมะเร็ง สถานที่ตั้งเลขที่ 139 ถนนรังสิต - นครนายก ต าบลบึงสนั่น อ าเภอ
ธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  เว็บไซต์ : http://www. mahavajiralongkorncancercenter.go.th/mcc/ 

2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 2 แห่ง คือ  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบึงสนั่น สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต าบลบึงสนั่น 

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสมเด็จย่า 84 พรรษา สถานที่ตั้ง     

หมูท่ี ่4 ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี    
3) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ์จ านวน 2 แห่ง คือ 

- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ แห่งที่ 1 สถานที่ตั้ง 
เลขที่ 88 หมูท่ี ่2 ต าบลบึงน้ ารักษ ์อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   

- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ แห่งที่ 2 สถานที่ตั้ง 
เลขที่ 888  หมูท่ี่ 2 ต าบลบึงสนั่น อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

 2.1.7  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้ด าเนินการอ านวยการเกี่ยวกับความปลอดภัย    

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ภายใต้การด าเนินงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัดเทศบาล โดยมีการจัดท าแผน และฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นประจ าทุ กปี 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม  ก าลังพลและเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่โดยทันที

http://www/
http://www.thanyatech.ac.th/
http://www/
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599/data%3D!4m2!3m1!1s0x311d9d6861da343f:0x473e2ad2a195148a?gl%3DTH%26hl%3Den
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599/data%3D!4m2!3m1!1s0x311d9d6861da343f:0x473e2ad2a195148a?gl%3DTH%26hl%3Den
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599/data%3D!4m2!3m1!1s0x311d9d6861da343f:0x473e2ad2a195148a?gl%3DTH%26hl%3Den
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599/data%3D!4m2!3m1!1s0x311d9d6861da343f:0x473e2ad2a195148a?gl%3DTH%26hl%3Den
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599/data%3D!4m2!3m1!1s0x311d9d6861da343f:0x473e2ad2a195148a?gl%3DTH%26hl%3Den
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เมื่อได้รับแจ้งเหตุ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์จึงมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสาธารณภัย
ต่าง ๆ อาทิ เหตุเพลิงไหม้ อุทกภัย และวาตภัย โดยเน้นบทบาทของครอบครัว ชุมชน ร่วมกับ
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตาม
ตารางที่ 6   

ตารางที่ 6  แสดงอัตราก าลังท่ีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน (อัตรา) 
1.  อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 16 
2.  เจ้าหน้าที่เทศกิจ 4 
3.  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 833 

 

        2.2.8  ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            ด้านการคมนาคม  

ถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีจ านวน 1 สาย คือ ถนนรังสิต - นครนายก  
ถนนสายรอง มีจ านวน 5 สาย ได้แก่ ถนนเลียบคลองซอยที่ 10 ถึงคลองซอย ที่ 14 และถนนที่
ก่อสร้างในพ้ืนทีค่วามรับผิดชอบของเทศบาล แบ่งออกได้ดังนี้ 

- ถนนที่เทศบาลรับผิดชอบ      จ านวน 80 สาย 
- ถนนทีก่่อสร้างจากงบประมาณของกรมทางหลวงแผ่นดิน  จ านวน   2 สาย 
- ถนนทีก่่อสร้างจากงบประมาณของกรมทางหลวงชนบท    จ านวน 12 สาย 
- ถนนทีก่่อสร้างจากงบประมาณของกรมชลประทาน จ านวน   3 สาย 
- ถนนส่วนบุคคล จ านวน   1 สาย 
- ถนนที่ก่อสร้างจากงบประมาณของ อบจ. จ านวน   3 สาย 

 (ที่มา : กองช่าง เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  เดือนมีนาคม  2558) 
 ถนนโดยส่วนใหญ่มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี มีจ านวนส่วนน้อยเท่านั้น ที่ต้อง
ปรับปรุง  การคมนาคมขนส่งอยู่ในเกณฑ์ดี  โดยสภาพพ้ืนที่เดิมมีการคมนาคมทางน้ าเป็นเส้นทางหลัก ซึ่งเป็น
เส้นทางคมนาคมที่ส าคัญมากเส้นทางหนึ่งในอดีต แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังมีการคมนาคมขนส่งทางน้ า 
ใช้ในการติดต่อภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมีเส้นทางคมนาคมทางน้ า คือ  
คลองรังสิตประยูรศักดิ์ 

 ด้านสาธารณูปโภค 
     การไฟฟ้า 

          การให้บริการด้านการไฟฟ้าของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ขึ้นอยู่กับการ
ควบคุมดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธัญบุรี สถานที่ตั้ง 41/5 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก 
ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เว็บไซต์ : http://www.pea-thunyaburi.com/ 
 

 การประปา 
           ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี   ให้บริการน้ าประปาแก่

ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบึงน้ ารักษ์ และต าบลบึงสนั่น สถานที่ตั้ง 49 - 49/1 หมู่ที่ 2 ต าบลล าผักกูด 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เว็บไซต์ : http://www.pwa.co.th/ โดยสามารถสรุปข้อมูลการใช้
น้ าประปาได้ ตามตารางท่ี 8  

 
 

http://www.pwa.co.th/
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ตารางที่ 8 แสดงจ านวนครัวเรอืนต่อการใช้น้ าประปา 
 

ประเภท จ านวน หน่วย 
จ านวนผู้ใช้น้ าทั้งหมด 58,293 ราย 
ก าลังการผลิตที่ใช้งาน 62,400 ลบ.ม./วัน 
ปริมาณน้ าผลิต 2,215,184 ลบ.ม. 
ปริมาณน้ าผลิตจ่าย 2,215,184 ลบ.ม. 
ปริมาณน้ าจ าหน่าย 1,306,337 ลบ.ม. 

(ที่มา : http://www.pwa.co.th/province/554104 ณ วันที่ 5 มีนาคม 2558) 

 โทรศัพท์ 
         ปัจจุบันมีการให้บริการ ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
แต่มีการขยายเขตการให้บริการอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการติดต่อขอใช้บริการโทรศัพท์ในเขตเทศบาล 
เมืองสนั่นรักษ์ สามารถติดต่อได้จาก 2 หน่วยงาน คือ ส านักบริการโทรศัพท์ดอนเมือง ในเครือข่าย 
บริษัท ทศท. คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน) และจากบริษัททรู คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน)    
ซึ่งมีการให้บริการโทรศัพท์กว่า 20,000 คู่สาย  

 ด้านเศรษฐกิจ 
   การเกษตร  
              พ้ืนที่ที่ใช้ในการเกษตรท านาท าสวน แหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ คลองรังสิต
ประยูรศักดิ์ และคลองซอยที่ 10 ถึงคลองซอยที่ 14 ตามตารางท่ี ๙ 
 

ตารางที่ 9 แสดงพื้นที่การเกษตร 
 

ข้อมูลการปลูกพืชผักต าบล พ้ืนทีถ่ือครองด้านเกษตรกร จ านวนครัวเรือน 
บึงสนั่น 4,493  ไร่ 122 

บึงน้ ารักษ์ 6,609 ไร่ 572 
รวม 11,102 ไร่ 694 

 

 การปศุสัตว์ 
 การประกอบการปศุสัตว์เพ่ือการค้าขายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีจ านวน
ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ หลายประเภทและส่วนใหญ่เป็นสัตว์    
เพ่ือการบริโภคในท้องถิ่น  อาทิ  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด ไก่ เป็นต้น  

 การพาณิชยกรรมและบริการ 
 ประเภทและจ านวนสถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรมและการ
บริการในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีดังนี ้ 

1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรมและบริการ 
- สถานีบริการน้ ามัน  4 แห่ง 
- สถานีบริการก๊าซแอลพีจี 2 แห่ง 
- ตลาดสด   1 แห่ง 
- ร้านค้าทั่วไป         356 ร้าน 

http://www.pwa.co.th/province/554104%20ณ
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2) สถานประกอบการด้านบริการธนาคาร  4  แห่ง  ได้แก่  

- ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขารังสิต - นครนายก คลอง 11 
สถานที่ตั้ง 34/5-6 หมูท่ี ่4 ถนนรังสิต - นครนายก ต าบลบึงสนั่น อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาคลอง 10 สถานที่ตั้ง 
33/14 หมู่ที ่4 ถนนรังสิต - นครนายก ต าบลบึงสนั่น อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

- ธนาคารออมสิน สาขาคลอง 10 ธัญบุรี สถานที่ตั้ง 42/2 หมู่ที่ 4 
ถนนรังสิต - นครนายก ต าบลบึงสนั่น อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

- ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลอง 10 ธัญบุรี สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ถนน
รังสิต - นครนายก ต าบลบึงสนั่น อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

2.2  ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
         2.2.1  โครงสร้างและกระบวนการบริหารของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
      เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลสนั่นรักษ์ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลต าบลสนั่นรักษ์ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาล มีอ านาจออกเทศบัญญัติ เพ่ือให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ซึ่งก าหนดไว้ 
และมีพ้ืนที่ประมาณ  38.40 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตครอบคลุม 2 ต าบล และ 10 หมู่บ้าน  
      เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์มีโครงสร้างขององค์กรและการแบ่งส่วนราชการ 
ประกอบด้วย 
      1) สภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาลเมือง
สนั่นรักษ์ 1 คน รองประธานสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล         
เมืองสนั่นรักษ์ 16 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

  (1)  ตราเทศบัญญัติของเทศบาล 
  (2)  ควบคุมการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3)  ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
  (4)  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  
  (5)  พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
 2) คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี     

1 คน รองนายกเทศมนตรี 2 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี รวมกัน 
5 คน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

  (1)  ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย 
  (2)  อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3)  อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงสายการบริหารงานของเทศบาลในส่วนผู้บริหารและสภาเทศบาล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2.2.2  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 ส่วน และ 1 หน่วยงาน 
โดยมีอัตราก าลัง ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป  ตามตารางท่ี 10 และ 11 

ตารางที่ 10 แสดงอัตราก าลังของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนอัตราก าลังแยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 

รวม 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ส านักปลัดเทศบาล 7 4 11 3 - 3 10 5 15 4 8 12 41 
กองคลัง - 6 6 - 1 1 2 4 6 2 1 3 16 
กองช่าง 6 2 8 1 - 1 20 2 22 7 16 23 54 
กองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดล้อม - 8 8 3 - 3 18 4 22 13 7 20 53 

กองวิชาการและแผนงาน 1 7 8 - - - 2 2 4 - - - 12 
กองการศึกษา 12 16 28 - - - 3 8 11 2 9 11 50 
กองสวัสดิการสังคม - 5 5 - - - 1 1 2 - - - 7 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน - - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 26 48 74 7 1 8 56 26 82 28 41 69 233 
(ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  ณ  เมษายน 2558) 

อัตราก าลัง จ านวน (อัตรา) 
1.  พนักงานส่วนท้องถิ่น 74 
2.  ลูกจ้างประจ า 8 
3.  พนักงานจ้าง 151 

รวมอัตราก าลัง 233 

ฝ่ายบริหาร 

นายกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษา เลขานุการ 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภา
เทศบาล 

สภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
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การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองสนั่นรกัษ์  
แบ่งออกเป็น 7 ส่วน และ 1 หน่วยตรวจสอบภายใน 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
  ส านักปลัดเทศบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่ ว ไป         
ของเทศบาลและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการในเทศบาลโดยเฉพาะ
รวมทั้งก ากับและเร่งรัดปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยให้มีฝ่ายการบริหารงานภายใน ดังนี้ 

1.1 ฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  
ในหน้าที่ของงานกิจการสภา 
   ๑.๑.๑  งานกิจการสภา  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
    ๑) งานสารบรรณของสภาเทศบาล 

๒ ) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญ
จักรพรรดิมาลา และผู้ท าคุณประโยชน์ แก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาล  

    ๓) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
    ๔) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุ 

อุปกรณ์ การติดต่อ และอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
เกี่ยวกับสภาเทศบาล  

    ๕) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
    ๖) งานแจ้งมติการประชุมสภาเทศบาลให้กองหรือฝุายต่าง ๆ ทราบ 
    ๗) งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
    ๘) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๑.๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ 
   ๑.๒.๑  งานการเจ้าหน้าที่   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
    ๑) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
    ๒) งานบรรจุและแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ 

๓) งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก 
๔) งานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
๕) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
๖) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
๗) งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
๘) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา  การศึกษา

และดูงาน การลาศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา 
    9) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้

บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
    10) งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง 
    11) งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอ่ืน ๆ 
    12) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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   ๑.๓  ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ของงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ าตัวประชาชน  และงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

๑.๓.๑  งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
๑) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 
2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง 
3) งานจัดท าทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
4) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๓.๒  งานบัตรประจ าตัวประชาชน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
๑) งานตามพระราชบัญญัติการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 
2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง 
3) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

    ๑.๓.๓ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
๑) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย 

รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
    2) งานควบคุมตรวจสอบและด าเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ  

ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพ่ือเสนอแนะวางแผนหรือ

โครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ 
    4) งานมวลชนต่าง ๆ  เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ 
    5) งานประสานงานกับอ าเภอและจังหวัดในการรักษาความสงบ

เรียบร้อย และความมั่นคง 
   ๖) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๔ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย         
   ๑.๔.๑  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
    ๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
    ๒) งานปูองกันและระงับอัคคีภัย 

 ๓) งานวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน 
เสนอแนะ รวมทั้งด าเนินการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอ่ืน 
เช่น อุทกภัย วาตภัย 

4) งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวย
ความสะดวก ในการปูองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัย
ต่าง ๆ    

5) งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6) งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
8) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๑.๕   งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

๑) งานสารบรรณของเทศบาล  
๒) งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล 
๓) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่อง สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ 

และอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
๔) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  

และพนักงานเทศบาล 
๕) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ 
๖) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา และ

ผู้ท าคุณประโยชน์ 
๗) งานสวัสดิการของหน่วยงาน 
๘) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
๙) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
๑๐) งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
๑๑) งานแจ้งมติการประชุมให้กอง หรือฝุายต่าง ๆ ทราบ 
๑๒) งานพัสดุและการเบิกจ่ายของส านักปลัดเทศบาล 
๑๓) งานคุมงบประมาณของส านักปลัดเทศบาล 
๑๔)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. กองคลัง   
กองคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับก าหนดนโยบาย วางแผนและพัฒนา ในการบริหาร 

งานกองคลัง และงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีฝ่ายการบริหารงานภายใน ดังนี้ 
   ๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานพัสดุและ
ทรัพย์สิน  และงานการเงินและบัญชี   
    ๒.๑.๑  งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

๑) งานการซื้อและการจ้าง   
2) งานการซ่อมและบ ารุงรักษา 
3) งานจัดท าทะเบียนพัสดุ 
4) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
5) งานการจ าหน่ายพัสดุ 
6) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

    ๒.๑.๒  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
๑) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
๒) งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
๓) งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
๔) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
๕) งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
๖) งานจัดท ารายงานประจ าวัน  รายงานประจ าเดือน  รายงานประจ าปี  และ

รายงานอื่น ๆ 
๗) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
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   ๒.๒  ฝ่ายพัฒนารายได้  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานพัฒนารายได้   
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   ๒.๒.๑  งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

๑) งานศึกษาและวิเคราะห์  วิจัย  และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บ 
ภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อ่ืน ๆ ของเทศบาล 

    2) การวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรค  ในการจัดเก็บรายได ้
    3)  การวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล 
    4)  งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและก าหนดค่ารายปีของภาษี 

โรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่และรายได้อ่ืน 
5) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร 
6) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

    ๒.๒.๒  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
๑) งานจัดท าประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือช าระภาษี 
2) งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ 

จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท. ๕) 
3) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแบบค าร้อง              

ของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อ่ืน ๆ 
4) งานพิจารณาการประเมินและก าหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น  

เพ่ือน าเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ 
5) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี 
6) งานจัดเก็บและรับช าระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน 
7) งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  และภาษี 

ปูายในทะเบียนเงินผลประโยชน์  และทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท. ๕)      
ของผู้เสียภาษี  แต่ละรายเป็นประจ าทุกวัน 

8) งานด าเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี 
9) งานเก็บรักษา  และการน าส่งเงินประจ าวัน 
10)  งานเก็บรักษา  และเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
11)  งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน 

    12) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
    ๒.๒.๓  งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

๑) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
๒) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และแผนที่ภาษีบ ารุงท้องที่ 
๓) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  (ผ.ท. ๑ – ผ.ท. ๖, 

ผ.ท. ๙, ผ.ท. ๑๑ และ ผ.ท. ๑๗)  
๔) งานส ารวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
๕) งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน  รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและ                

รหัสผู้ช าระภาษี (ผ.ท. ๔ และ ผ.ท. ๕) 
    ๖) การจัดเก็บและบ ารุงรักษาแผนที่ภาษี  
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    7) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร  ข้อมูลต่าง ๆ 
    8) การจัดท ารายงานประจ าเดือน และการจัดท ารายงานเสนองานบริการ 

ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    9) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.๓ งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
๑) งานสารบรรณ 
๒) งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและ

อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
๓) งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
๔) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
๕) งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล 
๖) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
๗) งานสวัสดิการของกองหรือฝุาย 
๘) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้ และแนะน าอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
๙) งานพัสดุและการเบิกจ่ายของกองคลัง 
๑๐)  งานคุมงบประมาณของกองคลัง 
๑๑)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓.  กองช่าง   
กองช่างให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร งานก่อสร้างในเขตเทศบาล              

การขออนุญาตก่อสร้างต่าง ๆ และงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีฝ่ายการบริหารงานภายใน ดังนี้ 
  ๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมดูและและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานวิศวกรรม  
   ๓.๑.๑  งานวิศวกรรม  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

๑) งานออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
๒) งานออกแบบโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม 
๓) งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม 
๔) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม 
๕) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
๖) งานส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ือค านวณออกแบบก าหนดรายละเอียดทางด้าน

วิศวกรรม 
๗) งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม 
๘) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
๙) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
๑๐) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๒ ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานสาธารณูปโภค งานสวน 
สาธารณะ  และงานสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ 
   ๓.๒.๑  งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

๑) งานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ 
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๒) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
๓) งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า 
๔) งานดูแลควบคุมอาคารสถานที่ 
๕) งานปรับปรุงแก้ไขและปูองกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
๖) งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
๗) งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา 
๘) งานประมาณราคา  งานซ่อมบ ารุงรักษา 
๙) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓.๒.๒  งานสวนสาธารณะ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
๑) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เช่น  สวนสาธารณะ  สวนสัตว์  สวนหย่อม ฯลฯ 
๒) งานควบคุมดูแล บ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๓) งานดู  บ ารุงรักษาต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่าง ๆ  
๔) งานจัดท า ดูแลรักษาเรือนเพาะช าและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ 
๕) งานประดับ  ตกแต่งสถานที่อาคารเก่ียวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ  
๖) งานให้ค าปรึกษาแนะน าเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์ 
๗) งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์ 
๘) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   

๓.๒.๓  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
๑) งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟูา  ทั้งงานรัฐพิธี  และประเพณี และงานอ่ืน ๆ 
๒) งานประมาณการราคาเกี่ยวกับงานไฟฟูา 
๓) งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี  ประเพณี  และงานอ่ืน ๆ 
๔) งานเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ 
๕) งานส ารวจออกแบบและค านวณอุปกรณ์ไฟฟูา 
๖) งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูา 
๗) งานซ่อมบ ารุงการไฟฟูาในเขตเทศบาล 
๘) งานให้ค าปรึกษาแนะน าตรวจสอบในด้านการไฟฟูา 
๙) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๓ ฝ่ายผังเมือง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานผังเมือง                  
   ๓.๓.๑  งานผังเมือง  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

๑) งานจัดท าผังเมืองรวม 
๒) งานจัดท าผังเมืองเฉพาะ 
๓) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 
๔) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ 
๕) งานส ารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง 
๖) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งทางบก และทางน้ า 
๗) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง 
๘) งานให้ค าปรึกษาด้านผังเมือง                                                  
๙) งานให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
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๑๐)  งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม 
๑๑)  งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง 
๑๒)  งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
๑๓)  งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
๑๔) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๓.๔ งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
๑) งานสารบรรณ 
๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอ านวยความสะดวก 

ในด้านต่าง ๆ 
๓) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
๔) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
๕) งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล 
๖) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
๗) งานสวัสดิการของกองหรือฝุาย 
๘) งานอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
๙) งานพัสดุและการเบิกจ่ายของกองช่าง 
๑๐) งานคุมงบประมาณของกองช่าง 
๑๑) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม ประสานนโยบาย ประสานแผนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืน และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยให้มีฝ่ายการบริหารงานภายใน ดังนี้ 

4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานแผนงานสาธารณสุข    

๔.๑.๑  งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
๑) งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
๒) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
๓) งานควบคุมการประกอบการค้าท่ีน่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
๔) งานปูองกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ 
๕) งานสุขาภิบาลโรงงาน 
๖) งานชีวอนามัย 
๗) งานฌาปนกิจ 
๘) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๑.๒ งานแผนงานสาธารณสุข  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
๑) งานวางแผนด้านสาธารณสุข 
๒) งานจัดท าแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข

ท้องถิ่น  โดยประสานงานกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และจังหวัด 
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๓) งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ จากผลการปฏิบัติงาน 
หรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข 

๔) งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจ าเดือนของเทศบาล 
๕) งานข้อมูล ข่าวสาร จัดท าและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงาน 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๖) งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข 
๗) งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข 
๘) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๒ ฝ่ายบริการสาธารณสุข  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ  งานสัตวแพทย์  งานส่งเสริมสุขภาพ และงานศูนย์บริการสาธารณสุข  

 ๔.๒.๑  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
๑) ปูองกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
๒) งานควบคุมแมลงและพาหะน าโรค 
๓) งานควบคุมปูองกันโรคติดต่อ 
๔) งานปูองกันการติดยาเสพติดและสารเสพติด 
๕) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๒.๒  งานสัตวแพทย์  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
  ๑) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ 
  ๒) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ปุาที่น ามาเลี้ยง 

หรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
  ๓) งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อ 

การติดโรคสัตว์ 
  ๔) งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ 
  ๕) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
  ๖) งานปูองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุร าคาญจากสัตว์ 
  ๗) งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ 
  ๘) งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๒.๓  งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
  ๑) งานด้านสุขศึกษา 
  ๒) งานอนามัยโรงเรียน 
  ๓) งานอนามัยแม่และเด็ก 
  ๔) งานวางแผนครอบครัว 
  ๕) งานสาธารณสุขมูลฐาน 
  ๖) งานโภชนาการ 
  ๗) งานสุขภาพจิต 
  ๘) งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 ๔.๒.๔  งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
  ๑) งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ 
  ๒) งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ปุวยให้สอดคล้องกับค าสั่ง 

การรักษาของแพทย์ 
  ๓) งานวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน 
  ๔) งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล 
  ๕) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.3 ฝ่ายรักษาความสะอาด มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
รักษาความสะอาด        

 งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
๑) งานกวาดล้างท าความสะอาด 
๒) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
๓) งานขนถ่ายขยะมูลฝอย 
๔) งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
๕) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๔ งานธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
๑) งานสารบรรณ 
๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวก

ในด้านต่าง ๆ 
๓) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
๔) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
5) งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล 
๖) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
๗) งานสวัสดิการของกองหรือฝุาย 
๘) งานอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
๙) งานพัสดุและการเบิกจ่ายของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๐) งานคุมงบประมาณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๑) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕.  กองวิชาการและแผนงาน   
 กองวิชาการและแผนงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนต่าง  ๆ การจัดท า

งบประมาณ และงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยให้มีฝ่ายการบริหารงานภายใน ดังนี้ 
๕.๑ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ

งานจัดท างบประมาณ  และงานวิเคราะห์นโยบายและแผน   
   ๕.๑.๑  งานจัดท างบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

๑) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 
๒) งานเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ 
๓)  งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
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๔)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1.2  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

๑) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการ
วางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ 

๒) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และ
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๓) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความ 
พอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก 

๔) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย  ของเทศบาลในอนาคต 
๕) งานจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การก าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะ 

ปานกลาง แผนประจ าปีและแผนพัฒนาเพิ่มเติม  
๖) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองหนว่ยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๗) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอ่ืนที่เสนอบริการ

สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา 
การปฏิบัติตามแผนและประเมินผลงานตามแผน 

๘) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ทราบและด าเนินการ 

๙) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๕.๒  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานบริการและเผยแพร่วิชาการ  และงานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น 
    ๕.๒.1  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

๑) งานศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง การบริหารและการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาในเรื่องดังกล่าว 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒) งานก าหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ภายในเทศบาล 

๓)  งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
๔)  งานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการพิเศษ และตามนโยบาย 

ของทางราชการ 
   ๕) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

   ๕.๒.2  งานบริการข้อมูลและข่าวสารท้องถิ่น  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
    ๑) งานเผยแพร่ข่าวสารของทางเทศบาล 
    ๒) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
    ๓) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ 
   ๔) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕.๓ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
ธุรการ และงานนิติการ  
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๕.๓.๑  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

๑) งานสารบรรณ 
๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และ

อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
๓) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
๔) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
๕) งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล 
6) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
7) งานสวัสดิการของกองหรือฝุาย 
8) งานอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
9) งานพัสดุและการเบิกจ่ายของกองวิชาการและแผนงาน 
10) งานคุมงบประมาณของกองวิชาการและแผนงาน 
11) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕.๓.๒  งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
๑) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณา

ตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่งที่เก่ียวข้อง 
๒) งานจัดท านิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย 
๓) งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลลูกจ้าง และ

การร้องทุกข์หรืออุทธรณ ์
๔) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระท าผิดที่ละเมิดเทศบัญญัติ 
๕) งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

  ๖. กองการศึกษา   
   กองการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การพัฒนาการศึกษา และงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีฝ่ายการบริหารงานภายใน ดังนี้ 

๖.๑ ฝ่ายแผนงานและโครงการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานแผน  และ
โครงการ  และงานการเงินและบัญชี  

      ๖.๑.๑  งานแผนงานและโครงการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
๑) งานจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
๒)  งานจัดท าแผนอัตราก าลัง ตลอดจนจัดท าแผนพัฒนาต่าง ๆ ของกองการศึกษา 
๓) งานควบคุมดูแลและตรวจสอบการจัดท าแผนพัฒนาของโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล 
๔)  งานเสนอแผนและโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
๕)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๖.๑.๒  งานการเงินและบัญชี   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
  ๑) งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทน

ตัวเงิน การตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภท ทั้งในและนอก
งบประมาณ รวมถึงการลงบัญชี ท ารายงานการบัญชี 
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  ๒) งานรวบรวมรายละเอียดและด าเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของกองหรือฝุาย  
เช่น  การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  ในการจัดท างบประมาณ  การท าหนังสือ  ชี้แจง
โต้ตอบด้านงบประมาณ  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

  ๓) งานการบริหารและควบคุมงบประมาณของกองหรือฝุาย 
  ๔) งานเกี่ยวกับการท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูเทศบาลตามแบบและวิธีการที่ส านัก

งบประมาณก าหนด เช่น จัดท าแผนสรุปยอดเงินงบประมาณ  อัตราเงินเดือน      
ที่ขอถือจ่ายประจ าปีการจัดท าบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนเพ่ิมระหว่างปี หรือเงินเพ่ิม    
ทุกกรณี การสรุปยอดจ านวนอัตราเงินเดือนกรณีพิเศษ ๒ ขั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี  
การจัดท าสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  การจัดท าสถิติประกอบบัญชีถือจ่าย
ประจ าปี ซึ่งแสดงจ านวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน และครู 

  ๕) งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุ  
ตลอดจนจัดท าบัญชีทะเบียนพัสดุ  เก็บรักษาใบส าคัญ หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ 

  ๖) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
๖.๒  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

ในงานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ และงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 ๖.๒.๑  งานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
  ๑) งานอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
  ๒) งานอนุรักษ์และส่งเสริมวิถีชีวิตท้องถิ่น 
  ๓) งานวางแผนและศึกษาแนวทางในการฟ้ืนฟูประเพณีท้องถิ่น 
  ๔) งานเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และงานศิลป์ 
  ๕) งานปลูกจิตส านึกประชาชนในการอนุรักษ์ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
  ๖) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๖.๒.๒  งานกีฬาและนันทนาการ 
  ๑) งานจัดท าแผนการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 
  ๒) งานการแข่งขันกีฬากับองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
  ๓) งานส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าแผนงานด้านกีฬาและนันทนาการ 
  ๔) งานส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๕) งานส่งเสริมให้หน่วยงานจัดกิจกรรมนันทนาการ 
  ๖) งานส่งเสริมให้ชุมชนใช้อุปกรณ์ สนามกีฬา เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา และ  
   นันทนาการ 

๗) งานฝึกอบรมด้านการกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ 
๘) งานจัดตั้งชมรมกีฬา และชมรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพพร้อมการควบคุมดูแล 
๙) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

   ๖.๒.๓ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
๑) งานการรณรงค์เพ่ือการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ แก่เยาวชน   

และประชาชนทั่วไป 
๒) งานการอบรม ปกครอง ดูแล และแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ 

และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชน 
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๓)  งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
๔)  งานศูนย์เยาวชน 
๕)  งานควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล วัดผลและประเมินผลกิจกรรมเยาวชน 
๖)  งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๗) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖.๓ ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานการเจ้าหน้าที่  
งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และงานโรงเรียน 

 ๖.๓.๑  งานการเจ้าหน้าที่ 
๑) ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     

ที่สังกัดกองหรือฝุายการศึกษา ในเรื่องการก าหนดต าแหน่ง การบรรจุ  แต่งตั้ง โอน 
ย้าย เลื่อนระดับ การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก  รวมทั้งการจัดท า
ทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ 

  ๒) งานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  4) การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษา 

ดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่ 
5) งานด าเนินการทางวินัย ร้องเรียนและร้องทุกข์ 
6) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

   ๖.๓.๒  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
    ๑) งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษา 
    ๒) งานพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียน  การสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
    ๓) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย     

 ๖.๓.๓  งานโรงเรียน มีหน้าที่เก่ียวกับ 
  ๑) งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล 
  ๒) งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  ๓) งานพิจารณาจัดตั้ง  ยุบเลิกโรงเรียน 
  ๔) งานดูแล จัดเตรียม  และให้บริการวัสดุอุปกรณ์  คู่มือครู  สื่อการเรียนการสอน   

แก่โรงเรียนของโรงเรียน  และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
๕)  งานจัดตั้งสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่างๆ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการศึกษา  

 ของโรงเรียน  และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  ๖) งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๗) งานเผยแพร่ข่าวสาร  เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการ  

อันเกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียน 
  ๘) งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน   
  ๙) งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
  ๑๐) งานปลูกฝังวินัย  และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ 
  ๑๑) งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน 
  ๑๒) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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๖.๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ๑  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

ในงานต่าง ๆ ดังนี้ 
๑) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๓) การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
๔) การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
๕) การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๖) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๘) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ   

๖.๕ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ๒  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในงานต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๓) การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
๔) การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
๕) การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๖) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๘) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ   

  ๖.๖ งานธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
๑) งานสารบรรณ 
๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอ านวยความสะดวก

ในด้านต่าง ๆ 
๓) งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
๔) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
๕) งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล 
๖) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
๗) งานสวัสดิการของกองหรือฝุาย 
๘) งานอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
๙) งานพัสดุและการเบิกจ่ายของกองการศึกษา 
๑๐) งานคุมงบประมาณของกองการศึกษา 
๑๑) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๗. กองสวัสดิการสังคม   
มีหน้าที ่ความรับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคม  และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับ

มอบหมาย  โดยให้มีฝ่ายการบริหารงานภายใน ดังนี้ 
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 ๗.๑  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในงานสังคม
สงเคราะห์  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
    ๗.๑.๑  งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

๑) งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พ่ึง 
๒) งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 
๓) งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ 
๔) งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว 

    5) งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน 
    6) งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ 
    7) งานส่งเสริมวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ 

8) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์ 
9) งานให้ค าปรึกษา  แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ที่มาขอรับ 
10) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

   ๗.๑.๒  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
๑) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ 
๒) งานสงเคราะห์เด็กก าพร้า อนาถา ไร้ที่พ่ึง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดท้ิง 
๓) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย  สมองและปัญญา 
๔) งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบ

นักเรียน  อาหารกลางวัน  ทุนการศึกษา ฯลฯ 
๕) งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  ได้แก่  การสอดส่อง  ดูแลและช่วยเหลือ

เด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย 
๖) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก และ

เยาวชน 
๗) งานให้ค าปรึกษา  แนะน าแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ 
๘) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๗.๒   ฝ่ายพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานพัฒนาชุมชน   
๗.๒.๑  งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

๑) งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุง       
ชุมชนของตนเอง 

๒) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
๓) งานจัดระเบียบชุมชน 
๔) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐานไปบริการ

แก่ชุมชน 
๕) งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน 
๖) งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย  

และสุขาภิบาล 
๗) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 ๗.๓   งานธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
๑) งานสารบรรณ 
๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอ านวยความสะดวก 

ในด้านต่าง ๆ 
๓) งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
๔) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
๕) งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล 
๖) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
๗) งานสวัสดิการของกองหรือฝุาย 
๘) งานอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
๙) งานพัสดุและการเบิกจ่ายของกองสวัสดิการสังคม 
๑๐) งานคุมงบประมาณของกองสวัสดิการสังคม 
๑๑) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๘. หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
  มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบงานภายในของเทศบาล  งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน ตรวจสอบ
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท  งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน        
งานตรวจสอบพัสดุ งานตรวจสอบทรัพย์สิน งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงินการบัญชี  ตรวจสอบ      
การท าประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล และงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 2.2.3  งบประมาณ และการคลัง 
        เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีงบประมาณในการบริหารและพัฒนา
เทศบาลในระดับรายไดไ้มเ่กิน 150 ล้านบาท ตามตารางท่ี 12 

      ตารางที่ 12 แสดงงบประมาณในการบริหารและพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
 

รายรับ รับจริง 
ปีงบประมาณ 2556 

ประมาณการ 
ปีงบประมาณ 2557 

ประมาณการ 
ปีงบประมาณ 2558 

- รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ 
ใบอนุญาต 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
หมวดรายได้จากทุน 

 
3,897,204.33 
2,538,198.05 

 
876,318.04          
270,431.00           

- 

       
3,630,000.00  
1,995,400.00         

          
437,000.00  
310,000.00           

- 

         
4,042,000.00  
2,501,400.00 

 
1,824,000.00 

442,000.00 
- 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 7,582,151.42       6,372,400.00 8,809,400.00 
- รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 

อปท. 
หมวดภาษีจัดสรร 

 
 

102,123,021.47     

 
      

98,385,000.00 

 
       

98,290,000.00 
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รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
102,123,021.47 

 
98,385,000.00 

 
98,290,000.00 

- รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

      
33,265,381.00  

      
40,000,000.00  

       
35,730,000.00  

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      
33,265,381.00  

      
40,000,000.00  

       
35,730,000.00  

รวม 142,970,553.89 144,757,400.00  142,829,400.00 

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
   สภาพพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลุ่ม มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (รังสิต-นครนายก) ตัดผ่านกลาง แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสองฝั่ง ๆ ละ ประมาณ 1,600  เมตร 
สองฝั ่งคลองรังสิตประยูรศักดิ ์ มีคลองซอยคั่นระหว่างหมู่ ได้แก่ คลองซอยที่ 10, 11, 12, 13 และ 14        
ส าหรับส่งน้ าเพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร  ซึ่งในปัจจุบันด้านเศรษฐกิจของพ้ืนที่
ประกอบด้วย การเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย์และการบริการ และเนื่องจากปัจจุบันได้มีผู้ลงทุนในด้าน          
ที่อยู่อาศัยในบริเวณเขตปริมณฑลเพ่ิมขึ้น ท าให้พ้ืนที่ในการเพาะปลูกลดน้อยลงแต่ยังมีพ้ืนที่บางส่วนท านาและสวน 
แหล่งน้ าที่ส าคัญได้แก่ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองซอย รวมทั้งได้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
  การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เพ่ือการบรรลุเป้าประสงค์    
ในแต่ละด้าน จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 

(1) พัฒนาให้เขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวกเชื่อมโยงกัน  และ  
มีสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 

(2) พัฒนาให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์มีคุณภาพในการด ารงทั้งในส่วนของ
ครอบครัว  ชุมชนและสังคมที่ดี  โดยทุกส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีการวางแผนด้านการศึกษา  
พัฒนาบริการสาธารณสุข  พร้อมทั้งการให้ศึกษาด้านสาธารณสุขที่ถูกต้อง 

(3) สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  พัฒนาเศรษฐกิจในระดับพ้ืนฐานหรือเศรษฐกิจชุมชนให้ทัดเทียมกับ
เศรษฐกิจหลักของประเทศ 

(4) พัฒนาในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดิน  พัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่      
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม ไม่มีมลภาวะและประชาชน มีส่วนร่วม 
ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 

 (5) อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณกาลให้ประชาชนรักษาและสืบทอดต่อไป 
 (6) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้ง
สร้างจิตส านึกท่ีดีในการบริการประชาชน และมีการส่งเสริมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพ่ือการบริหาร
องค์กรและการให้บริการประชาชน 
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลเมืองสนัน่รักษ์ 

...................................... 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
 การพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ จ าเป็นต้องวิเคราะห์ศักยภาพ      
และประเมินสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งที่เป็นโอกาสให้น ามา        
ใช้ประโยชน์ ตลอดจนภัยคุกคามที่ต้องปูองกันและแก้ไขจุดแข็ง เพ่ือใช้ผลักดันการพัฒนาให้เกิด
ความก้าวหน้า รวมทั้งการแก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่มิให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ในระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2558 - 2562) 

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  ได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาล นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แผนงานด้านความมั่นคง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนชุมชน และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
ตามบริบทของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการประสานแผนร่วมกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากท่ีสุด ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ  
ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด รวมถึงการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือบรรลุเปูาประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้  
อันเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม  หรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)  ทั้งยังเป็นการสนองตอบ
ต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และใช้หลัก 
“ความพอประมาณ” เพ่ือให้การด าเนินการภารกิจเทศบาลครอบคลุมในทุกมิติการพัฒนาภายใต้ภาวะ
งบประมาณจ ากัด การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้ง คน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เกิดความสมดุล มีการ
เตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
การเมือง และเทคโนโลยีทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาใช้ความรอบรู้   
และคุณธรรม  เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด     
แก่ประชาชน และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในทุกกระบวนการยึดแนวคิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม    
จากทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 

นโยบายของรัฐบาล 
รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ได้แถลงต่อ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่ส าคัญ จ าแนกเป็น 11 ด้าน ดังต่อไปนี้  

1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ 
3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
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4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพชุมชน 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม 
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการ

ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11  (พ.ศ. 2555 - 2559) 
วิสัยทัศน์  
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง”  
พันธกิจ  
๑. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ

คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม  

๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิต       
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัว    
รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  

๓. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ทางธรรมชาต ิ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country Strategy) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11         

(พ.ศ. 2555 – 2559) ก าหนดไว้ ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัว

และชุมชน เพ่ือให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
ให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองทางสังคม            
ที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกันมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานในการสร้าง
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อาชีพและรายได้ที่มั่นคงสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ได้รับการคุ้มครองสิทธิ 
ผลประโยชน์และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเท่าเทียม และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวม และเปิดโอกาส      
การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ  

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพ่ือเข้าสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพ
ของคน ในทุกมิติให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจ      
ที่ส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอ้ือต่อการ
พัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน 
และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ  

๓. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน โดยให้ความส าคัญ
กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถ         
ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพ่ือให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่ มีความมั่นคง      
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช    
พันธุ์สัตว์ และสัตว์น้ า รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม   
การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหารและพลังงาน บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้
สร้างสรรค์ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขณะเดียวกันนั้นก็ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพ     
ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ภาคเกษตรสามารถพ่ึงตนเองได้      
และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคง  

๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยให้
ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพ
และยั่งยืน ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ืออ านวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับประเทศ มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายใน
และต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนพ้ืนฐานของนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ เพ่ิมผลิตภาพของภาคเกษตร และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาภาคอุตสาหกรรม        
สู่ อุตสาหกรรมฐานความรู้ เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         
และระบบโลจิสติกส์ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบต่าง ๆ 
ทางเศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นฐานเศรษฐกิจ    
ของประเทศท่ีเข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ  

๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
และสังคม มุ่งเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือกับประเทศ  
ในภูมิภาคต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง 
จากภายนอก โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เชื่อมโยงกับ
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ประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนา
ความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาค
และภูมิภาค และสร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อม
ประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนในทุกภาคส่วน         
ให้มีทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ภายใต้กรอบร่วมมืออนุภูมิภาค ปรับปรุงกฎ ระเบียบการขนส่งคนและสินค้าเพ่ือลดต้นทุนการ     
ด าเนินธุรกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น 
ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  

๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐานของการ          
มีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับ              
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุน      
การพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถในการ 
รับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
อย่างบูรณาการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน และเพ่ิมบทบาท
ประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 1 ปทุมธานี  นนทบุรี  สระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2557  - 2560) 

วิสัยทัศน์  
“เป็นแหล่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด อุดมสมบูรณ์ เพ่ือสนับสนุน    

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต การค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  
เป้าประสงค์รวม  
 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดสระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 

และนนทบุรี  มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมที่สะอาด อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานการผลิต           
และสนับสนุนความสามารถในการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนในอนาคต สนับสนุนการสร้างรายได้และมีงานท า พัฒนา อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม  

ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. พัฒนาระบบการเกษตรให้มีผลผลิตปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
2. ส่งเสริมความร่วมมือชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม  
3. ส่งเสริมบทบาทชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า  
4. ฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ าเจ้าพระยา/ปุาสัก  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2557 - 2560)  
วิสัยทัศน์ 
“ปทุมธานีเป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาด เกษตรปลอดภัย ศูนย์การเรียนรู้ และสังคมสันติสุข” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและบริการที่ได้มาตรฐาน โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนและประชาชน 
2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคเศรษฐกิจอาเซียน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมแบบบูรณาการองค์ความรู้และมีส่วนร่วมเพ่ือให้

จังหวัดปทุมธานีเป็นสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ประโยชน์สูงสุด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เปูาประสงค ์ การผลิตและบริการผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์   1.1 ปรับระบบการบริหารจัดการไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว 

1.2 สร้างระบบและกลไกในการควบคุมเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ตั้งแต่ระดับชุมชน 

            1.3 ส่งเสริมการผลิตและบริการที่สร้างสรรค์ระดับชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 
เปูาประสงค ์ เพ่ิมมูลค่าเกษตรปลอดภัยและสินค้าชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์   2.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐานปลอดภัย 
            2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการกระจายสินค้าและตลาด 
            2.3 พัฒนาผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้มีมาตรฐาน 
            2.4 เพ่ิมขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมอย่างบูรณาการ 
เปูาประสงค ์ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนเป็นสุข สังคมสันติสุข 
กลยุทธ์   3.1 พัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
            3.2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทางสังคมด้วยกระบวนการเรียนรู้ 
            3.3 สร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือเมืองน่าอยู่ 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปทุมธานี 

วิสัยทัศน์  
 “ปทุมธานีมีการจัดการบริการสาธารณะที่ดี และเป็นสังคมสันติสุข”  
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค  

แนวทางการพัฒนา  
- การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
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แนวทางการพัฒนา  
1) การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
2) การสังคมสงเคราะห์  
3) การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม  
4) การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา  
5) การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร  

3. การบ ารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา  
- การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

4. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา  
- การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

5. การส่งเสริมเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  
1) การส่งเสริมการลงทุน  
2) การส่งเสริมอาชีพ  
3) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านการเกษตร  
4) การวิสาหกิจชุมชน  

6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนา  
1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
2) การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ  
3) การสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

 7. การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
แนวทางการพัฒนา  
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว   

นโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
๑) นโยบายด้านการพัฒนาเมืองสนั่นรักษ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

     1.1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
-  จัดให้มีการปรับปรุง ถนนเส้นทางหลัก เส้นทางรอง พร้อมท่อระบายน้ า ให้ครอบคลุม 

ภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
-  ด าเนินการให้ประชาชนได้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างทั่ว  โดยใช้งบประมาณ

ของเทศบาลและประสานงานงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ เช่น การขยายเขตการประปา ไฟ
ทางสาธารณะ  โทรศัพท์  น้ าอุปโภค – บริโภค   

1.2) ด้านการปรับปรุงส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง 
-  จัดท าแนวเขื่อนกั้นตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน 
-  ด าเนินการก าจัดผักตบชวาบริเวณคลองรังสิตประยูรศักดิ์  และคลองซอย        

อย่างสม่ าเสมอ  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปี 
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-  ปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษาตลอดแนวถนนรังสิต – นครนายก เพื่อดูดซับมลพิษของ     
ไอเสียจากรถยนต์ 

1.3) ด้านสาธารณสุข  มุ่งการด าเนินการให้ชาวสนั่นรักษ์  มีสุขอนามัยและจิตใจที่ดีขึ้น   
โดยด าเนินการ ดังนี้ 

-  จัดตั้งทีมช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉินตลอด  ๒๔  ชั่วโมง 
-  จัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ท าการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขทุกชุมชน    

จัดให้มีกองทุนยาประจ าหมู่บ้าน 
-  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก อุจจาระร่วง          

โรคฉี่หนู  โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ  เป็นต้น 
-  ปรับปรุงสุขาภิบาลของตลาดสด  ร้านจ าหน่ายอาหารและโรงงานให้ได้มาตรฐาน 
-  จัดให้มีสถานที่ก าจัดขยะท่ีได้มาตรฐาน  ไม่สร้างมลภาวะ 
-  จัดระบบการจัดเก็บขนขยะ และเพ่ิมจ านวนถังรองรับขยะให้มีคุณภาพไม่มีขยะตกค้าง 
-  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยในเขตเทศบาลออกก าลังกายเป็นประจ า โดยจัดท า   

ลานออกก าลังกายจัดหาวิทยากรออกก าลังกายให้กับชุมชน จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน         
และเชื่อมความสามัคคีในชุมชน หมู่บ้าน 

1.4) ด้านการศึกษา 
-  จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน โดยไม่ต้องเสีย

ค่าธรรมเนียม ค่าเล่าเรียน  และจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล 
-  สนับสนุนและส่งเสริมให้บุตรหลานที่อยู่ในเขตเทศบาลให้ได้รับการศึกษาตาม 

พ.ร.บ.การศึกษา แห่งชาติ 
-  จัดให้มีโครงการอาหารกลางวัน  อาหารเสริม  ส าหรับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนใน

เขตเทศบาลทุกคน 
-  สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน  สถานศึกษาของศาสนาอิสลาม  

และวิทยาลัยในเขตพ้ืนที่ 
-  จัดกิจกรรมเสริมความรู้และนันทนาการให้แก่เยาวชนในพ้ืนที่ เช่น การออกค่าย เป็นต้น 

1.5) ด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
-  จัดตั้งศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือรับแจ้งและออกระงับเหตุตลอด ๒๔  ชั่วโมง 
-  จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นอาสาสมัคร

ปฏิบัติงานสาธารณภัยต่าง ๆ  งานกิจกรรมของทางราชการที่ส าคัญ 
-  ร่วมมือ และประสานงานตลอดจนสนับสนุนด้านงบประมาณและก าลังพลกับ

ต ารวจ เพ่ือแก้ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในพื้นท่ี 
-  จัดให้มีโครงการสายตรวจชุมชน (เฝูาระวังชุมชน)  โดยอาศัยก าลังพลจาก อปพร. 

และเจ้าหน้าที่ต ารวจในการออกตรวจในพ้ืนที่ทุกชุมชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ล่อแหลมในยามวิกาล 
-  จัดให้มีรถบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน  เพื่อน าส่งสถานีต ารวจ และโรงพยาบาล 

1.6) ด้านสังคมและชุมชน 
-  จัดตั้งชุมชนเพ่ือพัฒนาเทศบาลเต็มพื้นท่ี 
-  ส่งเสริมให้มีลานกีฬาทุกชุมชน 
-  จัดให้มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้ครอบคลุม

ทั้งเขตเทศบาล 
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-  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นนโยบายส าคัญร่วมกับนโยบายของรัฐบาล 
-  โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

-  กองทุนหมู่บ้าน 
-  กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-  กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 
-  การแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล 
-  การส่งเสริมศาสนา  ศิลปะวัฒนะธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  เช่น  จัดงานประเพณีต่าง ๆ งานวันส าคัญของชาติ  และการยกย่องผู้สูงอายุและคนดี ฯลฯ 
 

๒)  นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว 
 -  เชื่อมร้อยเครือข่ายกลุ่มอาชีพทุกระดับ  เพื่อส่งเสริมด้านการผลิตและการตลาด 
 -  ต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ืออบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ 
 -  สนับสนุนและจัดหาอุปกรณ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร 
 -  ให้ความรู้และให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 -  ประสานงานในการจัดหาสถานที่เพ่ือสร้างตลาดไม้ดอก  ไม้ประดับขนาดใหญ่ขึ้นในพื้นที่ 
 -  สร้างตลาดน้ าเพื่อเพ่ิมศักยภาพทางการท่องเที่ยว 
 -  สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในการออกจ าหน่ายสินค้าตามสถานท่ีต่าง ๆ  

 

๓)  นโยบายการบริหารงานเทศบาล 
 -  บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  โปร่งใส  จริงใจ  ตรวจสอบได้  และค านึงถึงประโยชน์ 

ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
 -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ตามระบอบประชาธิปไตย 
 -  บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  อันได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ

โปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
 -  ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรเอกชน องค์กร

ประชาชน  ในการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุเปูาหมาย 
 -  พัฒนาบุคลากรของเทศบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบูรณาการงานพัฒนาและสร้าง

จิตส านึกในการเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชนท าให้งานมีมาตรฐาน  และประทับใจแก่ผู้มารับบริการ 
 -  ให้บริการอินเตอร์เน็ตต าบล 
 -  ให้บริการงานทะเบียนราษฎรในวันหยุดราชการ 
 -  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาและโครงการส าคัญ ๆ ของ

เทศบาล โดยการเปิดเวทีประชาคม 

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชน ตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบข่ายของปัญหา 
พ้ืนที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต การวิเคราะห์ผังเมืองรวม เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพ้ืนที่ และการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนา ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  โดยใช้เทคนิค  
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SWOT Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน (Weak - W) 
และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity - O) และอุปสรรค (Threat - T)   

ทั้งนี ้ ผลจากการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลที ่จะน าเสนอต่อไปนี ้  จะเป็นเครื ่องบ่งชี ้ถ ึง
แนวนโยบายที่มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกัน ตั้งแต่นโยบายส่วนกลาง  นโยบายส่วนภูมิภาค และ 
นโยบายส่วนท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน  ก าหนดทิศทางการพัฒนา และบริหารจัดการ
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ในอนาคตต่อไป  

    ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน ตามประเด็นการ
พัฒนาท้องถิ่น 

จากการรวบรวมประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน จากการจัดท าเวทีประชาคม
เมือง ได้เสนอประเด็นปัญหา ความต้องการ สามารถสรุปได้ ดังนี้  

1. ด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค 
- ถนนเลียบคลองเกิดความช ารุด เสียหาย การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 
- ท่อระบายน้ า และฝาท่อระบายน้ าในชุมชนช ารุดเสียหาย 
- ท่อระบายน้ าเกิดการอุดตันไม่สามารถระบายน้ าได้ 
- ศาลาอเนกประสงค์ช ารุดเสียหาย และทรุดโทรม 
- ต้องการระบบน้ าประปาที่สะอาด 
- การปูองกัน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมระยะยาว โดยการสร้างเข่ือนกั้นน้ า 

2. ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- ต้องการให้มีการจัดสถานที่และกิจกรรมในการออกก าลังกาย  
- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
- ต้องการให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
- ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ได้รับการดูแล 
- ต้องการให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3. ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
- ต้องการให้มีการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
- ต้องการให้มีการจัดอบรมอาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชน เพ่ือเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว  
- ขาดสถานที่จัดจ าหน่ายสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ  

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาน้ าเน่าเสียในชุมชน 
- คูคลองตื้นเขิน ไม่สะอาด 
- จ านวนถังขยะไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
- ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 

5. ด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
- ต้องการให้อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
- ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย  
- ต้องการให้มีการส่งเสริมกิจกรรม และให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ โดยการจัดกิจกรรม

สันทนาการให้แก่ผู้สูงอาย ุ
6. ด้านบริหารจัดการ 

- ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
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- การอบรมเพ่ิมพูนทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือบริการประชาชน 
- ปรับปรุงส านักงานเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ 

 
 

ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวม เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพื้นที่ 
จากการออกกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ – คลองหลวง - ธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2550 เพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการ
สาธารณะ  ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 

แผนที่ 1 แสดงผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ – คลองหลวง - ธัญบุรี 

 
จากการวิเคราะห์ผังเมืองรวมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
(๑) ที่ดินที่ก าหนดไวเปนสีเหลือง เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ได้แก่ หมู่ที่ 1      

หมู่ที่ 2 ต าบลบึงน้ ารักษ ์และหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ต าบลบึงสนั่น  
(๒) ที่ดินที่ก าหนดไวเปนสีสม เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ได้แก่ หมู่ที่ 4  

ต าบลบึงสนั่น  
(๓) ที่ดินที่ก าหนดไวเปนสีแดง เปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ได้แก่ 

หมู่ที่ 4 ต าบลบึงสนั่น 
(๔) ที่ดินที่ก าหนดไวเปนสีเขียว เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 

หมู่ที่ 4  ต าบลบึงสนั่น และหมู่ท่ี 1 – 6 ต าบลบึงน้ ารักษ ์  
(5) ที่ดินที่ก าหนดไวเปนสีเขียวมะกอก เปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ได้แก่ หมู่ที่ 3  ต าบล   

บึงน้ ารักษ ์ 
(6) ที่ดินที่ก าหนดไว้เปนสีน้ าเงิน เปนที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ได้แก่ หมู่ที่ 4 ต าบลบึงสนั่น 
ดังรายละเอียดตามแผนที่ 2 แสดงรายละเอียดเฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
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แผนที่ 2 แสดงผังเมืองรวมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

 
ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ พบว่า พ้ืนที ่       

โดยส่วนใหญ่ เปนพ้ืนที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) รองลงมาคือส่วนพ้ืนที่ประเภทที่อยู
อาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง(สีส้ม) และที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) จะกระจุกตัวอยู่ โซนเดียว คือ บริเวณหมู่ที่ 4 ต าบลบึงสนั่น 
สะท้อนถึงลักษณะการเป็นชุมชนเมืองก่ึงชนบท ดังนั้นการก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติ
พ้ืนที่ จึงควรมุ่งเน้นในด้านคุณภาพชีวิต และด้านสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่น้อยที่สุด คือ พ้ืนที่ประเภทสถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ าเงิน) เป็นที่ตั้งขององค์การเภสัชกรรม สาขาธัญบุรี 
และโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี หมู่ที่ 4 ต าบลบึงสนั่น อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  และ
ประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) เป็นที่ตั้งของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพเป็น
สถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันการพลศึกษา ตั้งอยู่ เลขที่ 69 หมู่ที่ 3 ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี    
ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีในการก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพ้ืนที่ที่ควรมุ่งเน้นในด้านการศึกษา
ของเยาวชน  โดยการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เขตเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ ์    
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ 
จุดอ่อน  จุดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่น      
ในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับการ
ใช้ประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 

 ปัจจัยภายใน 
 ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย การบริหารจัดการในองค์กร ระเบียบกฎหมาย บุคลากร 

งบประมาณ ระบบฐานข้อมูล ตลอดจนการอ านวยการ การประสานงาน และความร่วมมือจากส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง 

- จุดแข็ง (Strength - S) หมายถึง ขีดความสามารถ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถน ามาบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดมุ่งหมาย      
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

- จุดอ่อน (Weakness - W) หมายถึง ข้อจ ากัด หรือข้อด้อยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งมีผลท าให้ไม่บรรลุตามแนวทางการพัฒนาที่วางไว้ 

 ปัจจัยภายนอก 
 ประกอบด้วย ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ 

ได้แก่ เศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่ (เช่น ผลผลิต รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน) 
การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง  ด้านสังคม นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย และด้านเทคโนโลย ี

- โอกาส (Opportunity - O) หมายถึง การศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นเช่นไร 
เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก สถานการณ์ของประเทศ ของจังหวัด และของอ าเภอที่เกิดขึ้นจะส่งผล
กระทบต่อท้องถิ่นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้ องถิ่น โดย
จะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 

- อุปสรรค (Threat - T) หมายถึง การศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือ
ภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหาย หรือเป็นข้อจ ากัดต่อท้องถิ่นโดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครองและเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 

ส าหรับผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาส    
การพัฒนาในอนาคตของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ด้วยเทคนิค SWOT Analysis มีรายละเอียด ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า และมีความมุ่งมั่นสูงที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ

เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน 
2. การบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพ สามารถตอบสนอง แก้ไขปัญหาความต้องการของ

ประชาชนในพื้นท่ีได้หลากหลายและรวดเร็ว 
3. ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ 
4. พนักงาน ลูกจ้างมีความรักสามัคคี และมีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่  

จุดอ่อน (Weakness) 
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1. การปฏิบัติงานของบุคลากรบางส่วนไม่ตรงกับต าแหน่งงาน 
2. การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) และเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ 
3. มีงบประมาณมีจ ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับอ านาจหน้าที่และขนาดพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
4. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน 

 

โอกาส (Opportunity) 
1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ท าให้มีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณ การฝึก 
อบรมความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. มีการออกกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ – คลองหลวง - ธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2550 เพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคม
ขนส่ง และบริการสาธารณะ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 

3. พ้ืนที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล จึงท าให้เป็นพื้นที่ดึงดูดในการลงทุน เนื่องจากมีการคมนาคม
ที่สะดวก อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร 

4. ผู้ประกอบกิจการหมู่บ้านจัดสรรเริ่มเข้ามาลงทุนเพ่ิมขึ้น เมืองเกิดการขยายตัว มีประชาชน
ต่างพ้ืนที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 

อุปสรรค (Threat) 
1. สถานการณ์การเมืองไทยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง 
2. นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง 
3. สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความขัดแย้งสูง อันเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการเมือง 
4. ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 
5. ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถ่ิน 
วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

“เมอืงสนั่นรักษ์เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความมั่งคงทางเศรษฐกิจ ชุมชนได้รับ
การบริการงานโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นอย่างดีและทั่วถึง โดยเกิดจากความร่วมมือของรัฐและประชาชน” 

พันธกิจ (Mission) 
เพ่ือให้การวางบทบาทการพัฒนาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ในอนาคต  ด าเนินไปภายใต้

วัตถุประสงค์ และเปูาหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องก าหนดพันธกิจของเทศบาล  
เมืองสนั่นรักษ์ ที่จะต้องด าเนินการ โดยสนับสนุนและเชื่อมโยงกันส าหรับพันธกิจที่ต้องท า เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  มีดังนี้  

1. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะให้มี
มาตรฐาน และเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  
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2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาการให้บริการสาธารณสุข 
มุ่งเน้นการปูองกันและระงับโรคติดต่อ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

3. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการการพัฒนากลุ่มอาชีพ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้ประชาชนมีรายได้ เพ่ือขจัดปัญหาความยากจน สร้างความยั่งยืน
ทางด้านเศรษฐกิจตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์    
จากที่ดินอย่างเป็นระบบ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด และเป็นระเบียบ ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

5. อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาประสิทธิภาพ        

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งในภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชน บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม  
ของประชาชน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาดังกล่าว จึงมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (เปูาประสงค์) ไปสู่การพัฒนาเทศบาลให้มีรากฐานที่เข้มแข็งและให้ความส าคัญ
กับการเจริญก้าวหน้า ส าหรับจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีดังนี ้

1. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และได้รับการบริการสาธารณะทั่วถึงทุกชุมชน 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประชาชนมี

สุขอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียง  สร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจชุมชน 
4. มีการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริม  
6. องค์กรมีระบบการจัดการบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพ  

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานีกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล       
เมืองสนั่นรักษ์ 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  ได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการประสานแผนร่วมกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากที่สุด โดยแสดงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ปทุมธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปทุมธานีกับแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ดังแสดงใน
รายละเอียดโครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (แบบ ยท.01) 
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บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  

(พ.ศ. 2558 - 2562) 

...................................... 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

พันธกิจ  
 ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะให้มีมาตรฐาน       
และเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  

 เป้าประสงค์  
 ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และได้รับการบริการสาธารณะทั่วถึงทุกชุมชน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
 จ้านวนสาธารณูปโภค ระบบระบายน้้า และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน        

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1 พัฒนาโครงข่ายชุมชนพร้อมทั้งการก่อสร้าง
ปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน สะพานและทางเท้า 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ า  
และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและพอเพียง 

1.2 พัฒนาระบบจราจร จ านวนจุดที่ติดตั้งสัญญาณจราจร ที่ได้มาตรฐาน 
และพอเพียง 

1.3 พัฒนาระบบบริการสาธารณะ ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการ
สาธารณะ 

1.4 พัฒนาและป้องกันน้ าท่วม ร้อยละของพ้ืนที่ที่มีการวางแผนป้องกันน้ าท่วม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส้านักปลัดเทศบาล และกองช่าง 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคม

อย่างบูรณาการ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาการ

สาธารณูปโภค 
 
 

แบบ ยท. 03 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

พันธกิจ  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาการให้บริการสาธารณสุข มุ่งเน้น

การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

เป้าประสงค์  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี 

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
 ประชาชนได้รับการดูแลด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และมีความปลอดภัย    

ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน      

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
2.1 ป้องกันส่งเสริมสุขภาพอนามัย ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิต  

และสุขอนามัยที่ดีขึ้น 
2.2 สุขาภิบาลและสถานที่ ร้อยละของสถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถาน

ประกอบการมีความสะอาด ถูกหลักอนามัย  
2.3 ลดการติดยาเสพติด ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดลดลง 
2.4 ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
2.5 ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็ก

และเยาวชน 
2.6 ส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.7 ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมสวัสดิการและ

นันทนาการให้แก่ชุมชน 
2.8 ดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส้านักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม 

ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคม

อย่างบูรณาการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แบบ ยท. 03 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 

พันธกิจ  
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการการพัฒนากลุ่มอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้ประชาชนมีรายได้ เพ่ือขจัดปัญหาความยากจน สร้างความยั่งยืนทางด้าน
เศรษฐกิจตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์  
 ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียง  สร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจชุมชน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
 กลุ่มองค์กรชุมชนและประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

- พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเพิ่มรายได้ชุมชน ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้ในครัวเรือน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองสวัสดิการสังคม 

ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร

และสินค้าชุมชน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมพัฒนาการ

เศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 03 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ  
การจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากที่ดิน

อย่างเป็นระบบ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาดและเป็นระเบียบ ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์  
มีการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประชาชนมีจิตส้านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น      

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
4.1 สร้างจิตส านึกความตระหนักในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

4.2 บ าบัดและจัดการขยะมูลฝอย 

 
ร้อยละของปริมาณขยะ Recycle เทียบกับ
ปริมาณที่ส่งไปฝังกลบ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบ้ารุงคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านวัฒนธรรมและประเพณี 

 พันธกิจ   
 อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์   
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ และส่งเสริม  

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
- ด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
 

ร้อยละของประชาชนที่ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองการศึกษา 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคม   

อย่างบูรณาการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการ 

พันธกิจ  
ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งในภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชน บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 เป้าประสงค์  
 องค์กรมีระบบการจัดการบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพ  

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ      

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการเปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
6.2 ส่งเสริมความสนใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น จ านวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

6.3 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
ร้อยละของบุคลากรเทศบาลที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

6.4 ปรับปรุงพัฒนารายได้ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึน้ของรายได้ 
6.5 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน สถานทีป่ฏิบัติงาน มีความเหมาะสม พอเพียง 
6.6 ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน มีความ

เหมาะสม พอเพียง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส้านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองวิชาการและ

แผนงาน กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคม   

อย่างบูรณาการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการ 
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