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ค าน า 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทสามัญ  
จ าเป็นต้องมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  สอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามภารกิจขององค์กรที่เพ่ิมมากขึ้น  ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  
๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕ 
  การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้และ
การพัฒนาก าลังคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถคาดคะเนการก าหนดต าแหน่ง  จัดอัตราก าลัง  
ระบบโครงสร้างที่เหมาะสม  ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๓ ปี  โดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่  
ความรับผิดชอบ  ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยค านึงถึงภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล  
เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  บัดนี้  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์  มีมติเห็นชอบแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 ในการประชุม ครั้งที่  8 เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2563                                 
.องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย จึงประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – 
๒๕66 
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๑.1  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) 
พิจารณาก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด 
จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณงานและ
คุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมือง
พัทยา) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) จัดท าแผนอัตราก าลังของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
  ๑.2  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
การก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ.,เทศบาล , อบต. และเมืองพัทยา) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ.,เทศบาล , อบต. และเมืองพัทยา) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่
และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต. และเมืองพัทยา) วิเคราะห์ความต้องการ
ก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลั ง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  ๑.3  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จดัท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 ขึ้น 
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  ๒.๑  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน 
ระบบการจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
  ๒.๒  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน 
การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๒.๓  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการ
นั้นหรือไม ่

๒.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทะเมนชัย 

๒.5  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยสามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุและ
แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลด
ภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไข
ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.6  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ซึ่งมีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยเป็นประธาน  เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี  โดยให้มีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๓.๑  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ทะเมนชัย  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม  
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืน  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหารและสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของ
ต าบลทะเมนชัยบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลังตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
เป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรง
ตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจ
ท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่อง
ก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  ๓.๒  การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดบุรีรัมย์ ของต าบลทะเมนชัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง 
   3.3.1  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนด
ระดับชั้นงานในแต่ละประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการ
ก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่
ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ ควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิดร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบ ย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ 

3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
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ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนภาคเอกชน นอกจากนั้น 
ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
มีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณา
ด้วย 
  3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้
ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบ
กับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
ก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของ
ส่วนราชการอละองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เยหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 
ประเด็นดังนี ้
   3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปใน
ส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้น
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
   3.6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่างๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ การะบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
คน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม (Right Job) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิ เคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการท างานก็ 
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พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็
ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วน
ราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning 
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ 
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 
  -  การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  -  การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผล
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) 
อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  -  การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งอาจจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/
ลดลง 
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ในภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 และตาม
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวมถึง
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่เข้าไปด าเนินการแก้ไขในพ้ืนที่ของตน 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได ้รับการประกาศ จัดตั้งเป็นหน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตั้งอยู่หมู่ท่ี 15 ต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จ ังหวัด
บุรีรัมย์ อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอล าปลายมาศ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ  ๑๓.๕  กิโลเมตร  มีเนื้อ
ที่ประมาณ 43.75 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ตั้งอยู่ที่สาธารณะประโยชน์  
มีเนื้อที่  จ านวน  10  ไร่  หรือ 4,000 ตารางวา โดยแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 
            หมู่ที่  4   บ้านหนองม่วง  หมู่ที่  6  บ้านบริหารชนบท 
       หมู่ที่  8  บ้านหนองไทร  หมู่ที่  9  บ้านหนองบัว 
      หมู่ที่  10 บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่  11 บ้านหนองน้ าขุ่น 
      หมู่ที่  12 บ้านบุตาริด  หมู่ที่  15 บ้านหนองม่วงใต้ 
      หมู่ที่  16 บ้านน้อยพัฒนา  หมู่ที่  17 บ้านใหม่อัมพวัน 
โดยมีอาณาเขตดังนี้  

ทิศเหนือ   ติดต าบลตลาดโพธิ ์ ต าบลบโุพธิ ์ ต าบลเมืองแฝก อ าเภอล าปลายมาศ   
                จังหวัดบุรีรัมย์   
      ทิศใต้    ติดต าบลแสลงพัน  ต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
      ทิศตะวันออก   ติดต าบลหนองตาด  ต าบลพระครู  อ าเภอเมือง  จังหวดับุรีรมัย์ 

      ทิศตะวันตก   ติดต าบลหนองคู  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวดับุรีรมัย์ 
  พ้ืนที่ของต าบลทะเมนชัย  ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นที่ราบ  ซึ่งพ้ืนที่ทางด้านตะวันออกจะมี
ความสูงมากกว่าทางด้านตะวันตก ดังนั้นจะลาดเทจากด้านตะวันออกมายังด้านตะวันตก พ้ืนที่ภายในเขตต าบล
ทะเมนชัย  ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่เป็นพ้ืนที่ป่าสงวน  แห่งชาติ  แต่จะมีเพียงที่
สาธารณะประโยชน์ในบางพ้ืนที่  คือบ้านหนองม่วงน้อย  บ้านหนองม่วงใต้ บ้านหนองไทร 
  ลักษณะภูมิอากาศของต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  จัดอยู่ในลักษณะ
ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนนี้ แบ่งได้ ๓ ฤด ู

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม  โดยได้รับอิทธิพลจากร่องอากาศต่ าจากพายุโซน
ร้อนท าให้มีอากาศชุ่มชื้นและฝนตกชุก 
       ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือน พฤศจิกายน - มกราคม  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมาก 
       ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม  ซึ่งจะมีอากาศร้อนและ  อบอ้าว  

จ านวนประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 5,384 คน แยกเป็น ชาย 2,644 คน  หญิง 2,740 คน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ได้ด าเนินการมุ่งเน้นการพัฒนาความต้องการของ

ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสวัสดิการและความมั่นคงของมนุ ษย์  ด้านพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพและการ
สาธารณสุข ด้านคมนาคม โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค ด้านการเมือง การบริหาร โดยแบ่งเป็น
ปัญหาด้านต่างๆ ดังนี้ 

4. สภาพปัญหา ความตอ้งการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
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4.1 ด้านเศรษฐกิจ 
 (1) ปัญหาผลผลิตการเกษตร 
      - ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
      - ราษฎร/เกษตรกรมีภาระหนี้สินมาก 
      - ขาดท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง 
      - ปุ๋ยยาและสารเคมีก าจัดศัตรูพืชราคาสูง 
      - ต้นทุนการผลิตสูงไม่คุ้มราคากับการลงทุน 
      - การมีส่วนร่วมของเกษตรกรน้อยและไม่เข้มแข็ง 
      - ปัญหาขาดความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะปรับปรุงผลผลิต 
      - ขาดตลาดกลางเพ่ือกระจายสินค้า ผลผลิตสู่ท้องตลาด 
      - ขากการบริหาร การจัดการ วิธีคัด และการตลาด 
 (2) ปัญหาความยากจน 
      - ประชาชนมีรายได้ต่ า 
      - เกิดจากการเลือกอาชีพ หรือบางคนรอคอยแต่นโยบายการให้ความช่วยเหลือไม่ 
                 ยอมช่วยเหลือตนเอง 
 (3) ปัญหาหนี้สิน 
      - ขาดวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
      - มีการปล่อยกู้นอกระบบ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แพง 
 (4) ปัญหาข้าวของแพง 
      - ขาดการควบคุมราคาสินค้า 
      - ต้นทุนการผลิตที่แพง 
4.2 ด้านสวัสดิการและความม่ันคงของมนุษย์ 
 (1) ปัญหายาเสพติด 
      - การขาดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับเยาวชนในการแก้ปัญหายาเสพติด 
                 อย่างแท้จริง 
      - การแพร่ระบาดของยาเสพติดรวดเร็วมากในหมู่เยาวชน, กลุ่มเสี่ยง 
      - งบประมาณในท้องถิ่นมีค่อนข้างน้อย 
 (2) การว่างงาน 
      - ราษฎรบางส่วนไม่มีงานท า เลือกงานและไม่สนใจการประกอบอาชีพเสริม 
      - ราษฎรตกงาน/ว่างงานในช่วงนอกฤดูการผลิต 
      - จ านวนผู้ว่างงานมากกว่าต าแหน่งงานที่มี 
 (3) การนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา 
      - ขาดอุปกรณ์การกฬีาและงบประมาณในการส่งเสริมกีฬา 
      - ขาดการรวมตัว/รวมกลุ่ม/ชมรมกีฬาภายในต าบล 
      - ขาดความสนใจในการออกก าลังกาย และดูแลสุขภาพ 
 (4) สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
      - งบประมาณมีน้อยและจ ากัด 
      - ประชาชนหรือผู้น าบางส่วนยังขาดการประสานงานหรือให้ความร่วมมือกับ 
                 ท้องถิ่น 
 



 

-8- 
   (5) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        - งบประมาณสนับสนุนค่อนข้างน้อยและล่าช้า 
        - ประชาชนบางส่วนยังขาดความเข้าใจและไม่ช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือน 

       ร้อนเบื้องต้น 
   (6) การส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
        - ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจและขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
        - ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ยังขาดความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 
        - ประชาชนบางกลุ่มหวังผลประโยชน์ตอบแทนมากเกินไป 
        - ผู้น าท้องถิ่น/ชุมชน บางคนยังมุ่งเน้นเพื่อพวกพ้อง/หมู่บ้าน ของตนมากเกินไป 
        - การระดมความคิดแนวทางสร้างเสริมประโยชน์เพื่อส่วนรวมค่อนข้างน้อย 
  4.3 ด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (1) ประชาชนยังมองเรื่องการใช้พลังงานเป็นเรื่องไกลตัว 
   (2) สถานประกอบการบางแห่งยังขาดจิตส านึก ความรับผิดชอบ 
   (3) ประชาชนที่ไม่ได้รับผลกระทบไม่ตระหนักว่าเป็นเรื่องส าคัญ 
   (4) ขาดงบประมาณในด้านการบริหารจัดการเรื่องขยะ 
  4.4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 
   (1) ประชาชนบางกลุ่มยังขาดจริยธรรมและการส านึกผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
   (2) ภูมิปัญญาไทยยังไม่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมทั้งต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทาง 

     วัฒนธรรม 
(3) เกิดค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงความเป็นไทย 

  4.5 ด้านการศึกษา 
   (1) ระดับการศึกษาของประชาชนในพื้นท่ียังค่อนข้างไม่สูงนัก 
   (2) เยาวชนมีความสนใจที่จะศึกษาต่อน้อย 
   (3) สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ทันสมัย 
   (4) เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด 

     การศึกษาและการเรียนรู้ 
  4.6 ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข 
   (1) ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยค่อนข้างน้อย 
   (2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือสถานีอนามัยมีขนาดเล็กเกินไป 
   (3) บุคลากรด้านสาธารณสุขมีน้อย 
   (4) ประชาชนไม่เข้าใจถึงโทษและพิษภัยจากการบริโภคท่ีขาดสุขลักษณะ/สุขาภิบาล 

     อาหาร 
   (5) วัฒนธรรมในการบริโภคท่ีผิดๆ มีมาก 
  4.7 ด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
   (1) การคมนาคมทางบก/ทางน้ า 
        - ถนนในหมูบ้านบางสายยังช ารุด 
        - งบประมาณก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม มีน้อย 
        - ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ยกที่ให้เป็นสาธารณะ ท าให้การเชื่อมต่อของถนนใน 

       หมู่บ้านยังไม่สามารถด าเนินการได้เป็นบางช่วง 
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   (2) ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าครัวเรือน 
        - บางพ้ืนที่กระแสไฟฟ้ายังตกท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความเสียหาย 
        - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า 
        - ไฟฟ้าสาธารณะไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
        - เกิดการช ารุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ 
        - ขาดงบประมาณท่ีจะด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะได้ทุกสาย 
        - ขาดบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า 
   (3) การผังเมือง 
        - ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร หรือเรื่องการจัดท าผัง 

       เมืองค่อนข้างน้อย 
   (4) การสื่อสาร/สื่อ 
        - โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้านมีค่อนข้างน้อย 
        - โทรศัพท์บ้านยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
        - ระบบหอกระจายข่าวยังขาดประสิทธิภาพ 
   (5) แหล่งน้ าเพ่ือการบริโภค 
        - ขาดแคลนระบบน้ าประปา น้ าสะอาดเพ่ือการบริโภค 
        - ระบบประปาท่ีมีอยู่ยังขาดการดูแลที่ถูกสุขลักษณะครบทุกหมู่บ้าน 
   (6) แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค 
        - แหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค 
        - ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ า หรือจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค 
   (7) แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
             - คูคลองและแหล่งน้ าสาธารณะตื้นเขิน 
        - น้ าปนเปื้อนสารเคมี วัตถุอันตราย 
        - ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
  4.8 ด้านการเมือง การบริหาร 
   (1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีค่อนข้างน้อยเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง 
   (2) ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น/บทบาท อ านาจและหน้าที่ของ 

     องค์การบริหารส่วนต าบล 
   (3) ผู้แทนชุมชน ผู้น าชุมชนบางคนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาชนบทค่อนข้าง 

     น้อย 
   (4) ระบบของการเก็บรายได้ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพขึ้นจากเดิม 
   (5) ประชาชนบางส่วนยังละเลย ไม่ยอมเสียภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
   (6) ผู้แทนชุมชน ผู้น าชุมชนบางคนมีเวลาให้กับการพัฒนาหรือการบริหารท้องถิ่น 

     น้อย 
   (7) สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารส านักงาน และการให้บริการไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 
   (8) ขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่เฉพาะด้าน เช่น กองคลัง ขาดบุคลากรด้านงานพัสดุ งาน 

     สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานในด้านนี้ เป็นต้น 
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ความต้องการของประชาชน 

  ๑.  ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   -  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
   -  ขุดลอกคลอง  สร้างสะพาน คสล.  วางท่อระบายน้ า 
   -  ติดต้ังโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน 
   -  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
   -  จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภค - บริโภค 
  2.  ความต้องการด้านสาธารณสุขและอนามัย 
   -  ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก 
   -  ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
   -  ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ก าจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า 
   -  ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ, เด็ก, สตรี และคนพิการ 
  3.  ความต้องการด้านสังคม – การศึกษา 
   -  ตั้งจุดตรวจ  จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
   -  ตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   
   -  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร  ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
   -  ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษา  การศึกษานอกระบบ 
   -  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดชุมชน  ฝึกอบรมความรู้ด้าน 
                                  วิชาการ  และการศึกษาดูงาน 
   -  สงเคราะห์คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม     
  4.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
   -  รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ปล่อยน้ าเสียลงคลอง 
   -  ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   -  ขุดลอกคลองที่ตืน้เขินและก าจัดวัชพืช 
  5.  ความต้องการด้านการป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ 
   -  จัดหาแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภค – บริโภค ให้เพียงพอ 
   -  ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย อย่างทันท้วงที 
   -  ป้องกัน ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัย อย่าง   
                                   ทันท้วงที 
  6.  ความต้องการด้านการบริหารและจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   -  จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มสตรี        
                                   กลุ่มอาสาอ่ืนๆ  

-  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

 



 

-11- 
 

 

 
 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย นั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน  การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่ให้เกิดความ
ตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนต าบล
ทะเมนชัยยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเองในท้องถิ่นและยังจัดตั้งเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่วนรวม 
  การวิ เคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และกฎหมายอื่นๆ  องค์การบริหารส่วนต าบล
ทะเมนชัยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย  ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้า
ไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย
ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ –๒๕๗๙)   สรุปย่อได้  ดังนี้ 
  ๑. ความเป็นมา 

  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัด
ทายุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และ
กรอบการปฏิรูปในระยะที่  ๓  (ปี ๒๕๖๐  เป็นต้นไป ) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี 

  คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็น
ข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

  ในการด าเนินการขั้นต่อไป  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่
จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนด
ทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้
นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับ
กระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่
ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระส าคัญ  
       ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่  “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่ างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิ ด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยส าคัญในทุกมิต ิเงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่ 
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เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  นอกจากนั้นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อ
ตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ  ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ า
กว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัว
ช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความ
รนุแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดใน
ประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศ
ไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความม่ันคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  สาหรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  
รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม  และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทย
จะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากร
ต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ 
ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึง
มากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึน 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปาน
กลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 
๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิต
และบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยาน
ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้าน
สุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมข้ึนเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ 
ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี 
๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากล
มากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและ
ช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้ง
กรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ  ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้า
มากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผล
ให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น 
มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและ
ฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่อง
กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่ม
ต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการ
แข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากข้ึนตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ า
และการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิต
ภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า  
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อม 
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ล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมี
นัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อ
จากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ  ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของ
การบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว 
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีกระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจา
กัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์
และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ  สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดี
ขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อม
โทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศท้ังที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดท้ัง
โอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและ
รับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน
ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคน
ในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับ 
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ความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับ
ร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
การพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคต
ของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทย
จาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่น
ปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้  และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ 
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ 
กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถ
ด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดี
มีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการ
ยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน
รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซ่ึงเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคน
ต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศ
ไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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๒.๒ วิสัยทัศน์  

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อย
กว่า 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว   เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม 
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีสาระส าคัญของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

  ๒ .๓ .๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มี เป้าหมายทั้ งในการสร้างเสถียรภาพ
ภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดลุยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
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(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

  ๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมใน
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การ
สร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน 
อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ 
และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
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(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ

นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

  ๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
  ๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็น
ธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

  ๒ .๓ .๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า 
รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

  ๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
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(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

   ๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชา
รัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม  ทั้งนี้  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและ
บูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงาน
ปฏิบัติได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕ .๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้ง
กรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความ
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒ .๕ .๓  กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทา
ยุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  
สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่าง
การเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว  
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ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลต าบลทะเมนชัย   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ  
                 มั่งค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ  
     ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ 
ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้   ซึ่งเทศองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าบลทะเมนชัยนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การ
ท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน 
หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียด
สรุปย่อ  ดังนี้    
    1.1  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ 
และมาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่
ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
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   ๑.2   แนวคิดและหลักการ 
    1)  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่
สมดุล เป็นธรรมและ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 
ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์
พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิ
บาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
   2)  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาส

ของพ้ืนที ่
   1.3  ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
        ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
   1.3.1 พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของ
ภูมิภาค โดยเฉพาะ 

   1)  พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

  2) พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
   1.3.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชน
เศรษฐกิจชายแดน  
    1.3.3  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
    1.3.4  สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่ง
อุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   2.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  
การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้
ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร
อินทรีย์ 
    2.2  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑ ) กลุ่ มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี   หนองคาย  
หนองบัวล าภู และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตรการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุน
ของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการ
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม 
และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
  2.3  โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
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(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 
3.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์)  ระยะ ๔ ปี รอบใหม่ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4  
  ได้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔ จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่
การรวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  จึงได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  
คือ      

  1)  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
  2)  เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
  3)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
          เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 

    4)  เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
          เชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   3.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม  
และการค้าชายแดน” 

    3.2 พันธกิจ (Mission) 
1)  ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
2)  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3)  ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อกระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4)  ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5)  ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6)  ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7)  ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 

   3.3  เป้าประสงค์รวม (Obgective) 
1)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
2)  รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
3)  รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น 
4)  มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 
3.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues) 
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
2) การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
3) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
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แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2557 – 2560 ) ฉบับทบทวน ปี 2560 
   4.1  วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ ( Vision ) 

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา 
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข” 

   4.2  พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์  ( Mission )    
  “สร้างรายได้ ให้แก่ราษฎร  โดยการพัฒนาอาชีพ ทางด้านการเกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การยกระดับสินค้าชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการจ าหน่าย  การส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยว  
การช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  การศึกษา  การสาธารณสุข 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกด้าน  เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น” 
    4.3  เป้าประสงค์รวม  
    1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา และเป็นผู้น าด้านการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย  

2. คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560 
    3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมสู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4. ประชาสังคมมีความม่ันคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. การบริหารจัดการ  มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"    

   4.5  ตัวช้ีวัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets) 
“ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  
  1.4.1  วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ (Vision) 
 

  บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา 

ทรัพยากรท่องเที่ยวล ้าค่า 

พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

สู่พื นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง   

   1.4.2  พันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ (Mission) 
     1.   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต  
           มีคุณธรรมและมีความสุข 
     2.   การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และกีฬาให้มีคุณภาพและมี  
           มาตรฐานระดับสากล 
     3.   การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
     4.   การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ 
           พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
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     5.   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ  
            อย่างยั่งยืน 
     6.   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการ 
            บ้านเมืองที่ดีโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     7.   การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
   ๒.๑  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (vision)  เพ่ือเป็นสภาพการณ์ใน
อุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดหมาย  และปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นเพ่ือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทะเมนชัย  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก  มีประชากรที่อาศัยอยู่แต่ละหมู่บ้านไม่เท่ากัน  
ซึ่งส่วนใหญ่แยกออกจากบ้านหนองม่วง  หมู่ที่  ๔  ซึ่งเป็นบ้านดั้งเดิม  ประชากรส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่อย่างสงบ
สุข  ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก  และปลูกผักสวนครัว  เลี้ยงสัตว์  เป็นอาชีพเสริมรายได้  จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 

““ชุมชนน่าอยู่   

มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 

เน้นวิถีพอเพียง ”” 

    ๒.๒  ยุทธศาสตร์ 
    คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  5  ด้าน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
   4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
   5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  ๒.๓  เป้าประสงค์ 
   ๑.  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่  ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านคมนาคม ด้าน
สาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้ า และด้านอื่นๆ           
    2.  ประชาชนมีความรู้ และมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
    3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
     4.  ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    5.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
     ๒.๔  ตัวช้ีวัด 
   1.  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการ  
    2.  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งน้ าในการอุปโภค บริโภคเพ่ิมมากข้ึน 
   3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   
   4.  หมู่บ้านมีรายได้เพ่ิมข้ึน  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
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   5.  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลน่าอยู่อย่างสงบสุข  
   6.  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง  
   7.  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง   
   2.๕  ค่าเป้าหมาย 

   ๑.  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
  ๒.  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
  ๓.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้   
  ๔.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข    
  ๕.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

   ๒.๖  กลยุทธ์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางท่ี 1  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและ 
              ระบบระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
    แนวทางท่ี ๒  ด้านการขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและขยายเขตไฟฟ้า 
              สาธารณะ 
     แนวทางท่ี 3  พัฒนาแหล่งเก็บน้ า 
 
     แนวทางท่ี 4  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
     แนวทางท่ี 5  การให้บริการด้านโทรคมนาคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรอินทรีย์ 
     แนวทางท่ี 2  เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและ กลุ่ม 
             อาชีพ 
     แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
     แนวทางท่ี 1  อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา 
                                 ท้องถิ่น และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ 
     แนวทางท่ี 2  สร้างค่านิยม จิตส านึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม  
                                จริยธรรม ให้กับประชาชน 
    แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมกีฬา  นันทนาการ แลบูรณาการ การศึกษา 
     แนวทางท่ี 4  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
     แนวทางท่ี 5  ส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 
     แนวทางท่ี 6  เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและบรรเทา- 
                       สาธารณภัย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางท่ี 1  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
              สิ่งแวดล้อม 
     แนวทางท่ี 2  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะ 
                  มูลฝอย 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
     แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมใน 
             กระบวนการบริหารงานของ อบต.  
     แนวทางท่ี 2  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีด 
             ความสามารถในการพัฒนา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ 
             บริหารจัดการ 
   ๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
    ๑)  การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของหมู่บ้านและเศรษฐกิจ  
    ๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการพ่ึงตนเอง 
   ๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
    ๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   ๒.๘  แผนงาน 

๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๓) แผนงานการศึกษา 
๔) แผนงานสาธารณสุข 
๕) แผนงานเคหะและชุมชน 
๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๘) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๙) แผนงานงบกลาง 
พันธกิจ  (MISSION) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

    1.  การสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการ
วางแผนพัฒนา  การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
    2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
    3.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
    4.  การสร้างความเข็มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่งคง  
  5.  การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข็มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
    6.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณสาธารณะต่าง ๆ ในพื้นที่เพ่ือให้เกิดความสวยงาม 
    7.  ปรับและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างท่ัวถึง 
    8.  จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
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จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา 
๑.  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและตรงตาม

นโยบายของรัฐบาลในการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
2.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานท าให้ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านต่าง ๆ  

เพียงพอต่อผู้บริโภค  ประชาชนมีความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
     3. ส่ งเสริม ให้ ประชาชนได้รับการศึกษาอย่ างทั่ วถึ ง รวมทั้ งปลู กฝั งให้ มีคุณ ธรรม  
จริยธรรมตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
ส่งเสริมประกอบอาชีพท าให้ประชาชนมีการกินดี  อยู่ดี  บรรลุวัตถุประสงค์ 

4.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข็มแข็ง 
5.  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ท าให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม  และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึง

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6.  ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง 
7.  มีระบบการรักษาความสงบปลอดภัยและรักษาสมบัติของประชาชนโดยทั่วกัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา

โอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT  Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค)  ดังนี้ 
  ส าหรับการวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ด้วยเทคนิค SWOT  Analysis ซึ่งได้วิเคราะห์ถึง
โอกาสและภาวะเสี่ยงหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งการ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพใน
ปัจจุบันเพื่อใช้ก าหนดเป็นทิศทางและแนวทางการพัฒนา การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปีที่ชัดเจน มีหลักแนวคิด
วิเคราะห์ที่สามารถให้ค าตอบในการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างสมเหตุสมผลและใช้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์
ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคต ได้ผลดังนี้ 
  ปัจจัยภายใน 
  1. ด้านการบริหาร   
      องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ มี
โครงสร้างส่วนราชการและระบบการบริหารจัดการ จากผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี
การด าเนินงานตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ การประสานงานกับส่วนราชการในการให้ความรู้และ
ค าแนะน าที่ถูกต้องอยู่เสมอ ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถวางแผนการพัฒนาแผนอัตราก าลังอย่าง
รอบคอบ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาตนเองโดยศึกษาหา
ความรู้และเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งในหลักสูตรที่หน่วยงานราชการก าหนด และหลักสูตรเสริม
ทักษะการบริหารอย่างสม่ าเสมอ 
  2. ด้านระเบียบกฎหมายและบุคลากร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย มีบุคลากรที่ผ่านการรับราชการในส่วนท้องถิ่นมา
พอสมควรซึ่งมีประวัติการท างานที่ดี ถูกต้อง สม่ าเสมอ และมีแนวคิดและทัศนคติเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
นโยบายภาครัฐในระดับที่เหนือขึ้นไป มีความรู้ ท าความเข้าใจในกฎหมายโดยศึกษาเพิ่มเติมพร้อมทั้งสร้างกติกา
มารยาทให้ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายอยู่ตลอดเวลา จึงมีปัญหาในการบังคับใช้ระเบียบ/กฎหมาย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นค่อนข้างน้อย 
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  3. ด้านงบประมาณรวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย มีงบประมาณในระดับหนึ่งของแต่ละปีเพ่ือการบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้  เป็นการประสานความต้องการและปัญหาของ
ชุมชน หมู่บ้าน ผ่านทางกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท าโครงการ 
การประชุมสภาท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดท า
แผนอัตราก าลัง  

การวิเคราะห์จุดแข็ง  (S : Strength) สามารถสรุปเป็นข้อๆ ดังนี้คือ 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ครอบคลุมปัญหาความต้องการของชุมชน และเคารพกฎ

กติกา ระเบียบ กฎหมาย ยอมรับความเป็นจริงและแก้ไขปัญหาภายใต้ภาวะของข้อจ ากัดได้เป็นอย่างดี 
2. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และเข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่และมีความกระตือรือร้นต่อการ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
3. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างยอมรับแนวทางการบริหารและปฏิบัติตาม

บทบาทอ านาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการ
มีส่วนร่วมของการด าเนินงานทุกขั้นตอน 

4. มีการบริหารจัดการเรื่องแผนการพัฒนางบประมาณ นโยบายผู้บริหาร แผนอัตราก าลัง 
ภายใต้ความเข้าใจตรงกันในบทบาทอ านาจหน้าที่ของทุกภาคส่วนในต าบล คือ ประชาคม สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนราชการอ าเภอ จังหวัด โดยทุกฝ่ายยึดมั่นในระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด 

5. สภาพสิ่งแวดล้อมทางการบริหารอยู่บนพ้ืนฐานของความเหมาะสม ความส าเร็จร่วมกัน 
โดยมีวัตถุประสงค์ของงานลดขั้นตอนการบริหาร โดยการประสานงานภายในและมีการมอบหมายหน้าที่อย่าง
เป็นระบบ ตรวจสอบและควบคุมภายใต้กระบวนการที่เป็นที่ยอมรับกันได้ 

การวิเคราะห์จุดอ่อน  (W : Weakness) 
1. การพัฒนาบุคลากรยังต้องมีการพัฒนาส่งเสริมด้านความรู้ เน้นในเรื่องของการฝึกอบรม

หรือพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือเพ่ิมเติมทักษะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร
ให้มากข้ึน จุดเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ การวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยการตีความหรือหารือยังขาดความ
ชัดเจนซึ่งท าให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดได้ และการท างานที่ซ้ าซ้อนหรือมากเกินภารกิจของบุคลากรท าให้ขาด
ความรอบคอบ 

2. ยังขาดการน าเทคนิคองค์ความรู้ใหม่มาช่วยบริหารจัดการ บุคลากรยังต้องเรียนรู้และใช้
ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครื่องใช้ส านักงานใหม่ๆ ให้เหมาะสม หรือใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าใน
ด้านการบริหาร ด้านการประชาสัมพันธ์ การท าฐานข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริการชุมชน 

3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมด้านกายภาพภายใน
องค์กร เช่น การจัดส านักงานที่มีการแบ่งสัดส่วนอย่างเหมาะสม เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกในการค้นหาโดย
ใช้หลัก 5 ส. ในการปฏิบัติ การให้บริการที่ครบวงจร หรือ One stop service การสอดส่องดูแลเกี่ยวกับข้อ
ห้ามของเรื่องที่ผิดระเบียบในสถานที่ราชการ โดยเฉพาะการสร้างตัวอย่างที่ดีจากผู้น าและการควบคุมท่ีเข้มงวด 
  ปัจจัยภายนอก 
  1. ด้านการเมืองและสังคมการเมือง 
      โดยสรุปผลภาพรวมด้านการเมืองและสังคมการเมืองของต าบลทะเมนชัย ประชาชนส่วน
ใหญ่เริ่มให้ความส าคัญติดตามและสนใจในการเมืองท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้มีระบบการตรวจสอบการ
ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นระยะ ส่วนนักการเมืองท้องถิ่นยังมีการรวมตัวและประสานงานกันมาก
ขึ้น ท าให้เป้าหมายการพัฒนามุ่งไปสู่หมู่บ้านของตนและภาพรวมของต าบลเป็นหลัก ส าหรับระบบสภาท้องถิ่น 
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แล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์การท างานด้านการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดีและการพัฒนาในทุกๆ ด้านที่ผู้น าท้องถิ่นผลักดันให้เกิดข้ึน ล้วนเป็นพื้นฐานการพัฒนา
ที่สามารถต่อยอดให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้ 
  2. ด้านเศรษฐกิจ 
      พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจการเกษตร สังคม
ส่วนใหญ่ยังขาดการรวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือองค์กรประชาชน ซึ่งเป็นไปในลักษณะปัจเจกชนนิยม 
ท าให้การกระตุ้นและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรประชาชนเป็นไปในลักษณะที่ค่อนข้างยาก 
  3. ด้านสังคมและเทคโนโลยี 
      สภาพพ้ืนที่โดยรวมมีความเหมาะสมแก่การพัฒนาเนื่องจากเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับตัว
เมือง มีศาสนสถาน โรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนที่ ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร
สามารถเข้าถึงได้เกือบทั้งพ้ืนที่และมีการน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ด้านสังคมยังมีพ้ืนฐานของ
สังคมชนบทและครอบครัวขนาดใหญ่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นเหตุผลอีกด้านหนึ่งที่ท าให้ง่ายต่อ
การพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

การวิเคราะห์โอกาส  (O : Opportunity) 
จากสภาพการณ์ของการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ก าหนดให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารย
ธรรมขอมและกีฬา และเป็นผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็น
สุข ในปี 2560 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมสู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประชา
สังคมมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบน
พ้ืนฐานธรรมาภิบาล สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร  โดยการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การยกระดับสินค้าชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการจ าหน่าย  การส่งเสริมทางด้านการท่อง เที่ยว  
การช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  การศึกษา  การสาธารณสุข 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกด้าน  เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น ในการนี้ต าบลทะเมนชัยจึงได้รับผลกระทบทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์และน่าจะ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตได้ดังนี้ 
   1. ท าให้มีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ส าหรับการอยู่อาศัยมากขึ้นและผู้ที่เข้ามาประกอบ
กิจการในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องมีมากขึ้น ส่งผลต่อการจัดภาษีและรายได้จากการจดทะเบียนนิติกรรม สร้างรายได้
ให้ท้องถิ่นมากข้ึน 
   2. มีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมแก่การเกษตร เช่น การปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ จึงมีความ
เหมาะสมที่จะเป็นฐานการผลิตทางด้านเพื่อการบริโภคของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ 
   3. มีสาถานศึกษา การสาธารณูปโภคและการคมนาคมที่ดีเกือบเต็มพ้ืนที่ ท าให้เริ่มมีการ
ขยายตัวของชุมชนเข้ามาอยู่อาศัยหนาแน่นมากขึ้น 
   4. เป็นจุดผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ท าให้มีการเดินทางเข้าสู่ต าบล
ทะเมนชัยของนักท่องเทีย่ว สามารถสร้างความตื่นตัวและกระแสพัฒนาได้ดีหากด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (T : Threat) 
  ปัญหาที่ส าคัญคือการเรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่ของชุมชนและสังคม โดยเป็นกระแสที่เข้ามาสู่
ระบบการพัฒนาการบริหารจัดการผ่านทางสื่อสารมวลชน การศึกษา อบรม และการน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
ภายใต้การยอมรับร่วมกันของชุมชน สังคม ภาคเอกชนและราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแล ที่มีต่อเป้าหมายการ
กระจายอ านาจสู่การปกครองท้องถิ่นแบบรากหญ้านี้ และอีกประการหนึ่งได้แก่ข้อจ ากัดในเรื่องของรายได้ที่ไม่ 
 



 

-32- 
เพียงพอต่อการพัฒนาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยพร้อมๆ กันในคราว
เดียวกัน 

ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น  
๗ ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๓๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังนี้     

๕.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
  ๑)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  (มาตรา  ๖๗ (๑)) 
  ๒)  จัดให้มีน้ าเพื่อการบริโภค  อุปโภค  และการเกษตร  (มาตรา  ๖๘ (๑)) 
  ๓)  จัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  (มาตรา  ๖๘ (๒)) 
  ๔)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา  ๖๘ (๓)) 
  ๕)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  (มาตรา  ๑๖ (๔)) 
  ๖)  การสาธารณูปการ  (มาตรา  ๑๖ (๕)) 
จากสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการก าหนดภารกิจของงาน องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจึง
ก าหนดงานในส่วนราชการตรงกับสภาพปัญหา คือ กองช่าง ก าหนด งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 
  ๕.๒  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย   มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  ๑)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา  ๖๗ (๔))  
  ๒)  การคุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  (มาตรา  ๖๘ (๘)) 
  ๓)  การผังเมือง  (มาตรา  ๖๘ (๑๓))  
  ๔)  จัดให้มีที่จอดรถ  (มาตรา  ๑๖ (๓)) 
  ๕)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (มาตรา  ๑๖ (๑๗)) 
  ๖)  การควบคุมอาคาร  (มาตรา  ๑๖ (๒๘)) 
จากสภาพปัญหาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยและการก าหนดภารกิจของ
งาน องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจึงก าหนดงานในส่วนราชการตรงกับสภาพปัญหา คือ ส านักปลัด อบต. 
ก าหนด งานบริหารงานทั่วไป งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองช่าง ก าหนด งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 

๕.๓  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
  ๑)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  (มาตรา  ๖๗ (๖)) 
  ๒)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  (มาตรา  ๖๗ (๓)) 
  ๓)  จัดให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ  และสวนสาธารณะ   
                          (มาตรา  ๖๘ (๔)) 
  ๔)  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส     
                          (มาตรา  ๑๖ (๑๐)) 
  ๕)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  (มาตรา  ๑๖ (๒)) 
  ๖)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน            
                          (มาตรา  ๑๖ (๕)) 
  ๗)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  (มาตรา  ๑๖ (๑๙)) 
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จากสภาพปัญหาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการก าหนดภารกิจของงาน องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย
จึงก าหนดงานในส่วนราชการตรงกับสภาพปัญหา คือ กองสวัสดิการสังคม ก าหนด งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  ส านักปลัด อบต. ก าหนด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
  ๕.๔  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว          
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
  ๑)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  (มาตรา  ๖๘ (๖)) 
  ๒)  จัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  (มาตรา  ๖๘ (๕)) 
  ๓)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา  ๖๘ (๗)) 
  ๔)  ให้มีตลาด  (มาตรา  ๖๘ (๑๐)) 
  ๕)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  (มาตรา  ๖๘ (๑๑)) 
  ๖)  การท่องเที่ยว  (มาตรา  ๖๘ (๑๒)) 
  ๗)  การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ  (มาตรา  ๑๖ (๖)) 
  ๘)  การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน  (มาตรา  ๑๖ (๗)) 
จากสภาพปัญหาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวและการก าหนด
ภารกิจของงาน องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจึงก าหนดงานในส่วนราชการตรงกับสภาพปัญหา คือ กอง
สวัสดิการสังคม ก าหนด  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  ส านักปลัด อบต. ก าหนด งานนโยบายและแผน  
กองคลัง ก าหนด งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานการเงิน   
  ๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
  ๑)  คุ้มครอง  ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (มาตรา  ๖๗ (๗)) 
  ๒)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง 
                          ปฏิกูล  (มาตรา  ๖๗ (๒)) 
  ๓)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  (มาตรา  ๑๗ (๑๒)) 
จากสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการก าหนด
ภารกิจของงาน องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจึงก าหนดงานในส่วนราชการตรงกับสภาพปัญหา คือ 
ส านักปลัด อบต. ก าหนด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
  ๕.๖  ด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น    
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
  ๑)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (มาตรา  ๖๗ (๕)) 
  ๒)  บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
                          (มาตรา  ๖๗ (๘)) 
  ๓)  การจัดการศึกษา  (มาตรา  ๑๖ (๙)) 
  ๔)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น   
                          (มาตรา  ๑๗ (๑๘)) 
จากสภาพปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นและการก าหนด
ภารกิจของงาน องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจึงก าหนดงานในส่วนราชการตรงกับสภาพปัญหา คือ กอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ก าหนด งานส่งเสริมการศึกษา งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และ
นันทนาการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
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๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
  ๑)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น   
                          (มาตรา ๔๕ (๓)) 
  ๒)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
                          ความจ าเป็นและสมควร  (มาตรา  ๖๗ (๙)) 
  ๓)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมรมาตรการป้องกัน  (มาตรา  ๑๖ (๑๖)) 
  ๔)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
                          (มาตรา  ๑๗ (๓)) 

๕)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     อ่ืน (มาตรา  ๑๗ (๑๖)) 

จากสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการก าหนดภารกิจของงาน องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจึงก าหนดงานในส่วน
ราชการตรงกับสภาพปัญหา คือ ส านักปลัด อบต. ก าหนด งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน  กอง
คลัง ก าหนด งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานการเงิน   
 ภารกิจทั้ง  ๗ ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยได้เป้นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่  ประกอบกับการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
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๖.๑  ภารกิจหลัก 
 จากการวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ 5 และประกอบ

กับมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  ๑)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  ๒)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ าและที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  

๓)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  ๔)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๕)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๖)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  ๗)  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  9)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจ าเป็นและสมควร 

๖.๒  ภารกิจรอง 
 จากการวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ 5 และประกอบ

กับมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  ๑)  ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  ๒)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  ๓)  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
  ๔)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
  5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
  6)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  7)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  10)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
  11)  กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 
  12)  การท่องเที่ยว 
  13)  การผังเมือง 
 

หมายเหตุ    มาตรา ๖๗ และ ๖๘ หมายถึง พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  
                ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
                มาตรา ๑๖, ๑๗  และ ๔๕ หมายถึง พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
                ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ โดยแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน
ราชการ ได้แก ่

1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
5) กองสวัสดิการสังคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยได้ก าหนดมาตรการบริหารจัดการอัตราก าลัง ดังนี้ 
การวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของบุคลากร 

สภาพทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได ้รับการประกาศ จัดตั้งเป็น

หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตั้งอยู่หมู่ท่ี 15 ต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลาย
มาศ จ ังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอล าปลายมาศ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ  ๑๓.๕  
กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 43.75 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ตั้งอยู่ที่
สาธารณะประโยชน์  มีเนื้อท่ี  จ านวน  10  ไร่  หรือ 4,000 ตารางวา โดยแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 
     หมู่ที่  4   บ้านหนองม่วง  หมู่ที่  6  บ้านบริหารชนบท 
   หมู่ที่  8  บ้านหนองไทร  หมู่ที่  9  บ้านหนองบัว 

หมู่ที่  10 บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่  11 บ้านหนองน้ าขุ่น 
หมู่ที่  12 บ้านบุตาริด  หมู่ที่  15 บ้านหนองม่วงใต้ 
หมู่ที่  16 บ้านน้อยพัฒนา  หมู่ที่  17 บ้านใหม่อัมพวัน 

โดยมีอาณาเขตดังนี้  
ทิศเหนือ   ติดต าบลตลาดโพธิ์  ต าบลบุโพธิ์  ต าบลเมืองแฝก อ าเภอล าปลายมาศ  

จังหวัดบุรีรัมย์   
ทิศใต้    ติดต าบลแสลงพัน  ต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับุรีรมัย์ 
ทิศตะวันออก   ติดต าบลหนองตาด  ต าบลพระครู  อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันตก   ติดต าบลหนองคู  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวดับุรีรมัย์ 

  พ้ืนที่ของต าบลทะเมนชัย  ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นที่ราบ  ซึ่งพ้ืนที่ทางด้านตะวันออกจะมี
ความสูงมากกว่าทางด้านตะวันตก ดังนั้นจะลาดเทจากด้านตะวันออกมายังด้านตะวันตก พ้ืนที่ภายในเขตต าบล
ทะเมนชัย  ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่เป็นพ้ืนที่ป่าสงวน  แห่งชาติ  แต่จะมีเพียงที่
สาธารณะประโยชน์ในบางพ้ืนที่  คือบ้านหนองม่วงน้อย  บ้านหนองม่วงใต้ บ้านหนองไทร 
  ลักษณะภูมิอากาศของต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดอยู่ในลักษณะ
ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนนี้ แบ่งได้ ๓ ฤด ู

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม  โดยได้รับอิทธิพลจากร่องอากาศต่ าจากพายุโซน
ร้อนท าให้มีอากาศชุ่มชื้นและฝนตกชุก 

 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
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   ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือน พฤศจิกายน - มกราคม  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมาก 
   ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม  ซึ่งจะมีอากาศร้อนและ  อบอ้าว  

จ านวนประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 5,384 คน แยกเป็น ชาย 2,644 คน  หญิง 2,740 คน 
โครงสร้างการบริหารงาน 

  ฝ่ายการเมือง 
คณะผู้บริหาร 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันด ารงต าแหน่ง 
1. นายทองอยู่  อินทรก าแหง นายก อบต.ทะเมนชัย 14 พฤศจิกายน 2556 
2. นายวสวัตติ์  ทองสิริเรืองชัย รองนายก อบต.ทะเมนชัย 2  ธันวาคม  2556 
3. นางสมบัติ  สีดาสะมา รองนายก อบต.ทะเมนชัย 2  ธันวาคม  2556 
4. นายชัยศิลป์  มีศรี เลขานุการ นายก อบต.ทะเมนชัย 2  ธันวาคม  2556 

 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันด ารงต าแหน่ง 
1. นายแสงเพ็ชร์ เชือบรัมย์ ประธานสภา อบต.ทะเมนชัย 26 พฤศจิกายน 2556 
2. นายสมพร  พูนนอก รองประธานสภา อบต.ทะเมนชัย 26 พฤศจิกายน 2556 
3. นางสร้อย  อินทะเว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 14 พฤศจิกายน 2556 
4. นางสุทิพย์  กุตาวัน สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6 14 พฤศจิกายน 2556 
5. นางวิภาวรรณ  วันจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6 14 พฤศจิกายน 2556 
6. นายไสว  คะโลรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 14 พฤศจิกายน 2556 
7. นายสมศักดิ์  เมืองแพน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 14 พฤศจิกายน 2556 
8. นายไพรินทร์  ชินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 14 พฤศจิกายน 2556 
9. นายสมบัติ  ทราบรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 14 พฤศจิกายน 2556 

10. นางสาวกองเงิน พุ่มพวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 14 พฤศจิกายน 2556 
11. นายนนทกร  ดวงทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 14 พฤศจิกายน 2556 
12. นางสายทอง  ชารีคาน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 14 พฤศจิกายน 2556 
13. นายดี  แซกรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 14 พฤศจิกายน 2556 
14. นายสนั่น  แซมรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 12 14 พฤศจิกายน 2556 
15. นายทวีศักดิ์ บุตดาวัน สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 15 14 พฤศจิกายน 2556 
16. นายปัญจพล  แสนรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 14 พฤศจิกายน 2556 
17. นายวิชัย  เซิกรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16 14 พฤศจิกายน 2556 
18. นายจ านงค์  ทราบรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16 14 พฤศจิกายน 2556 
19. นายวิชาญ เพ็งพระจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17 14 พฤศจิกายน 2556 
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  ฝ่ายข้าราชการประจ า 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง   จ านวน  31 คน  โดยแบ่งเป็น 
  1. พนักงานส่วนต าบล   จ านวน  20  คน 
  2. ลูกจ้างประจ า    จ านวน    1  คน 
  3. พนักงานจ้าง    จ านวน  10  คน 
วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566 เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายใน
องค์กร และภายนอกองค์กรให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยได้วิเคราะห์บุคลากร (Personal Analysis) โดยใช้
หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเข้าใจ
ได้ง่าย ซึ่งจุดแข็ง – จุดอ่อนส าหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้องค์กร
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานตามภารกิจหน้าที่ เกิดการบูรณาการและความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติงานสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างรวดเร็ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจึงได้ก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อนขององค์กร เพ่ือใช้
ส าหรับการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 
ดังนี้ 
  จุดแข็ง 
  1. มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในองค์กรได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
  2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยการส่งบุคลากรเข้ า
รับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อีกทั้งยังให้บุคลากรได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
  3. บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ อีกทั้งยังได้รับการปลูกฝังจิตส านึกที่
ดีต่อองค์กร และการยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  4. มีช่องทางส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่หลากหลาย 
  จุดอ่อน 
  1. บุคลากรบางส่วนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบและ
ความกระตือรือร้นในการท างาน 
  2. บุคลากรในองค์กรน้อยไม่เพียงพอกับงาน ท าให้การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ยังไม่ค่อยบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
  3. บุคลากรในองค์กรบางส่วนยังไม่ทราบบทบาทของตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
  4. ในองค์กรยังมีการใช้ระบบอุปถัมภ์อยู่ 
  โอกาส 
  1. รัฐบาลกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมากขึ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นบางส่วน 
  3. รัฐบาลส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และมีการเชื่อมโยงเครือข่าย 
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  4. แนวคิดการบริหารราชการแบบบูรณาการ และการปฏิรูประบบราชการท าให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
  อุปสรรค 
  1. กฎ ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ๆ ท าให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติงาน 
  2. ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการตามแผน 
  3. การกระจายอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลขาดความชัดเจน ท าให้บุคลากรในหน่วยงานขาดการ
ประสานและความเข้าใจในภารกิจที่ถ่ายโอน 
  4. รายได้ไม่เพียงพอต่อการบริการที่จะเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 มาตรการบริหารจัดการอัตราก าลังปกติ  เน้นการใช้ก าลังคนที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า 

 แนวคิด 
 ส่วนราชการมีอัตราก าลังเพียงพอต่อการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน รวมทั้งเป็น

การส่งเสริมให้ส่วนราชการใช้ก าลังคนที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า อันจะส่งผลให้ขนาด
ก าลังคนขององค์กรและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลมีความเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 

 มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์  เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนา
ก าลังคนอย่างเป็นระบบแบบองค์รวม 

 หลักการ 
 การบริหารก าลังคนขององค์กร (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) สอดคล้องกับความจ าเป็นในการ

ปฏิบัติภารกิจในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต มีความยืดหยุ่นและช่วยให้ส่วนราชการใช้
ก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป้าหมาย 
 ส่วนราชการมีก าลังคนที่มีขีดความสามารถเหมาะสมส าหรับการขับเคลื่อนภารกิจในปัจจุบัน

และอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแรงจูงใจและปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
 ขอบเขต 
 ครอบคลุมก าลังคนในองค์กร ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่ใช้

งบประมาณ (งบบุคลากร) จากงบประมาณรายจ่ายขององค์กร 
 ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาก าลังคนขององค์กร 
 1.  การวางแผนบริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 เป้าประสงค์ 
 1.1  ส่วนราชการสามารถจัดอัตราก าลังให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามภารกิจ และพร้อม

รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการบริหารราชการ 
 1.2  ส่วนราชการมีแนวทางในการติดตามตรวจสอบและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ก าลังคนให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2.  การพัฒนาก าลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ 
 เป้าประสงค์ 
 2.1  ก าลังคนในองค์กรได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลง 
 2.2  ส่วนราชการมีก าลังคนคุณภาพเพียงพอส าหรับการเป็นผู้น าขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ในภาครัฐ 
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 2.3  ส่วนราชการมีความพร้อมรับการสูญเสียอัตราก าลังจากการเกษียณอายุ เพ่ือสร้างความ

ต่อเนื่อง 
 2.4  ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการมีสมรรถนะในการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ 

  3.  การดึงดูดและรักษาก าลังคนที่มีคุณภาพในภาครัฐ 
  เป้าประสงค์ 
  3.1  สว่นราชการสามารถดึงดูดและรักษาก าลังคนท่ีมีคุณภาพไว้ในระบบราชการ 
  3.2  ก าลังคนภาครัฐมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีแรงจูงใจในการสร้างและพัฒนาผลงาน 
  1.  การวางแผนบริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  1)  การวางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ (WORKFORCE 
PLANNING) 
  2)  วางแผนและบริหารก าลังคนกลุ่มที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การบริหารราชการ 
(STRATEGIC WORKFORCE) 
  3)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารก าลังคนภาครัฐ (WORKFORCE PRODUCTIVITY) 
  4)  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ก าลังคนในองค์กร (WORKFORCE AUDIT) 
  5)  พัฒนาฐานข้อมูลก าลังคนให้สมบูรณ์ 
  2.  การพัฒนาก าลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ 
  1)  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง (STRATEGIC 
COMPETENCIES) 
  2)  เตรียมก าลังคนเพ่ือรองรับการสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ และความ
หลากหลาย (INTERGENERATION AND DIVERSITY MANAGEMENT) 
  3)  การพัฒนาก าลังคนคุณภาพเพ่ือให้เพียงพอส าหรับน าการเปลี่ยนแปลง (TALENT 
MANAGEMENT) 
  4)  การพัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (CAREER PLANNING & DEVELOPMENT) 
  5)  พัฒนาความเป็นมืออาชีพในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR PROFESSIONALISM) 
  3.  การดึงดูดและรักษาก าลังคนที่มีคุณภาพในภาครฐั 
  1)  การปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือก (RECRUITMENT, SELECTION & 
ACQUISITION) 
  2)  การปรับปรุงค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (TOTAL REMUNERATION & BENEFITS) 
  3)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ภาคองค์กร (QUALITY OF WORK 
LIFE) 
  4)  การสร้างแรงจูงใจและพัฒนาระบบงานบริหารผลงาน 
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เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

อัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณงานและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้ง
ภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , เทศบาล , อบต.) ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ใน
การก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ประกอบกับ
หนังสืออ าเภอล าปลายมาศ ที่ บร 0023.24/ว 814 เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2563 และด าเนินการวิเคราะห์ก าหนด
โครงสร้าง แก้ไขปรับปรุงกรอบอัตราก าลังใหม่ขึ้น โดยค านึงถึงประโยชน์ในการใช้บุคลากรที่มีความช านาญหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ขององค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยก าหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนราชการ ได้แก่ 

1.  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  6  งาน 
2.  กองคลัง  4  งาน 
3.  กองช่าง  4  งาน 
4.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  3  งาน 
5.  กองสวัสดิการสังคม  3  งาน 

และก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น 31 อัตรา 
  ตารางเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
 

ล าดับที่ อบต. 
ก าหนดส่วน

ราชการ 

งบประมาณ
รายจ่าย

ประจ าปี 2558 

พนักงานส่วน
ต าบล (คน) 

พนักงานจ้าง 
(คน) 

ลูกจ้างประจ า 

1 หนองกะทิง 7 44,750,200 21 15 1 
2 หนองคู 5 33,000,000 18 14 - 
3 หนองโดน 5 35,500,000 24 9 1 
4 โคกกลาง 6 60,000,000 22 15 - 
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 ๘.๑  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยก าหนดภารกิจด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด าเนินการป้องกันและต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คูคลอง และการก าจัด
ขยะมูลฝอย ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ด้านการส่งเสริมการศึกษา ด้านกฎหมาย ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ด้านการกีฬาและนันทนาการ ด้านการเกษตร ด้านการเงินบัญชีการคลัง การ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้ ด้านการก่อสร้าง ควบคุมอาคาร การสาธารณูปโภคอุปโภคและแหล่งน้ า ด้าน
สาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพอนามัยและควบคุมโรค ด้านสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์และพัฒนาอาชีพ การ
สนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมกลุ่มอาชีพในครัวเรือน ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ด้านส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ส่งเสริมประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งเป็นการรองรับความก้าวหน้าของพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างประจ า ประกอบกับระเบียบ กฎหมาย ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยให้เป็นกองและงาน ดังต่อไปนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
 

1. ส านักปลัด อบต. (01) 
 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
 
๑.๑  งานบริหารทั่วไป 

       -      งานธุรการ 

- งานสารบรรณ 

- งานอ านวยการและข้อมลูข่าวสาร 

- งานการเจ้าหน้าที ่
- งานเลือกตั้ง 

- งานตรวจสอบภายใน 

- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- งานกิจการสภา 

- งานอ่ืนท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
 

1. ส านักปลัด อบต. (01) 
 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
 
๑.๑  งานบริหารทั่วไป 

       -      งานธุรการ 

- งานสารบรรณ 

- งานอ านวยการและข้อมลูข่าวสาร 

- งานการเจ้าหน้าท่ี 

- งานเลือกตั้ง 

- งานตรวจสอบภายใน 

- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- งานกิจการสภา 

- งานอ่ืนท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 

 

 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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๑.๒  งานนโยบายและแผน 

- งานนโยบายและแผนพัฒนา 

- งานวิชาการ 

- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ ์

- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร ์

- งานงบประมาณ 

 

๑.๓  งานกฎหมายและคดี 

- งานกฎหมายและนิติกรรม 

- งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ ์

- งานระเบียบข้อบังคับ 

 

๑.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานอ านวยการ 

- งานป้องกนั 

- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 

- งานกู้ภัย 

 
1.5  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
       -      งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

- งานส่งเสรมิสุขภาพและสาธารณสขุ 

- งานรักษาความสะอาด 

- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- งานควบคุมโรค 

- งานบริการสาธารณสุข 

 
1.6  งานส่งเสริมการเกษตร 
       -      งานวิชาการเกษตร 

- งานเทคโนโลยีการเกษตร 

- งานส่งเสรมิการเกษตร 

- งานส่งเสรมิปศุสตัว ์

- งานบ าบัดน้ าเสยี 

- งานควบคุมโรคและป้องกันโรคระบาด   
 
 

 

๑.๒  งานนโยบายและแผน 

- งานนโยบายและแผนพัฒนา 

- งานวิชาการ 

- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ ์

- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร ์

- งานงบประมาณ 

 

๑.๓  งานกฎหมายและคดี 

- งานกฎหมายและนิติกรรม 

- งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ ์

- งานระเบียบข้อบังคับ 

 

๑.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานอ านวยการ 

- งานป้องกัน 

- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 

- งานกู้ภัย 

 
1.5  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
       -      งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

- งานส่งเสรมิสุขภาพและสาธารณสขุ 

- งานรักษาความสะอาด 

- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- งานควบคุมโรค 

- งานบริการสาธารณสุข 

 
1.6  งานส่งเสริมการเกษตร 
       -      งานวิชาการเกษตร 

- งานเทคโนโลยีการเกษตร 

- งานส่งเสรมิการเกษตร 

- งานส่งเสรมิปศุสตัว ์

- งานบ าบัดน้ าเสยี 

- งานควบคุมโรคและป้องกันโรคระบาด 
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๒. กองคลัง (04) 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
 

๒.๑  งานการเงิน 

- งานรับ – เบิกจ่ายเงิน 

- งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ย 

- งานเก็บรักษาเงิน 

 

๒.๒  งานบัญช ี

- งานบัญชี 

- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 

- งานการเงินและงบทดลอง 

- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

- งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 

- งานพัฒนารายได ้

- งานควบคุมกิจการค้าและคา่ปรับ 

- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได ้

 

๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพยส์ินและแผนท่ีภาษี 
- งานพัสด ุ

- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดคุรุภณัฑแ์ละ
ยานพาหนะ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒. กองคลัง (04) 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
 

๒.๑  งานการเงิน 

- งานรับ – เบิกจ่ายเงิน 

- งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ย 

- งานเก็บรักษาเงิน 

 

๒.๒  งานบัญช ี

- งานบัญชี 

- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 

- งานการเงินและงบทดลอง 

- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

- งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 

- งานพัฒนารายได ้

- งานควบคุมกิจการค้าและคา่ปรับ 

- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได ้

 

๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพยส์ินและแผนท่ีภาษี 
- งานพัสด ุ

- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดคุรุภณัฑแ์ละ
ยานพาหนะ 
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๓. กองช่าง (05) 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
 

๓.๑  งานก่อสร้าง 

- งานก่อสร้างและบรูณะถนน 

- งานก่อสร้างและบรูณะสภาพและโครงการ
พิเศษ 

- งานระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคม 
งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
 

๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

- งานสถาปัตยกรรมและมณัฑณศลิป์ 
- งานวิศวกรรม 

- งานประมาณราคา 

- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

- ฝ่ายบริการข้อมลูและหลักเกณฑ ์

- งานออกแบบ 

 

๓.๓  งานประสานงานสาธารณูปโภค 

- งานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 

- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 

- งานระบายน้ า 

- งานจัดตกแต่งสถานท่ี 

 

๓.๔  งานผังเมือง 

- งานส ารวจและแผนท่ี 

- งานวางผังพฒันาเมือง 

- งานควบคุมทางผังเมือง 
- งานจัดรูปท่ีดินและฟื้นฟูเมือง 

 
 

 
 
 
 
 
 

๓. กองช่าง (05) 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
 

๓.๑  งานก่อสร้าง 

- งานก่อสร้างและบรูณะถนน 

- งานก่อสร้างและบรูณะสภาพและโครงการ
พิเศษ 

- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
 

๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

- งานสถาปัตยกรรมและมณัฑณศลิป์ 
- งานวิศวกรรม 

- งานประมาณราคา 

- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

- ฝ่ายบริการข้อมลูและหลักเกณฑ ์

- งานออกแบบ 

 

๓.๓  งานประสานงานสาธารณูปโภค 

- งานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 

- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 

- งานระบายน้ า 

- งานจัดตกแต่งสถานท่ี 

 

๓.๔  งานผังเมือง 

- งานส ารวจและแผนท่ี 

- งานวางผังพฒันาเมือง 

- งานควบคุมทางผังเมือง 
- งานจัดรูปท่ีดินและฟื้นฟูเมือง 
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4. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (08) 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
 
4.๑  งานส่งเสริมการศึกษา 

- งานบริหารวิชาการ 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานลูกเสือและยุวกาชาด 

 
4.๒  งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และ
นันทนาการ 

- งานห้องสมุด พิพิธภัณฑแ์ละเครือข่าย
ทางการศึกษา 

- งานกิจการศาสนา 
- งานส่งเสรมิประเพณี  ศลิปวัฒนธรรม 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- งานกีฬาและสันทนาการ 

 
4.๓  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- งานจัดการศึกษา 
- งานพลศึกษา 
- งานทดสอบประเมนผลและตรวจวัดผล

โรงเรียน 
- งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (08) 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
 
4.๑  งานส่งเสริมการศึกษา 

- งานบริหารวิชาการ 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานลูกเสือและยุวกาชาด 

 
4.๒  งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และ
นันทนาการ 

- งานห้องสมุด พิพิธภัณฑแ์ละเครือข่าย
ทางการศึกษา 

- งานกิจการศาสนา 
- งานส่งเสรมิประเพณี  ศลิปวัฒนธรรม 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- งานกีฬาและสันทนาการ 

 
4.๓  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- งานจัดการศึกษา 
- งานพลศึกษา 
- งานทดสอบประเมนผลและตรวจวัดผล

โรงเรียน 
- งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

5. กองสวัสดิการสังคม (11) 
 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 
 
5.๑  งานสวัสดิการและพัฒนาชมุชน 

- งานศูนย์เยาวชน 
- งานกีฬา 
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
- งานศูนย์วัฒนธรรม 

 
5.๒  งานสังคมสงเคราะห ์

- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และคน
พิการ 

- งานข้อมูล 
- งานสุขศึกษา 

 
5.๓  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

- งานฝึกอบรม    
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
- งานส่งเสรมิอาชีพด าเนินการ 

 
 
 
 
 

5. กองสวัสดิการสังคม (11) 
 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 
 
5.๑  งานสวัสดิการและพัฒนาชมุชน 

- งานศูนย์เยาวชน 
- งานกีฬา 
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
- งานศูนย์วัฒนธรรม 

 
5.๒  งานสังคมสงเคราะห ์

- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และคน
พิการ 

- งานข้อมูล 
- งานสุขศึกษา 

 
5.๓  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

- งานฝึกอบรม    
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
- งานส่งเสรมิอาชีพด าเนินการ 

 

 

 
8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ  ก าหนด

โครงสร้างส่วนราชการเป็น 5 ส่วนราชการ ประกอบด้วย ส านักปลัด อบต., กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม  โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับกลาง เป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุด  ซึ่งการก าหนดกรอบอัตราก าลัง ต้องแยกตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือ
ก าหนดตัวพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในอนาคตระยะเวลา 3 ปี ต่อไปข้างหน้า ให้
เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน  ซึ่งในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ( ประจ าปีงบประมาณ 2564 –  
25๖6)  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์ภารกิจ  หน้าที่  ลักษณะ
งาน  ปริมาณงาน  ความยากและคุณภาพของงาน  เพ่ือก าหนดต าแหน่งได้อย่างถูกต้อง  คุ้มค่า  ดังนั้น จึง
ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ดังต่อไปนี้ 

1.  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
     นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง  จ านวน  1  อัตรา 
 
2.  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
     นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น  จ านวน  1  อัตรา 
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  3.  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  มีนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น  จ านวน 1 อัตรา  ท าหน้าที่หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
  3.1  งานบริหารทั่วไป 
  พนักงานส่วนต าบล 
  - 
  ลูกจ้างประจ า 
   -  เจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  1  อัตรา 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   -  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  จ านวน  1  อัตรา 
  พนักงานจ้างทั่วไป 
   -  พนักงานขับรถยนต์   จ านวน  1  อัตรา 
   -  ภารโรง    จ านวน  1  อัตรา 
  3.2  งานนโยบายและแผน 
  พนักงานส่วนต าบล 
   -  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. จ านวน  1  อัตรา 
  ลูกจ้างประจ า 
  -   
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   -  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  1  อัตรา 
  พนักงานจ้างทั่วไป 
  -   
  3.3  งานกฎหมายและคดี และงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

พนักงานส่วนต าบล 
   -  นิติกร ปก./ชก.                      จ านวน  1  อัตรา 
  ลูกจ้างประจ า 
  -   
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  -  
  พนักงานจ้างทั่วไป 
  -  
  3.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานส่งเสริมการเกษตร  
  พนักงานส่วนต าบล 
   -  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก.  จ านวน  1  อัตรา 
  ลูกจ้างประจ า 
  -   
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   -  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน  1  อัตรา 
  พนักงานจ้างทั่วไป 
  -   
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  4.  กองคลัง 
  มีนักบริหารงานการคลัง ระดับต้น  จ านวน 1 อัตรา  ท าหน้าที่ผู้อ านวยการกองคลัง และ
ก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
  4.1  งานการเงิน และงานบัญชี 
  พนักงานส่วนต าบล 
   -  นักวิชาการคลัง ปก./ชก.           จ านวน  1  อัตรา 
  ลูกจ้างประจ า 
  -   
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  - 
  พนักงานจ้างทั่วไป 
   -  คนงานทั่วไป    จ านวน  1  อัตรา 
  4.2  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
  พนักงานส่วนต าบล 
   -  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. จ านวน  1  อัตรา 
  ลูกจ้างประจ า 
  -   
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  -   
  พนักงานจ้างทั่วไป 
  -   
  4.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
  พนักงานส่วนต าบล 
   -  เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.  จ านวน  1  อัตรา 
  ลูกจ้างประจ า 
  -   
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  - 
  พนักงานจ้างทั่วไป 
  - 
  5.  กองช่าง 
  มีนักบริหารงานช่าง ระดับต้น  จ านวน 1 อัตรา  ท าหน้าที่ผู้อ านวยการกองช่าง และก าหนด
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
  5.1  งานก่อสร้าง  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  งานประสานสาธารณูปโภค และงาน
ผังเมือง 
  พนักงานส่วนต าบล 
   -  นายช่างโยธา ปง./ชง.   จ านวน  1  อัตรา 
  ลูกจ้างประจ า 
  - 
 



 

-50- 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน   1  อัตรา 
   -  ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จ านวน   1  อัตรา 
  พนักงานจ้างทั่วไป 
  - 
  6.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  มีนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น  จ านวน 1 อัตรา  ท าหน้าที่ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
และก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
  6.1  งานบริหารการศึกษา  และงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  พนักงานส่วนต าบล 
   -  นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.  จ านวน  1  อัตรา 
  6.2  งานกิจการโรงเรียน 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง 
   -  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  1  อัตรา 
   -  คร ู     จ านวน  3  อัตรา 

ลูกจ้างประจ า 
  - 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   -  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   จ านวน  1  อัตรา 
  พนักงานจ้างทั่วไป 
   -  ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป)   จ านวน  1  อัตรา 
  7.  กองสวัสดิการสังคม 
  มีนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น  จ านวน 1 อัตรา  ท าหน้าที่ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม และก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
    7.1  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  งานสังคมและสงเคราะห์  และงานส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี 
  พนักงานส่วนต าบล 
   -  นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.  จ านวน  1  อัตรา 
  ลูกจ้างประจ า 
  - 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  - 
  พนักงานจ้างทั่วไป 
  - 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ได้วิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน ทราบว่าในอนาคต
ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้าจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน  เพื่อให้คุ้มค่าต่อ
การใช้จ่ายงบประมาณ  ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  มีรายละเอียดการ
วิเคราะห์ปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นและได้ท าการปรับเกลี่ยงานให้เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่เพ่ือก าหนดต าแหน่งกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี ได้ดังนี ้ 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2564 – 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา  

3 ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด หมาย

เหตุ 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
ส านักปลัด อบต. (01) 
หัวหน้าส านักปลัด อบต.  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน  (ปก./ชก.) 
นิติกร (ปก./ชก.) 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.) 
ลูกจ้างประจ า 
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจ า) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
พนักงานจ้างทั่วไป 
พนักงานขับรถยนต ์
ภารโรง 
กองคลัง (04) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.)  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 
เจ้าพนักงานพัสด ุ(ปง./ชง.) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป 
กองช่าง (05) 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

1 
 

1 
 

 
1 
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1 
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- 
 

 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
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ขอใช้บัญชี กสถ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

-52- 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา  

3 ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด หมาย

เหตุ 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08) 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
คร ู
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 
กองสวัสดิการสังคม (11) 
ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้น) 
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
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รอรับจัดสรร
อัตราจาก สถ. 
งบอุดหนุน 

 
 

งบอุดหนุน 
 
 

งบอุดหนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวม 31 31 31 31 - - -  
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ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

2564 2565 2566 

1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1 42,620 511,440 18,120 19,440 19,560 

2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

1 33,560 402,720 13,440 13,080 13,080 

 
1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน 10 ต าแหน่ง 10 อัตราดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

2564 2565 2566 

1 หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

1 32,450 389,400 13,320 13,440 13,080 

2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 1 29,680 356,160 13,320 13,080 13,440 
3 นิติกรช านาญการ 1 22,620 271,440 11,160 11,280 11,760 
4 นกัป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช านาญการ 1 23,080 276,960 11,160 11,520 12,000 
 ลูกจ้างประจ า       

5 เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจ า) 1 17,880 214,560 7,200 7,440 7,440 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ       

6 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 19,840 238,080 9,600 9,960 10,320 
7 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 19,840 238,080 9,600 9,960 10,320 
8 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 9,400 112,800 0 4,520 4,700 
 พนักงานจ้างทั่วไป       

9 พนักงานขับรถยนต์ 1 9,000 108,000 0 0 0 
10 ภารโรง 1 9,000 108,000 0 0 0 

 
  

2) กองคลัง  มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน 5 ต าแหน่ง  5 อัตรา ดังนี้     

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

2564 2565 2566 

1 ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1 36,310 435,720 13,200 13,320 13,320 

2 นักวิชาการคลังช านาญการ 1 30,220 362,640 13,440 13,320 13,320 
3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 1 25,970 311,640 12,120 12,600 12,960 
4 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 1 - 297,900 9,720 9,720 9,720 
 พนักงานจ้างท่ัวไป       

5 คนงานทั่วไป 1 9,000 108,000 0 0 0 

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
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 3) กองช่าง  มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน 4 ต าแหน่ง  4 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

2564 2565 2566 

1 ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1 35,220 422,640 13,080 13,200 13,320 

2 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 19,410 232,920 7,560 7,800 8,040 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ       

3 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 17,300 207,600 8,400 8,640 9,000 
4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 14,370 172,440 6,960 7,200 7,560 

 

 4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน 6 ต าแหน่ง 8 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

2564 2565 2566 

1 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

1 30,790 369,480 13,080 13,440 13,320 

2 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 22,600 271,200 8,880 9,000 9,360 
 ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง       

3 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 - - - - - 
4 คร ู 3 - - - - - 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ       

5 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 - - - - - 
 พนักงานจ้างท่ัวไป       

6 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 1 - - - - - 
  

 5) กองสวัสดิการสังคม  มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน 2 ต าแหน่ง  2 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

2564 2565 2566 

1 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 

1 29,110 349,320 13,320 13,440 13,320 

2 นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 1 28,030 336,360 12,600 12,960 13,320 
 

6)  ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 
ที ่ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1 36,750,000 บาท 38,587,500 บาท 40,516,875 บาท 
 
หมายเหตุ    การตั้งงบประมาณราจ่ายประจ าปี ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา หรือปีถัดไปเพิ่ม 5%
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ที ชื่อสายงาน 
ระดับ

ต าแหน่ง 
จ านวน
ท้ังหมด 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน 
 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

 

ภาระค่าใช้จ่าย                         
ที่เพิ่มขึ้น (3) 

ค่าใช้จ่ายรวม (4) 
หมายเหต ุ

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(1) 

เงินประจ า
ต าแหน่ง (2) 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(นักบริหารงานทอ้งถิ่น)  

กลาง 1 1 511,440 168,000 1 1 1 - - - 18,120 19,440 19,560 697,560 717,000 736,560 (42,620) 

2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(นักบริหารงานทอ้งถิ่น) 

ต้น 1 1 402,720 42,000 1 1 1 - - - 13,440 13,080 13,080 458,160 471,240 484,320 (33,560) 

 ส านักปลัด อบต. (๐๑)                   
3 หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป)  
ต้น 1 1 389,400 42,000 1 1 1 - - - 13,320 13,440 13,080 444,720 458,160 471,240 (32,450) 

4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 1 1 356,160 - 1 1 1 - - - 13,320 13,080 13,440 369,480 382,560 396,000 (29,680) 
5 นิตกิร ช านาญการ 1 1 271,440 - 1 1 1 - - - 11,160 11,280 11,760 282,600 293,880 305,640 (22,620) 
6 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ช านาญการ 1 1 276,960 - 1 1 1 - - - 11,160 11,520 12,000 288,120 299,640 311,640 (23,080) 
 ลูกจ้างประจ า                   

7 เจ้าพนักงานธุรการ (ลกูจ้างประจ า) - 1 1 241,560 - 1 1 1 - - - 7,200 7,440 7,440 211,760 229,200 236,640 (17,880) 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ                   

8 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน - 1 1 238,080 - 1 1 1 - - - 9,600 9,960 10,320 247,680 257,640 267,960 (19,840) 
9 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล - 1 1 238,080 - 1 1 1 - - - 9,600 9,960 10,320 247,680 257,640 267,960 (19,840) 

10 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา - 1 - 112,800 - 1 1 1 - - - 0 4,520 4,700 112,800 117,320 122,020 ว่างเดิม 
 พนักงานจ้างทั่วไป                   

11 พนักงานขับรถยนต์ - 1 1 108,000 - 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 
12 ภารโรง - 1 1 108,000 - 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 

 กองคลัง (๐๔)                   
13 ผู้อ านวยการกองคลัง  

(นักบริหารงานการคลัง) 
ต้น 1 1 435,720 42,000 1 1 1 - - - 13,200 13,320 13,320 490,920 504,240 517,560 (36,310) 

14 นักวิชาการคลัง ช านาญการ 1 1 362,640 - 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,320 376,080 389,400 402,720 (30,220) 
15 นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ ช านาญการ 1 1 311,640 - 1 1 1 - - - 12,120 12,600 12,960 323,760 336,360 349,320 (25,970) 
16 เจ้าพนักงานพัสด ุ ปง./ชง. 1 - 297,900  1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 ว่างเดิม 

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
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ที ชื่อสายงาน 
ระดับ

ต าแหน่ง 
จ านวน
ท้ังหมด 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน 
 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

 

ภาระค่าใช้จ่าย                         
ที่เพิ่มขึ้น (3) 

ค่าใช้จ่ายรวม (4) 
หมายเหต ุ

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(1) 

เงินประจ า
ต าแหน่ง (2) 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

 พนักงานจ้างทั่วไป                    
17 คนงานทั่วไป - 1 1 108,000 - 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000 (9,000) 

 กองช่าง (๐5)                   
18 ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง)  
ต้น 1 1 422,640 42,000 1 1 1 - - - 13,080 13,200 13,320 477,720 490,920 504,240 (35,220) 

19 นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน 1 1 232,920 - 1 1 1 - - - 7,560 7,800 8,040 240,480 248,280 256,320 (19,410) 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ                   

20 ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 1 1 207,600 - 1 1 1 - - - 8,400 8,640 9,000 216,000 224,640 233,640 (17,300) 
21 ผู้ช่วยจา้พนักงานธุรการ - 1 1 172,440 - 1 1 1 - - - 6,960 7,200 7,560 179,400 186,600 194,160 (14,370) 

 กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)                   
22 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา) 
ต้น 1 1 369,480 42,000 1 1 1 - - - 13,080 13,440 13,320 424,560 438,000 451,320 (30,790) 

23 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัตกิาร 1 1 271,200 - 1 1 1 - - - 8,880 9,000 9,360 280,080 289,080 298,440 (22,600) 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง                    

24 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 1 - - - 1 1 1 - - - - - - - - - งบอุดหนุน 
25 ครู - 3 3 - - 3 3 3 - - - - - - - - - งบอุดหนุน 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ -                  
26 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - 1 1 - - 1 1 1 - - - - - - - - - งบอุดหนุน 

 พนักงานจ้างทั่วไป                   
27 ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) - 1 1 - - 1 1 1 - - - - - - - - - งบอุดหนุน 

 กองสวัสดิการสังคม (11)                   
28 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  

(นักบริหารงานการสวัสดิการสังคม) 
ต้น 1 1 349,320 42,000 1 1 1 - - - 13,320 13,440 13,320 404,640 418,080 431,400 (29,110) 

29 นักพฒันาชุมชน ช านาญการ 1 1 336,360 - 1 1 1 - - - 12,600 12,960 13,320 348,960 361,920 375,240 (28,030) 
4 รวม  31 28 7,105,500 420,000 31 31 31 - - - 239,280 248,360 252,260 7,764,780 8,013,140 8,265,400  
5 ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 15%               1,164,717 1,201,971 1,239,810  
6 รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น               8,929,497 9,215,111 9,505,210  
7 คิดร้อยละ 40 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี               24.30 23.88 23.46  
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หมายเหตุ 

           

 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตราไว้ในข้อบัญญัติ 

         

 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 =   36,750,000 (มาจากร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ 2563 จากข้อบัญญัติ) 

 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565=   38,587,500 [(36,750,000 x 5%) + 36,750,000] 

     

 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2566 =   40,516,875 [(38,587,500 x 5%) + 38,587,500] 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐. แผนภูมโิครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
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โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ประเภทสามัญ 

รองปลัด  อบต. (๐๐) 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สิน  
  และพัสด ุ  
 

 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย 
- งานสาธารณสุขและ 
  สิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

ส านักปลดั อบต. (๐๑) กองคลัง (๐๔) กองช่าง (๐๕) 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประสานสาธารณูปโภค  
- งานผังเมือง 

กองสวัสดิการสังคม (๑๑) 

- งานสวัสดิการและพัฒนาชมุชน 

- งานสังคมสงเคราะห ์
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี

 

ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 

 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (๐๘) 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

 - งานส่งเสริมการศกึษา 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี  
  กีฬา และนันทนาการ 
 
 

 

ปลัด  อบต. (๐๐) 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
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โครงสร้างของส านักปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย (๐๑) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          
 
 
 
- เจ้าพนักงานธุรการ (๑)         - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. (1)            - นิติกร ปก./ชก. (1)             - นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก. (1)                                                        
  (ลูกจ้างประจ า) 

พนักงานจ้างตามภารกจิ                     พนักงานจ้างตามภารกจิ        พนักงานจ้างตามภารกิจ          พนักงานจ้างตามภารกิจ 
     - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (1)                            - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1)                                                                         - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1)  
พนักงานจ้างทั่วไป 
     - พนักงานขับรถยนต์ (1) 
     - ภารโรง (1) 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

ประเภท อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

ระดับ สูง กลาง ต้น ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. 
อัตราทั้งหมด 0 0 1 0 0 3 0 0 1 3 2 10 
มีคนครอง 0 0 1 0 0 3 0 0 1 2 2 9 
อัตราว่าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

งานบริหารทั่วไป 
 

หัวหน้าส านักปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานส่งเสริมการเกษตร 

 
 

งานนโยบายและแผน 
 

งานกฎหมายและคดี 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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โครงสร้างของกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชยั (๐๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
         

 
 
- นักวิชาการคลัง ปก./ชก. (๑)        - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. (๑)                             - เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1)  

พนักงานจ้างทั่วไป 
       - คนงานทั่วไป (1) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ประเภท อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

ระดับ สูง กลาง ต้น ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. 
อัตราทั้งหมด 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 5 
มีคนครอง 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 4 
อัตราว่าง 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 

งานการเงิน 
งานบัญชี 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
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โครงสร้างของกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชยั (๐๕)  
 

 
 
 
 
 

 
          
                    
 
 

                                                             - นายช่างโยธา ปง./ชง. (1) 
              พนักงานจ้างตามภารกิจ 
                                                             - ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
           - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)                                           
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 

ประเภท อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

ระดับ สูง กลาง ต้น ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. 
อัตราทั้งหมด 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 4 
มีคนครอง 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 4 
อัตราว่าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

งานก่อสร้าง 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

งานประสานสาธารณูปโภค 
งานผังเมือง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

) 
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โครงสร้างของกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย (๐๘) 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
 
 
- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (๑)      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง       

        - หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1) (เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสรมิฯ)  
    - ครู (3) (เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสรมิฯ) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ   
     - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (1) (เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสรมิฯ)    
พนักงานจ้างทั่วไป 
     - ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (๑) (เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสรมิฯ) 

 

 
 

ประเภท อ านวยการท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

ระดับ สูง กลาง ต้น คร ู ครู ผช./ครู ผดด. ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. 
อัตราทั้งหมด 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 1 1 8 
มีคนครอง 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 7 
อัตราว่าง 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑) 

) 

งานส่งเสริมการศึกษา 
งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และนันทนาการ 
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โครงสร้างของกองสวัสดิการสังคม องค์การบรหิารส่วนต าบลทะเมนชัย (๑๑) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (๑) 

      
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ประเภท อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

ระดับ สูง กลาง ต้น ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. 
อัตราทั้งหมด 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
มีคนครอง 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
อัตราว่าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
งานสังคมสงเคราะห์ 

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (๑) 

 



 

-64- 

 
 

บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง หมายเหตุ 
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง   ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินเพิ่มอื่นๆ/ 
เงินค่าตอบแทน 

๑ นางสาวชดาภา สุดสายเนตร ปริญญาโท 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

๒๗-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทอ้งถิน่) 

กลาง ๒๗-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทอ้งถิน่) 

กลาง 511,440 
(42,620×12) 

84,000 
(7,000×12) 

84,000 
(7,000×12) 

679,440 

๒ นางอิสรีย์  ใจด ี ปริญญาโท 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

๒๗-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ รองปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานทอ้งถิน่) 

ต้น ๒๗-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ รองปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานทอ้งถิน่) 

ต้น 402,720 
(33,560×12) 

42,000 
(3,500×12) 

- 444,720 

 ส านกัปลดั อบต. (01)            
๓ นางสาวศุภรัสมิ์   

พัฒน์ธนกฤษศิริ 
ปริญญาโท 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
๒๗-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ หัวหน้าส านกัปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทัว่ไป) 
ต้น ๒๗-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ หัวหน้าส านกัปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทัว่ไป) 
ต้น 389,400 

(32,450×12) 
42,000 

(3,500×12) 
- 431,400 

๔ นางสาวจริวรรณ  
บรรดิษรมัย์ 

ปริญญาโท 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

๒๗-๓-๐๑-3103-๐๐๑ นักวเิคราะห์นโยบาย 
และแผน 

ชก. ๒๗-๓-๐๑-3103-๐๐๑ นักวเิคราะห์นโยบาย 
และแผน 

ชก. 356,160 
(29,680×12) 

- - 356,160 

๕ นางสาวนนัธิยา สะเทิงรัมย์ ปริญญาโท 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

๒๗-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ นิติกร ชก. ๒๗-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ นิติกร ชก. 271,440 
(22,620×12) 

- - 271,440 

๖ นายประภาส  พลเย่ียม ปริญญาตร ี
ศาสนศาสตรบัณฑิต 

๒๗-๓-๐๑-๓๘๑๐-๐๐๑ นักป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ชก. ๒๗-๓-๐๑-๓๘๑๐-๐๐๑ นักป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ชก. 276,960 
(23,080×12) 

- - 276,960 

 ลกูจ้างประจ า            
7 นางจุฑามาศ ค าน้อย ปริญญาตร ี

ครุศาสตรบัณฑิต 
- เจ้าพนกังานธุรการ 

(ลูกจ้างประจ า) 
- - เจ้าพนกังานธุรการ 

(ลูกจ้างประจ า) 
- 214,560 

(17,880×12) 
- - 214,560 

 พนกังานจ้างตามภารกิจ            
8 นางนงนภัส ทราบรมัย์ 

 
ปริญญาตร ี

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 
- - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 
- 238,080 

(19,840×12) 
- - 238,080 

9 นางสาวทัศนีย์ อุบัต ิ ปริญญาตร ี
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล - - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล - 238,080 
(19,840×12) 

- - 238,080 

10 - 
 

- - พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 

- - พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 

- 112,800 
(9,400×12) 

- - ว่างเดิม 
112,800 

 พนกังานจ้างทั่วไป            
11 นายศิริวัฒน์ โกศัลย์วัฒน ์ ปวส. 

ช่างกล 
- พนักงานขับรถยนต ์ - - พนักงานขับรถยนต ์ - 108,000 

(9,000×12) 
- - 108,000 

12 นายสุรจิตร มีศร ี
 

ปวช. 
ก่อสร้าง 

- ภารโรง - - ภารโรง - 108,000 
(9,000×12) 

- - 108,000 

 

11.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 



 

-65- 
 

ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง หมายเหตุ 
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง   ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินเพิ่มอื่นๆ/ 
เงินค่าตอบแทน 

 กองคลัง (04)            
13 นางสาวอรุาวัลย์ 

เธียรจรัสวงศ ์
ปริญญาโท 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
๒๗-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง) 
ต้น ๒๗-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง) 
ต้น 435,720 

(36,310×12) 
42,000 

(3,500×12) 
- 477,720 

 
14 นางโฉมยง ปัดตาละคะ 

 
ปริญญาตร ี

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
27-3-04-3202-001 นักวชิาการคลัง ชก. 27-3-04-3202-001 นักวชิาการคลัง ชก. 362,640 

(30,220×12) 
- - 362,640 

 
15 นางสาวพรหมพร แก่นจันทร ์ ปริญญาตร ี

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
๒๗-๓-๐4-3203-๐๐๑ นักวชิาการจัดเก็บรายได้ ชก. ๒๗-๓-๐4-3203-๐๐๑ นักวชิาการจัดเก็บรายได้ ชก. 311,640 

(25,970×12) 
- - 356,160 

16 -ว่าง- - 
 

๒๗-๓-๐4-4203-๐๐๑ เจ้าพนกังานพัสด ุ ปง./
ชง. 

๒๗-๓-๐4-4203-๐๐๑ เจ้าพนกังานพัสด ุ ปง./
ชง. 

297,900 
(ค่ากลางเงินเดือน) 

- - ว่างเดิม 

 พนกังานจ้างทั่วไป            
17 นางสาวจริัฐติกานต ์

เตียงงา 
ปวช..  

การบัญช ี
- คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 

(9,000×12) 
- - 108,000 

 กองช่าง (05)            
18 นายเจษฎา เหลก็ด ี ปริญญาตร ี

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
๒๗-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง) 
ต้น ๒๗-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง) 
ต้น 422,640 

(35,220×12) 
42,000 

(3,500×12) 
- 464,640 

19 นายเอกลักษณ ์ปลงรัมย์ 
 

ปริญญาตร ี
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

๒๗-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายช่างโยธา ปง. ๒๗-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายช่างโยธา ปง. 232,920 
(19,410×12) 

- - 232,920 

 พนกังานจ้างตามภารกิจ            
20 นายมนตรี ส าราญรมัย์ ปริญญาตร ี

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา - - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 207,600 

(17,300×12) 
- - 207,600 

21 นางสาวสุวรรณี ด้วงไผ ่
 

ปริญญาตร ี
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - 172,440 
(14,370×12) 

- - 172,440 

 กองการศกึษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (08) 

           

22 นางพัณณ์ชิตา เลิศไธสง ปริญญาโท 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

๒๗-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศกึษา) 

ต้น ๒๗-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศกึษา) 

ต้น 369,480 
(30,790×12) 

42,000 
(3,500×12) 

- 411,480 

23 นางอิสระภกัดิ์ เสนานอก 
 

ปริญญาตร ี
ครุศาสตรบัณฑิต 

๒๗-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ นักวชิาการศึกษา ปก. ๒๗-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ นักวชิาการศึกษา ปก. 271,200 
(22,600×12) 

- - 271,200 
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ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง หมายเหตุ 
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง   ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินเพิ่มอื่นๆ/ 
เงินค่าตอบแทน 

 ศูนยพ์ัฒนาเดก็เลก็ 
วัดอัมพวันหนองม่วง 

           

24 -ว่าง- - - หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - 
 

- 
 

- งบอุดหนุน 

25 นายวุฒิกร ทองสทุธิ ์
 

ปริญญาตร ี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

27-3-08-6600-691 ครู - 27-3-08-6600-691 ครู - - - - งบอุดหนุน 

26 นายประเทือง  โชยรัมย์ ปริญญาตร ี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

27-3-08-6600-692 ครู - 27-3-08-6600-692 ครู - - 
 

- 
 

- งบอุดหนุน 

27 นายบรรเทิง แซงรัมย์ ปริญญาตร ี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

27-3-08-6600-693 ครู - 27-3-08-6600-693 ครู - - 
 

- - งบอุดหนุน 

 พนกังานจ้างตามภารกิจ            
28 นางเจตน์ ทองแพง มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 
- ผู้ดูแลเดก็ 

(ทักษะ) 
- - ผู้ดูแลเดก็ 

(ทักษะ) 
- - 

 
- - งบอุดหนุน 

 พนกังานจ้างทั่วไป            
29 นางสาวขนิษฐา  แซงรมัย์ 

 
ปริญญาตร ี

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
- ผู้ดูแลเดก็ 

(ทั่วไป) 
- - ผู้ดูแลเดก็ 

(ทั่วไป) 
- - - - งบอุดหนุน 

 กองสวัสดกิารสังคม (11)         - -  
30 นางสาวพิมพน์ารา 

พิมพ์ภานุรฐั 
ปริญญาตร ี

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
๒๗-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 
ต้น ๒๗-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 
ต้น 349,320 

(29,110×12) 
42,000 

(3,500×12) 
- 391,320 

31 นายอุดมศกัดิ ์
รัตนเมธาโกศล 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

๒๗-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ นักพัฒนาชุมชน ชก. ๒๗-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ นักพัฒนาชุมชน ชก. 336,360 
(28,030×12) 

- - 336,360 
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แนวทางในการเร่งรัดพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างนั้น 
จ าเป็นต้องระดมทรัพยากรหลัก คือ ทรัพยากรมนุษย์เป็นจ านวนมากเพ่ือใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ  โดยทั่วไป
ทรัพยากรมนุษย์ที่ระดมจัดหามาอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของสังคม ชุมชนหลายแห่งจึงต้องเผชิญกับ
สภาพปัญหาในพ้ืนที่ที่คล้ายๆ กัน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชนได้เพียงพอ ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการใช้ทรัพยากรไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจึงได้เน้นการวิเคราะห์โครงการเป็นวิธีการหนึ่งในการ
แสดงถึงการใช้ทรัพยากรไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความมุ่งหมายหรือความต้องการของประชาชนใน
รูปแบบสะดวกและเหมาะสม เพราะการวิเคราะห์โครงการจะท าการประเมินถึงผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
และประเมินตัวร่วมซึ่งจะท าให้การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างรู้ถึงทักษะ 
ทัศนคติ อันจะท าให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ทะเมนชัยทุกต าแหน่งได้มีโอกาสวิเคราะห์โครงการและการพัฒนาภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งอาจจะมีวิ ธีการ
หลากหลายที่จะให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมุ่งเน้นแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การ
สุจริตธรรมท่ีมีศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 
  กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกข้าราชการ/ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
  กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างองค์กรสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 
  กลยุทธ์ที่ 1.3 ก าหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ 
  กลยุทธ์ที่ 2.1 ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 
  กลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่ข้าราชการทุกระดับ 
  กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษาแนะน า และข้อมูลข่าวสารด้าน
ธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการอย่างเข้มข้น 
  กลยุทธ์ที่ 2.5 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน
และสู่มาตรฐานสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
  กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล  
  กลยุทธ์ที่ 3.2 ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ 
  กลยุทธ์ที่ 3.3 ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลแก้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 

 

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ 4.1 เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและกฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
  กลยุทธ์ที่  4.2 เปิดให้ประชาชน และหน่วยงานอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตาม
สถานการณ์การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล        
ทะเมนชัย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยได้ส ารวจข้อมูลจากพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง เพ่ือให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
ซึ่งจะน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายต าแหน่ง โดยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหา
และความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรจ านวน 25 ราย จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด 28 ราย คิดเป็นร้ อยละ 
89.28 ของบุคลากรทั้งหมด ดังนี้ 
   หลักสูตร/แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
  1. การพัฒนาความช านาญการ 
  1.1 จัดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้เข้ารับการศึกษาอบรมหรือ
เข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแต่โอกาส 
  1.2 เปิดโอกาสให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่มีความสนใจได้มี
โอกาสศึกษาหาความรู้และจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุก ๆ 
ด้าน 
  1.3 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  2. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน (ถ้ามี) 
  2.1 การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคลที่บรรจุใหม่ภายใต้
การสอนงานโดยบุคลากรที่มีความสามารถในหน้าที่ 
  2.2 การปฐมนิเทศ แนะน าชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะน าที่จะเปลี่ยนสายงานใหม่ 
  3. มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
  3.1 จัดโครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลทะเมนชัย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่ เป็นต้น และมีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือมอบรางวัลพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่นเป็น
ประจ าทุกปี โดยมีการประกาศเกียรติคุณหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
  - ความขยันในการปฏิบัติงานราชการ 
  - มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
  - มีคุณธรรมจริยธรรมในการท างานเป็นขวัญใจองค์การบริหารส่วนต าบล 
  - การมีส่วนร่วมในการท างาน อุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 
  3.2 จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การ
จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงาน การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น 
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  การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ 

1.  พนักงานส่วนต าบลซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ จะต้องได้รับการพัฒนาก่อน
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาทและ
หน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือ
เป็นข้าราชการที่ด ี
  2. การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลบรรจุใหม่จะกระท าภายในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ โดยด าเนินการพัฒนา ดังนี้ 
    ๒.๑ หลักสูตรการพัฒนา ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่ ก.อบต.ก าหนด เช่น การพัฒนา
ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานของข้าราชการบรรจุใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยก าหนด 
    ๒.๒  วิธีพัฒนา จะเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีควบคู่กันไป เช่น การ
ปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา การฝึกภาคสนาม เป็นต้น ซึ่งอาจกระท าโดยองค์การ
บริหารส่ วนต าบลทะเมนชัย  กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น  ส านั กงานท้ องถิ่นจั งหวัดบุ รี รัมย์ 
สถาบันการศึกษา หรือองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยร่วมกับส่วนราชการอ่ืน หรือส่วนราชการอ่ืนจัดขึ้น 
เป็นต้น 

  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลประเภททั่วไปหรือวิชาการ 
  ๑.  พนักงานส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปหรือวิชาการ จะต้องได้รับการพัฒนา
ความช านาญการในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    ๑.๑  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป 
    ๑ .๒   ด้านความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ 
    1.3  ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารงาน
คน 
    ๑.๔  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้ความสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 
    ๑ .๕  ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
  ๒.  การพัฒนาความช านาญการจะเลือกวิธีการพัฒนาวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีควบคู่
กันไป เช่น การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา เป็นต้น  
  ๓.  การด าเนินการพัฒนาความช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อาจ
มอบหมายให้ส านักงาน ก.อบต. หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก .อบต. ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอื่น หรือให้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น 
  4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
  5.  สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  6.  จัดให้มีการประชุมเพ่ือซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ราชการและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
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การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลประเภทอ านวยการท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น 

  ๑.  พนักงานส่วนต าบลซ่ึงด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น 
จะต้องได้รับการพัฒนาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
    ๑.๑  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
    ๑.๒  การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    ๑.๓  ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
    ๑.๔  ด้านการบริหาร 
    ๑.๕  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   ๒.  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นหรือบริหาร
ท้องถิ่น จะเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี เช่น การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การสัมมนา เป็นต้น 
   ๓.  การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นหรือ
บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยอาจจะเป็นผู้ด าเนินการเอง หรือมอบหมายส านักงาน ก .
อบต. หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก .อบต. ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน 
หรือให้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น 
  4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
  5.  สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาปรับใช้กับการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  การพัฒนาลูกจ้างประจ า 
  1.  จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชน 
  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
  3.  สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  4.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  5.  การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานจะเลือกวิธีการพัฒนาวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี
ควบคู่กันไป เช่น การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา เป็นต้น 
  6.  จัดให้มีการประชุมเพ่ือซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ราชการและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
  การพัฒนาพนักงานจ้าง 
  1.  จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชน 
  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
  3.  สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาปรับใช้ กับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  4.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  5.  การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานจะเลือกวิธีการพัฒนาวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี
ควบคู่กันไป เช่น การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา เป็นต้น 
  6.  จัดให้มีการประชุมเพ่ือซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ราชการและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้าง  ดังนี้ 

๑.  พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริตและเที่ยงธรรม 

๒.  พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความอุตสาหะ  เอาใจใส่  ระมัดระวัง  รักษาประโยชน์ของทางราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

๓.  พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจะพึงปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานด้วย
ความสุภาพเรียบร้อย  รักษาความสามัคคี  และไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน 

๔.  พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจะพึงต้อนรับ  ให้ความสะดวก  
ให้ความเป็นธรรม  และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า  
และด้วยความสุภาพเรียบร้อย  ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม  กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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