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ส่วนท่ี  1 
บทน ำ 

                                                             ....................................... 
 
ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงแสดงถึง
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ   และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
  การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต    เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น    ฉะนั้น   การ
วางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน   มีรากฐานการตัดสินใจตาม
วัตถุประสงค์  ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ 
  การวางแผนจึงมีความเก่ียวข้องกับการคาดการณ์ต่าง  ๆ  ในอนาคต   และเลือกแนวทางปฏิบัติที่ ดี
ที่สุด   โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนท า ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบเพ่ือตัดสินใจ
เลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคตเพ่ือให้องค์การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการก าหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบน
พ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น  และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้  
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นกรอบใน
การก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจั ดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่
ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
   
  1.  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  เพราะการ
วางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตากว้างไกล  มองเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตที่อาจ
เกิดขึ้น   เช่น  การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  ปัญหาความต้องการของประชาชนในสังคมนั้น   ซ่ึงสิ่งเหล่านี้อาจ
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร   
  2.   ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่  ๆ  เข้ามาในองค์กร  เนื่องจากปรัชญาของการวางแผน
ยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง   จึงท าให้มีการยอมรับแนวความคิดเชิงระบบเข้ามาใช้ในองค์การยุคปัจจุบัน 
  3. ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุถึงเป้าหมาย เพราะการวางแผนเป็นงานที่จ า เป็นเป็นจุด
เริ่มแรกของทุกฝ่ายในองค์กร  เพ่ือเป็นหลักประกันการด าเนินการเป็นไปด้วยความม่ันคงและมีความเจริญเติบโตขึ้น 
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  4.  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนกัน  เพราะการวางแผนท าให้มองเห็นภาพรวม
ขององค์กรที่ชัดเจนและยังเป็นการอ านวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์กรให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงาน
มากยิ่งขึ้น   และเป็นการจ าแนกงานแต่ละแผนกไม่ให้ซ้ าซ้อนกัน 
  5. ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  เนื่องจากการวางแผนเป็นการกระท าโดยอาศัยหลัก
ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ   มาเป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในอนาคตอย่างเหมาะสมกับ
สภาพขององค์กรที่ด าเนินอยู่ 

6. เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัด 
ท าแผนพัฒนาสามปี 

7. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงเวลาห้าปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนอง 
ตอบต่อการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 
  ขั้นตอนท่ี  1  กำรเตรียมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์  
ความส าคัญ  แนวทางและขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วท าโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารอนุมัติในโครงการดังกล่าว  
แล้วแจ้งผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการตามห้วงเวลาและขั้นตอนที่ก าหนดต่อไป  
 
  ขั้นตอนท่ี  2  กำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีการรวบรวมและจั ดท า

ฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน  ทันสมัย  ซ่ึงได้แก่  ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  
ฯลฯ  โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป  แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละ  และการวิเคราะห์ข้อมูล   ตลอดจนการให้
ความเห็น  ซ่ึงข้อมูลที่ควรจัดท าได้แก่  ข้อมูลประชากร  อาชีพและรายได้  สุขภาพ  การศึกษา  ทรัพยากร  การ
คมนาคมขนส่ง  การพาณิชย์  การลงทุน  อุตสาหกรรม  และข้อมูลงบประมาณ  เป็นต้น 

2. การรวบรวมปัญหาส าคัญของท้องถิ่น 
ข้อมูลปัญหาส าคัญของท้องถิ่นจะช่วยในการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือแก้ไขปัญหา  ดังนั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลจึงควรรวบรวมปัญหาที่ส าคัญไว้  โดยให้น าแผนชุมชน  มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  มีเกณฑ์ที่จะใช้ส าหรับการจัดล าดับความส าคัญ  
รวม  5  เกณฑ์  ประกอบด้วย 

ก. ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์ 
ข. ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา 
ค. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ง. การยอมรับร่วมกันของชุมชน 
จ. ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา/การด าเนินการ 
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  ขั้นตอนท่ี  3  กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำของท้องถ่ินในปัจจุบัน 
  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์  จุดอ่อน  จุดแข็งของท้องถิ่น  อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  ซ่ึงทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยเป็นการตอบค าถาม
ว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน”  ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานใน
อนาคตต่อไป  ทั้งนี้  โดยใช้เทคนิค SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่  จุดแข็ง  (Strength-S) 
จุดอ่อน  (Weak-W) และปัจจัยภายนอกได้แก่  โอกาส  (Opportunity-O) และอุปสรรค  (Threat-T)เป็นเครื่องมือ 
  ขั้นตอนท่ี  4  กำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
  1. กำรก ำหนดวิสัยทัศน์กำรพัฒนำท้องถ่ิน 
  วิสัยทัศน์  (vision)  หมายถึง  เป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติซ่ึงเป็น “จุดหมาย”  ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  เพราะหากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น  แล้วจะส่งผล
ให้เกิดคุณค่าหรือค่านิยมบางประการที่ยึดถือ  เช่น  คุณภาพชีวิตของประชาชน  การเติบโตทางเศรษฐกิจ  และการ
กระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันเป็นต้น  วิสัยทัศน์เป็นผลรวมของการสรุปบทเรียนจากอดีต  พิจารณาปัจจุบัน  และ
มุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า  โดยที่การสรุปบทเรียนจากอดีตหมายถึงการพิจารณาว่าในอดีตที่ผ่านมาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีข้อเด่น  ข้อด้อยอะไรบ้าง  โดยประเมินจากภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ในการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้ที่รับผิดชอบด าเนินการควรจะต้องหาข้อมูล
ทั่วไป  และปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับจากขั้นตอนที่ผ่านมา  น าเสนอที่ประชุม  จากนั้นจึงต้ัง
ประเด็นค าถามเพ่ือให้ที่ประชุมร่วมกันหาค าตอบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
   - หลักการหรือความเชื่อที่ท้องถิ่นยึดถือกันมาต้ังแต่อดีต 

- ขอบข่าย/แนวทางการด าเนินงานในช่วงปัจจุบันและในอนาคตที่องค์กรจะ  ด าเนินการ 
   - ความมุ่งม่ันที่จะด าเนินการให้ส าเร็จ 
  2.  กำรก ำหนดภำรกิจหลัก  หรือพันธกิจ (mission)  ในกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
  ภารกิจหลัก  เป็นข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เก่ียวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ  รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกับ
องค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการน าเสนอ  และปณิธานหรือปรัชญาในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
  ภารกิจหลักที่ดีมีลักษณะ  ดังนี้ 

1) ต้องสอดคล้องกับนโยบาย  กฎหมาย  และระเบียบที่มีอยู่ 
2) ไม่ขัดแย้งต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
3) ต้องระบุถึงบทบาทหน้าที่ท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน  และมี

ความเป็นไปได้ในปฏิบัติ 
4) ต้องสะท้อนถึงคุณค่าหลักหรือขอบเขตกิจกรรมที่ มุ่งเน้นเป็นพิเศษ 
5) ต้องสนับสนุนและน าไปสู่ถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดได้ 
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  ขั้นตอนท่ี  5  กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน 
  จุดมุ่งหมายเพ่ือการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน  หมายถึง  ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรค่าแก่
การด าเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  และขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะก่อให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  จุดมุ่งหมายเพ่ือการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืนที่ดีมีลักษณะ  ดังนี้ 

1) ต้องระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่สนับสนุนและน าไปสู่ภารกิจหลัก  และบรรลุ
วิสัยทัศน์ได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน 

2) มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
 

  ขั้นตอนท่ี  6  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์กำรพัฒนำท้องถ่ิน 
  เป็นการก าหนดก าหนดผลส าเร็จที่ต้องการ  โดยด าเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ท้องถิ่น
จะต้องท าแล้ว  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางโดยรวมของท้องถิ่นเพ่ือน าท้องถิ่น
ไปให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นไปอนาคต  ซ่ึงวัตถุประสงค์สามารถจ าแนกได้เป็น  2  ส่วน  คือ  1.วัตถุประสงค์
โดยรวมของท้องถิ่น    และ 2. วัตถุประสงค์เฉพาะส่วน/เฉพาะเรื่อง 
  ในขั้นตอนของการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานี้  การก าหนดวัตถุประสงค์จะเป็นการก าหนด
วัตถุประสงค์โดยรวมของการพัฒนาท้องถิ่น  ซ่ึงอาจแบ่งขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ออกได้  3  ขั้นตอน  คือ 
  ขั้นตอนที่  1 การวิเคราะห์ความต้องการ  (Need)   

จะท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์  ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและกลุ่มผู้ 
เก่ียวข้องมากขึ้น  การวิเคราะห์ปัญหา  (Problem)  จะท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์  ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนและกลุ่มผู้เก่ียวข้องมากขึ้น  การวิเคราะห์ข้อจ ากัด (Constraint)  จะท าให้ประเมินได้ว่าขอบเขตของ
วัตถุประสงค์ควรเป็นไปสักเพียงใด  การวิเคราะห์ศักยภาพ (Potential)  เพ่ือให้ทราบว่ามีทรัพยากรหรือปัจจัยใดที่
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการกับประเด็นเพ่ือการพัฒนาบ้าง  ท าให้สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพที่มีอยู่นั้นได้  และจะช่วยให้เกิดความเข้าใจตรงกันในเรื่องพ้ืนฐานการพัฒนาที่มีอยู่  (Baseline)  ที่ เก่ียวข้อง
กับประเด็นการพัฒนานั้นด้วย 
  ขั้นตอนที่  2 การน าเอาปัญหามาวิเคราะห์ (Problem  Analysis) 
  จากขั้นตอนแรกจะน าเอาปัญหามาวิเคราะห์เพ่ือค้นหาสาเหตุและความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับจุดมุ่งหมายหรือประเด็นการพัฒนาทั้งนี้ ก็เพราะในการก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา  อาจมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือการแก้ไขปัญหานั่นย่อมหมายถึงการจัดการกับสาเหตุ  นอกจากนี้การเข้าใจเก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหว่างปัญหา  ยังช่วยให้เราสามารถคาดเดาถึงผลกระทบท่ีปัญหาหนึ่ง  อาจจะมีต่ออีกปัญหาหนึ่งด้วย 
  ขั้นตอนที่  3 ทบทวนนโยบายที่มีอยู่ตลอดจนก าหนดวัตถุประสงค์  
  ในขั้นตอนนี้  จะทบทวนนโยบายที่อยู่ที่เก่ียวข้องกับจุดมุ่งหมายการพัฒนา  เนื่องจากนโยบายถูก
ก าหนดโดยผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นทิศทางการด าเนินงาน  การทบทวนนโยบายจะท าให้วัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
แนวคิดของผู้บริหารท้องถิ่นมากขึ้น 
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  ขั้นตอนท่ี  7  กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  และแนวทำงกำรพัฒนำ 
  การก าหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นซ่ึงยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นหมายถึง  แนวคิดหรือ
วิธีการอันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร  อันเป็น
การตอบค าถามว่า  “ท้องถิ่นจะไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร” 
  ดังนั้น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นกรอบชี้น าหรือส่วนหัวกระบวนของชุดแผนงาน  ซ่ึงเป็น
การก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนที่ท้องถิ่นเลือกที่จะปฏิบัติ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ทั้งวัตถุประสงค์รวม
และวัตถุประสงค์เฉพาะส่วน  และเม่ือได้บรรลุวัตถุประสงค์รวมแล้ว  หมายความว่าย่อมบรรลุถึงภารกิจหลักที่
ต้องการด้วย  ซ่ึงจะเห็นได้ว่า  ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นมีความส าคัญในเชิงตรรกะ(Logical  Linkage)  ซ่ึงกันและกันของ
กระบวนการขั้นตอนและระดับต่าง ๆ  ของแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดแนวทาง (หรืออาจเรียกว่า
ยุทธศาสตร์ย่อย)  เพ่ือแสดงให้เห็นแนวทางการด าเนินการให้บรรลุยุทธศาสตร์นั้น 
  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดไว้  จะต้องน าแนวทางทั้งหมดมาท าการบูรณาการเพ่ือไม่ให้เกิด
ความซ้ าซ้อนกัน  การบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจะท าให้ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ที่
สมบูรณ์ 
  ขั้นตอนท่ี  8  กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
  เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา  ภายในเวลาที่
ก าหนด  จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดว่าจะได้รับในเชิงปริมาณตามช่วงเวลาต่าง ๆ  ของกระบวนการ
ด าเนินงาน 
  เป้าหมายที่ดีควรมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 

1. เง่ือนเวลา  ควรระบุว่าต้องการท าอะไรให้บรรลุผลเม่ือไหร่ 
2. ปริมาณ  ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในจ านวนเท่าไร 
3. คุณภาพ  เป็นสภาพที่พึงปรารถนา 
4. สถานที่  เป็นการระบุถึงเขตพ้ืนที่ครอบคลุมที่ต้องการ 
5. มีความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จริง 
6. ควรเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จริง 
7. กรณีที่มีเป้าหมายมากกว่าหนึ่งเป้าหมาย  ควรจัดล าดับความส าคัญหรือความเร่งด่วนไว้เพ่ือให้

เห็นถึงความจ านวนจ าเป็นเร่งด่วน 
  ขั้นตอนท่ี  9  กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  เม่ือคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล  น ามา
วิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นจะพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  จากนั้นผู้บริหารท้องถิ่นจะพิจารณา
อนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
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ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์  ดังต่อไปนี้ 
 1. บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้   การวางแผนทุกครั้งจะต้องมีจุดหมายเพ่ือให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้   การก าหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน    ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดมีความชัดเจนก็จะ
ช่วยให้การบริหารแผนที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ 
 2. การวางแผนเก่ียวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุผล  และเป็นการให้งานในฝ่ายต่าง  
ๆ  มีการประสานงานกันดี  กิจกรรมที่ด าเนินมีความต่อเนื่องกัน   ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานที่ท า   ซ่ึงเป็นการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ  อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี  ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร 
 3. การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง  เพราะการวางแผนเป็นงานที่เก่ียวข้องกับการคาดการณ์
ในอนาคต  การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้วท าการ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต  และได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 4. การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้ก าหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น   เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็น
กิจกรรมที่ด าเนินการควบคู่และพ่ึงพาอาศัยกัน  กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม   จึงกล่าวได้ว่า
แผนก าหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม 
 5. การวางแผนเป็นพ้ืนฐานด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ  (นวัตกรรม)   และ
ความคิดสร้างสรรค์  เนื่องจากการจัดการวางแผนนั้นเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ท างานด้านการวางแผนและ
ผู้เก่ียวข้องจึงท าให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ น ามาใช้ประโยชน์แก่องค์กร  และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคต 
 6. ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการท างานของผู้บริหาร    และยัง
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นด้วย  เพราะจะได้รู้อย่างชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังอะไรนอกจากนั้น   การวางแผนยัง
เป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีส าหรับผู้บริหารในอนาคต 
 7. การวางแผนที่มีประสิทธิภาพท าให้องค์กรมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการ
วางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ เพราะการวางแผนที่เก่ียวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน  เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต 
 8. การวางแผนได้สร้างความม่ันใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร  ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่
จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝ่ายต่าง  ๆ  ขององค์กรเพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ า ซ้อนในงาน
แต่ละฝ่ายขององค์การ 
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บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

……………………………. 

 
2.1 ข้อมูลเก่ียวกับท่ีต้ัง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา  สาธารณสุข  ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  และทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นต้น 

1.  ท่ีต้ัง/อาณาเขต    ต ำบลท่ำหลวง  ต้ังอยู่ห่ำงจำกจำกเมืองพิมำย  (อ ำเภอ)  ไปทำงทิศตะวันออกประมำณ  
6.00  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ติดต่อแนวเขตหลำยต ำบล  ดังนี้  

ด้ำนทิศเหนือ  แนวเขตติดต่อกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน  
ด้ำนทิศใต้  แนวเขตติดต่อกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรังกำใหญ่ 

และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโบสถ์ 
ด้ำนทิศตะวันออก แนวเขตติดต่อกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงใหญ่   
ด้ำนทิศตะวันตก  แนวเขตติดต่อกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง 

 
- เนื้อที่ มีพ้ืนที่ท้ังหมด  36,481.25 ไร่ (58.37 ตำรำงกิโลเมตร)  
- ภูมิประเทศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวงเป็นที่รำบลุ่มน้ ำท่วมถึงมีแม่น้ ำมูล

ไหลผ่ำนใจกลำงของพ้ืนที่ของต ำบล พ้ืนดินจึงมีควำมอุดมสมบูรณ์ เนื่องจำกกำรตกตะกอน และกำรทับถมของ
อินทรีย์วัตถุต่ำงๆ  ที่ไหลมำตำมล ำน้ ำมูลเป็นเวลำหลำยร้อยป  สภำพเช่นนี้จึงเหมำะแก่กำรเกตตร  และกำรประมง แต่ใน
ขณะเดียวกันอิทธิพลของแม่น้ ำมูลก่อให้เกิดปัญหำน้ ำท่วมขังพ้ืนที่เกตตรและที่อยู่อำศัยของประชำชนเป็นประจ ำ   
โดยเฉพำะในช่วงเดือน  สิงหำคม  -  ตุลำคม   ของทุกป   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวงจึงได้แก้ไขโดยกำรก่อสร้ำง
ผนังก้ันล ำน้ ำมูล  เพ่ือป้องกันกำรไหลทะลักและกำรเอ่อล้นของน้ ำในแม่น้ ำมูลเข้ำท่วมพ้ืนที่เกตตร  และที่อำศัยรำตฎร
แม้จะยังไม่ตลอดระยะทำง  แต่ก็สำมำรถป้องกันน้ ำท่วมได้ระดับหนึ่ง  
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2.  เขตการปกครอง  ต ำบลท่ำหลวง มีเขตกำรปกครองจ ำนวนหมู่บ้ำน  12  หมู่บ้ำน โดยแยกเป็นจ ำนวน
ครัวเรือน จ ำนวนประชำกร ชำย/หญิง  ดังนี้  (ข้อมูลเดือนมีนำคม  2558  จำกฐำนข้อมูลทะเบียนรำตฎร์  อ ำเภอพิมำย  
จังหวัดนครรำชสีมำ) 
 

 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร
(รวม) 

จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 

ท่ำหลวง 
ท่ำหลวง 
หนองบัว 
โนนม่วง 

จำรย์ต ำรำ 
สนุ่น 

ตะคร้อ 
ขำมกลำง 
ป่ำยำง 

ง้ิวพัฒนำ 
ท่ำหลวง 
สระงำม 

630 
743 
635 
628 
723 
274 
252 
183 
325 
279 
908 
227 

310 
357 
319 
311 
361 
133 
125 
87 
171 
144 
437 
112 

320 
386 
316 
317 
362 
141 
127 
96 
154 
135 
471 
115 

178 
178 
155 
167 
194 
60 
66 
45 
81 
65 
252 
67 

รวม 12 หมู่บ้าน 5,807 2,867 2,940 1,508 
             
 3.  ประชากร 
                       มีประชำกรทั้งสิ้น  5,807 คน   แยกเป็นชำย  2,867 คน   หญิง  2,940 คน  มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย   
100  คน/ตำรำงกิโลเมตร 
 4.  การศึกษา    ประกอบด้วยสถำนศึกตำ   4   แห่ง   ดังนี้ 
  (1)  โรงเรียนบ้านท่าหลวง    เปิดสอนต้ังแต่ระดับอนุบำล  ถึง  ประถมศึกตำป ที่ 6  มีบุคลำกรทำง
กำรศึกตำดังนี้ 
  -    ครู  ,  อำจำรย์                             จ ำนวน    11    คน 
  -    นักเรียนระดับประถมศึกตำ            จ ำนวน  170   คน 
  -    นักเรียนระดับอนุบำล  (3-5 ป )        จ ำนวน    33   คน 
  (2)  โรงเรียนจารย์ต ารา  เป็นโรงเรียนขยำยเขตโอกำสเพียงแห่งเดียวในต ำบล  เปิดสอนต้ังแต่ระดับ
อนุบำล  ถึง   มัธยมศึกตำตอนต้น  มีบุคลำกรทำงกำรศึกตำดังนี้ 
  -   ครู , อำจำรย์                                จ ำนวน    13    คน 
  -   พนักงำนรำชกำร   จ ำนวน     3   คน 
  -   นักเรียนระดับมัธยมศึกตำตอนต้น        จ ำนวน   107   คน 
  -   นักเรียนระดับประถมศึกตำ               จ ำนวน   142   คน 
  -   นักเรียนระดับอนุบำล (3-5)               จ ำนวน     42   คน 
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  (3)  โรงเรียนบ้านถนน  (สนุ่น) เปิดสอนต้ังแต่ระดับอนุบำล  ถึง  ประถมศึกตำป ที่ 6 มีบุคลำกรทำง
กำรศึกตำดังนี้ 
                              -   ครู , อำจำรย์                        จ ำนวน    6  คน 
                              -   นักเรียนระดับประถมศึกตำ       จ ำนวน  63  คน 
                              -   นักเรียนระดับอนุบำล              จ ำนวน  14  คน 

(4)  โรงเรียนบ้านโนนม่วง  เปิดสอนต้ังแต่ระดับอนุบำลถึงประถมศึกตำป ที่ 6  มีบุคลำกรทำง
กำรศึกตำด้ังนี้ 
                               -   ครู , อำจำรย์                       จ ำนวน    5   คน 
            -  ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก    จ ำนวน    1   คน 
                               -   นักเรียนระดับประถมศึกตำ      จ ำนวน   42   คน 
                               -   นกัเรียนระดับอนุบำล             จ ำนวน   16   คน 
 5.  การสาธารณสุข 

1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าหลวง ให้บริกำรด้ำนสำธำรสุขพ้ืนฐำน แก่ประชำชน 7 
หมู่บ้ำน  คือ บ้ำนท่ำหลวงหมู่ที่ 1 , บ้ำนท่ำหลวงหมู่ที่ 2 , บ้ำนสนุ่นหมู่ที่ 6 , บ้ำนตะคร้อหมู่ที่ 7 , บ้ำนง้ิว
พัฒนำ หมู่ที่ 10 และบ้ำนท่ำหลวงหมู่ที่  11และบ้ำนสระงำมหมู่ที่ 12  มีบุคลำกรประจ ำ  7  คน ดังนี้ 

1.  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  จ ำนวน  2  คน   
2.  พยำบำลวิชำชีพ      จ ำนวน  2  คน 
3.  พนักงำนกระทรวงสำธำรณะสุข      จ ำนวน  3  คน 

 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจารย์ต ารา ให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขพ้ืนฐำน  แก่ประชำชน 5 

หมู่บ้ำน คือบ้ำนหนองบัวหมู่ที่ 3 , บ้ำนโนนม่วงหมู่ที่ 4 ,  บ้ำนจำรย์ต ำรำหมู่ที่ 5 ,  บ้ำนขำมกลำงหมู่ที่ 8 และ
บ้ำนป่ำยำงหมู่ที่ 9   มีบุคลำกรประจ ำ  6  คน คือ 

1.  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร        จ ำนวน  2  คน 
2.  พยำบำลวิชำชีพ            จ ำนวน  1  คน   
3.  พนักงำนกระทรวงสำธำรณะสุข  จ ำนวน  3  คน 

6.  สถาบันหรือองค์กรศาสนาทางศาสนา มีวัด และส านักสงฆ์ รวม  5  แห่ง  ได้แก่ 
(1)  วัดท่ำหลวง  (เป็นวัดประจ ำต ำบล) 
(2)  วัดจำรย์ต ำรำ 
(3)  วัดโนนม่วง 
(4)  วัดสนุ่น-ง้ิวพัฒนำ 
(5)  ส ำนักสงฆ์ท่ำหลวง 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

 
 

7.   บริการพ้ืนฐานอ่ืนๆ 
7.1   การคมนาคม   มีเส้นทำงคมนำคมหลัก 2 เส้นทำง คือ 

-     ถนนเลียบคลองชลประทำน สำยพิมำย - ดงใหญ่ อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำน
ชลประทำนทุ่งสัมฤทธิ์ลักตณะเป็นถนนลำดยำง ผิวจรำจรกว้ำงประมำณ  8  เมตร 

- ถนนสำยท่ำหลวง - หนองปรือ  ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโดยส ำนักงำน  รพช.  จังหวัด
นครรำชสีมำ (เดิม) ผิวจรำจรอยู่ในสภำพทรุดโทรม  กว้ำงประมำณ 6  เมตร 

       7.2   การโทรคมนาคม 
- มีโทรศัพท์สำธำรณะประจ ำหมู่บ้ำน .... แห่ง  และโทรศัพท์ส่วนบุคคล (โทรศัพท์บ้ำน) 

จ ำนวน  100  สำย ไม่มีที่ท ำกำรไปรตณีย์ 
      7.3   บริการไฟฟ้า   

- แม้จะมีกำรให้บริกำรไฟฟ้ำครอบคลุมทั่ว 12 หมู่บ้ำน แต่ก็ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือนซ่ึงจะต้องมี
กำรขยำยโครงข่ำยเขตบริกำรไฟฟ้ำและไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะเพ่ิมเติม  เพ่ือให้ครอบคลุม
และทั่วถึงต่อไป 

       7.4    แหล่งน้ าธรรมชาติ        มีแหล่งน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญดังนี้ 
1.   ล าน้ ามูล  ไหลผ่ำนใจกลำงพ้ืนที่ต ำบลท่ำหลวง  จำกทำงทิศตะวันตก  ไปทำงทิศตะวันออก เป็น

แหล่งน้ ำส ำคัญ ที่ใช้ส ำหรับผลิตน้ ำประปำ และกำรเกตตร 
2.  ล าห้วยแก่ง เป็นล ำห้วยที่แยกตัวจำกล ำน้ ำมูล  เชื่อมล ำน้ ำเค็ม เป็นแหล่งน้ ำส ำคัญรองลงมำจำก   

ล ำน้ ำมูล 
3.  คลองกระเพา  เป็นคลองส่งน้ ำธรรมชำติ  ระบำยน้ ำจำกพ้ืนที่กำรเกตตรลงสู่แม่น้ ำมูลเนื่องจำก

ปัจจุบันมีสภำพต้ืนเขิน จึงได้ท ำกำรขุดลอกโดยส ำนักงำนชลประทำน  และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง  
เพ่ือให้สำมำรถระบำยน้ ำได้สะดวก 

4.   คลองสะแก  เป็นคลองธรรมชำติอีกแห่งหนึ่ง ที่ได้รับกำรขุดลอกโดยกรมชลประทำนเพ่ือประโยชน์
ในกำรเกตตร  

 
                

   7.5    แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
           1.    ฝำยน้ ำล้นบ้ำนตะคร้อ  เป็นฝำยหินทิ้งที่ก้ันล ำน้ ำมูล  บริเวณบ้ำนตะคร้อหมู่ที่ 7 
                  2.    สระน้ ำสำธำรณะ     บ้ำนโนนม่วง หมู่ที่ 4 จ ำนวน 2 สระ 

               -     แห่งที่ 1 ก่อสร้ำงโดยส ำนักงำน รพช. 
                -     แห่งที่ 2 ก่อสร้ำงโดยกรมชลประทำน 

3.    สระน้ ำสำธำรณะบ้ำนท่ำหลวง   หมู่ที่ 1 จ ำนวน 3 สระ 
4.    สระน้ ำสำธำรณะหมู่ที่ 5 
5.    สระน้ ำสำธำรณะหมู่ที่ 9 

     6.    ฝำยหินทิ้งบ้ำนจำรย์ต ำรำหมู่ที่ 5     
                          นอกจำกนั้น  ยังมีสระน้ ำสำธำรณะขนำดเล็กกระจำยอยู่หมู่บ้ำนต่ำงๆ จ ำนวนหลำยแห่ง 
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   8.    ข้อมูลอ่ืนๆ 
8.1  ทรัพยากรดิน  เนื่องจำกพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่มแม่น้ ำมูล  พ้ืนดินจึงมีควำมอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
อินทรียวัตถุต่ำงๆ สำมำรถปลูกพืชได้หลำยชนิด  โดยเฉพำะข้ำวและพืชสวนต่ำงๆ 
8.2   แหล่งน้ าธรรมชาติ โดยเฉพำะล ำน้ ำมูล เป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญ ของต ำบลเนื่องจำกมีน้ ำ
ตลอดป  จึงเป็นแหล่งขยำยพันธุ์ของ ปลำ และสัตว์น้ ำอ่ืนๆ ที่เป็นอำหำรหลักของประชำชนในต ำบลและยัง
สำมำรถให้น้ ำในล ำน้ ำแม่น้ ำมูลเพ่ือกำรเกตตร  และใช้สอยในครัวเรือน 
8.3    มวลชลจัดต้ัง 

-   อำสำป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน        จ ำนวน 120  คน 
 9.  ด้านการเมือง  การบริหาร 
         1. การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ประกอบด้วย 2 ฝ่าย  คือ 
                 1.1 ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภา  ประกอบด้วยสมำชิกหมู่บ้ำนละ 2 คน  ซ่ึงมำจำกกำรเลือกต้ัง
โดยประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง รวม 24 คน                
 1.2  ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 1 คน  และรองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  ไม่เกิน  2   คน   เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  1  คน  มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย และรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมกฎหมำย  นโยบำย   
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ข้อบัญญัติ  ระเบียบและข้อบังคับของรำชกำร  ประกอบด้วย 
 1. นำยจ่ง  สัตยำรัฐ         นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 2. นำยสำมำรถ ภูมิค้ำ  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 3. นำยอ ำนำจ ซ่ือตรง           รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 4.  นำยสุพจน์        ทองแท้            เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

2.2 ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท้องถ่ิน  ได้แก่  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล  งบประมาณ  และ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 

1. โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (1 คน) 
-รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (1 คน) 
-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (1 คน) 
-สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (22 คน) 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
-นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (1 คน) 
-รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (2 คน) 
-เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (1 คน) 
 
 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล (ฝ่าย
ปฏิบัติงานประจ า) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นหัวหน้าบริหารงาน  แบ่งเป็น  5  ส่วน  ดังน้ี 
-ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
-ส่วนการคลัง 
-ส่วนโยธา 
-ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
-ส่วนสวัสดิการสังคม 
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ศักยภาพในต าบล 
  ก. ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง  มีบุคลำกรในองค์กรจ ำนวน  20   คน 
  1. จ ำนวนพนักงำนส่วนต ำบล   จ ำนวน    20   คน 
   1.1 ส ำนักงำนปลัด   จ ำนวน    5     คน 
   1.2 ส่วนกำรคลัง    จ ำนวน    5     คน 
   1.3 ส่วนโยธำ    จ ำนวน    2     คน 
   1.4 ส่วนกำรศึกตำฯ   จ ำนวน    1     คน 
   1.5ส่วนสวัสดิกำรสังคม   จ ำนวน    1     คน  
  2. ระดับกำรศึกตำของพนักงำนส่วนต ำบล 
   - ปวช./ปวส /อนุปริญญำตรี.    จ ำนวน    5   คน 
   - ปริญญำตรี                         จ ำนวน    8    คน 
   - ปริญญำโท                                       จ ำนวน    7    คน 
  3.  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ         จ ำนวน    1     คน 
  4.  ลูกจ้ำงประจ ำ                                จ ำนวน    1     คน 
  5.  พนักงำนจ้ำงทั่วไป               จ ำนวน    4     คน 

 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 
นักบริหำรงำน อบต. 8 (1) 

ส ำนักงำนปลัด อบต. 
นักบริหำรงำนทั่วไป 7 

 

ส่วนกำรคลัง 
นักบริหำรงำนกำรคลัง 7  

 

ส่วนโยธำ 
นักบริหำรงำนช่ำง 7  (1) 

 

 

ส่วนการศึกษา ศาสน า และ
วัฒนธรรม 

นักบริหำรงำนกำรศึกตำ 6 (1)  
 

 
-บ ุค ลากร  7ว (1)  
-จน ท .วิเค ราะหน์โยบ ายฯ 3-5,6ว (1) 
-น ัก วิชาก ารเกษตร 3-5.6ว (1) 
-เจ ้าห น ้าท ี่บริห ารงานท ัว่ไป  3-5,6ว(1) 
-จพง.ธ ุรก าร 2-4,5 (1) 
-พน ัก งานจ้างตามภารกจิ  ผ ช.จนท.
ธ ุรก าร 
 
 
 

 

 

 

 

-น ัก วิชาก ารการเงินบญัชี 7ว (1) 
-น ัก วิชาก ารคลัง 3-5,6ว (1) 
-น ัก วิชาก ารจ ัดเกบ็ 3-5,6ว (1) 
-จพง.พ ัสด ุ 2-4,5 (1) 
-พน ัก งานจ้างท ัว่ไป  (1) 
 
 
 

 

 

-น ายช่างโยธา 2-4,5 (1) 
-พน ัก งานจ้างท ัว่ไป (1) 
-ลูก จ ้างป ระจ า คนงานท ั่วไป  (1) 
 

 

 

-น ัก วิชาก ารศกึษา 3-5,6ว (1) 
-ค รูผ ู้ด ูแลเดก็ (2) 
 

 

 

 

 

ส่วนสวัสดิการสังคม 
นักบริหำรงำนสวัสด ิกำรสังคม

6 (1) 

 

 
--น ัก พ ัฒ นาชุมชน 3-5,6ว (1) 
 

  
 

 

 

 

 

กรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างประจ าปี  2558 
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1. งบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 

  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีได้รับจริง      
 

  รำยรับจริง 

ป  2555 ป  2556 ป   2557 

หมวดภำตีอำกร 138,508.21 144,969.21 157,332.45 
หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับ และใบอนุญำต 71,534.14 76,099.20 43,380.70 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 411,765.83 504,488.17 513,399.99 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 94,392.00 157,003.25 452,848.20 

หมวดรำยได้จำกทุน 0 1,480.00 0 
หมวดภำตีจัดสรร 11,066,417.32 14,789,242.82 14,556,199.60 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 7,044,319.68 6,599,665.69 7,344,362.00 

รวมทุกหมวด 18,826,937.18 22,272,948.34 21,900,561.60 
 

    
 
2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)  ของ อปท.        

คลองส่งน้ ำของโครงกำรชลประทำนทุ่งสัมฤทธิ์ ส่งน้ ำจำกเขื่อนเก็บน้ ำพิมำย  บริเวณไทรงำมทอดยำวผ่ำนต ำบล
ท่ำหลวง  ดงใหญ่   และต ำบลกระชอน   จ่ำยน้ ำเพ่ือกำรเกตตรได้กว่ำ   80,000  ไร่ (เฉพำะต ำบลท่ำหลวง) 
          ล ำน้ ำมูล เป็นแม่น้ ำสำยส ำคัญของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สำมำรถสร้ำงเขื่อนทดน้ ำไว้ใช้ประโยชน์ทำงด้ำน
ต่ำงๆ  ได้เป็นระยะๆ และสำมำรถปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติได้อีกทำงหนึ่ง  เนื่องจำกตำมฝั่งล ำน้ ำ มูลยังอุดม
สมบูรณ์    
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


