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ค าน า 
 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 3 การ
พัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2561   ลงวันที่  3  ตุลาคม  2560 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม จึงได้จัดท า
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ.2561 – 2563 ขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ
ข้างต้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ได้จัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น โดยมี
เนื้อหาหลักการและ เหตุผล วัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและ
ระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา และการติดตามประเมินผลซึ่งต้องจัดท าให้
สอดคล้องกับแผน อัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนแม่บท
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม จะได้น าไปใช้ประโยชน์ใน การพัฒนา
องค์กร และ บุคลากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้าง
ผลงานที่ด ีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
พ.ศ.2561-2563 

------------------------------------ 
 

บทที่ 1 บทน า 
1.หลักการและเหตุผล 

การบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นมิติหนึ่งที่หลายๆ คนให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งหัวใจส าคัญคือ การกระจายอ านาจการบริหารไปยังผู้บริหาร หรือที่เราเรียกว่า 
“Let the manager manages” 

การบริหารงานบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารควรทราบ ซึ่งเทคนิคและวิธีการในการบริหารงาน
บุคคลใหม่ๆ มักมีออกมาให้เห็นเสมอโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่องค์กรควรจะได้รับ การวางแผนก าลังคน
เป็นเทคนิคหนึ่งที่สอดรับกับการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะช่วยลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคลและยังเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับการวางแผนการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นหรือระยะ
ยาวได้เป็นอย่างดีด้วย แนวคิดที่จะท าให้องค์กรมีความมั่นคงในด้านก าลังคน (Manpower/workforce 
Stability)นั้นมีอยู่สองประการ ได้แก่  

1.  ความพยายามเตรียมความพร้อมในด้านก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความยากและท้าทาย โดยอาจจะมีการวางระบบจูงใจที่อาจจะท าให้คนที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่หลากหลายอยู่กับองค์กรและสามารถรองรับความต้องการของผู้บริหารในการใช้งานคน
กลุ่มนี้ได้ตลอดเวลา  

2.  การเตรียมความพร้อมในการปูองกันการขาดก าลังคนหรือการสูญเสียก าลังคนในองค์กร เนื่องจาก
จะท าให้องค์กรขาดความม่ันคงในด้านก าลังคน ซึ่งในประการนี้นั้น องค์กรจะทราบดีว่าในแต่ละสายอาชีพจะมี
รอบการเปลี่ยนผ่านหรือการหมุนเวียนการเข้าออกของคนในสายอาชีพนั้น ซึ่ง เรียกว่าจักรสายอาชีพ (Career 
life cycle) เมื่อไร จ านวนเท่าใด และตลาดแรงงานใดท่ีจะหาคนในสายอาชีพนั้นได้ดีที่สุด ส าหรับการวางแผน
ก าลังคนนั้นปัจจัยต่างๆ ที่อาจค านึงถึงได้แก่ 

2.1 ปัจจัยด้านการจ้างพนักงานในองค์กร โดยส่วนใหญ่จ านวนพนักงานนั้นจะถูกเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลขององค์กรอยู่แล้ว การทราบจ านวนพนักงานทั้งหมดหรือการ Update ข้อมูลนั้นจะท าให้ผู้บริหาร
สามารถก าหนดสัดส่วนก าลังคนโดยอาจใช้สูตรต่างๆ ในการแทนค่าในแต่ละแผนกได้ อีกทั้งยังรู้ขนาดก าลังคน
ในแต่ละแผนกว่ามีมากหรือน้อยรวมทั้งมีแนวโน้มจะขาดก าลังคนหรือไม่ 

2.2 ปัจจัยด้านอายุของพนักงานในองค์กร การทราบอายุส่วนใหญ่ของพนักงานในแต่ละฝุาย
จะท าให้ผู้บริหารทราบว่าจะมีพนักงานจ านวนเท่าไหร่ที่จะเกษียณอายุหรือคิดจะลาออก โดยเฉพาะหากมี
ข้อมูลมาในอดีตว่าสายงานไหนมีการออกจากงานของพนักงานในช่วงอายุเท่าใด จะท าให้ผู้บริหารสามารถ
ประเมินได้ว่าจะขาดก าลังคนเท่าไร และจะต้องเตรียมหาก าลังคนเพ่ือมาทดแทนเมื่อใดและจ านวนเท่าไรและ
ตลาดแรงงานไหน 

2.3 ปัจจัยด้านสายงานที่มีความขาดแคลน การที่ผู้บริหารทราบว่าจะหาก าลังคนในสายงาน
ที่มีความขาดแคลนได้จากที่ใดและตลาดแรงงานแหล่งใดมีคนที่ต้องการมากที่สุด จะท าให้องค์กรมีความ
ได้เปรียบเป็นอย่างมากเนื่องจากจะสามารถทาบทามคนที่องค์กรต้องการได้ก่อนเวลาที่มีความขาดแคลน 



 
 

2.4 ปัจจัยด้านจ านวนพนักงานโดยรวมที่ลาออกจากองค์กรในแต่ละปี การที่ผู้บริหารทราบโดย
เฉลี่ยแล้วองค์กรจะขาดก าลังคนเท่าไรในแต่ละปีนั้นจะท าให้ผู้บริหารสามารถท่ีจะประเมินงบประมาณล่วงหน้า
ได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณจ านวนเท่าใดในการจ้างคนที่องค์กรมีความต้องการเพ่ิมข้ึน 

2.5 ปัจจัยด้านการสูญเสียก าลังคนโดยเฉลี่ยในแต่ละปี  ปัจจัยนี้ถือเป็นข้อที่ส าคัญปัจจัยหนึ่ง
เนื่องจากจะท าให้ผู้บริหารทราบคร่าวๆ ได้ว่าในแต่ละปีฝุายไหนที่มีความจ าเป็นจะต้องเตรียมก าลังคนเป็น
อันดับแรกและฝุายไหนที่ต้องมีการเตรียมก าลังคนเป็นฝุายสุดท้าย ทั้งนี้จะท าให้ผู้บริหารสามารถก าหนด
แผนการขาดแคลนก าลังคน รวมถึงการหาตลาดที่สามารถหาก าลังคนประเภทนั้นมาทดแทนได้ล่วงหน้า 

ส าหรับการวางแผนก าลังคนเป็นกระบวนการในการพยากรณ์จ านวนคน การพัฒนาคนในองค์การ 
การใช้คนและการควบคุมคน โดยที่องค์การจะต้องมั่นใจว่าองค์การมีปริมาณคน มีคนที่มีคุณสมบัติ คุณภาพ
และคุณลักษณะตามที่ต้องการในหน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมและในเวลาที่ต้องการ รวมทั้ง ต้องมี
วิธีการใช้คนเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์การ ซึ่งตามแนวคิดของ Patten ได้ให้ความหมายของการ
วางแผนก าลังคนไว้ 4 ประการ ดังนี้  
 1. การวางแผนก าลังคน คือการวางแผนการทดแทน การวิเคราะห์การออกจากงานของก าลังคน การ
ก าหนดวิธีการที่จะใช้ในการวางแผนอาชีพส าหรับคนงาน การพัฒนาตัวแบบส าหรับการวางแผนคัดเลือกและ
การเลื่อนต าแหน่งคนงานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายค่าจ้างกับการคัดเลือกคนเข้าท างาน 
 2. การวางแผนก าลังคน คือการวางแผนบุคคล (Personal Planning) มีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรม
ทั้งหมดของหน่วยงาน ได้แก่ การเลือกสรร การบรรจุ การฝึกอบรม การศึกษา การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง 
ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และอ่ืนๆ 
 3. การวางแผนก าลังคน คือ นโยบายด้านก าลังคนและการจ้างงานเมื่อพิจารณาในแง่เศรษฐกิจ ตาม
กรอบนี้จะวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพ การวางแผนตามความหมายนี้ จะมองในแง่โครงสร้างของประชากร
และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อเนื่องที่จะเกิดจากการทดแทนแรงงานคนด้วยเครื่องจักร 
 4. การวางแผนก าลังคนเป็นกระบวนการที่ท าให้องค์การหนึ่งสามารถที่จะมีบุคคลและประเภทของ
บุคคลในปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสม ในแหล่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสมซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และประหยัด
สูงสุดส าหรับความส าคัญของการวางแผนก าลังนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

4.1 การวางแผนก าลังคนท าให้องค์การสามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าในอนาคต
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  

4.2 การวางแผนก าลังคนท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของก าลังคนที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือปรับการใช้ก าลงคนให้ยืดหยุ่นกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

4.3 การวางแผนก าลังคนจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ากั บ
กระบวนการวางแผนองค์การ 

4.4 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การทราบความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่พนักงานผลิตได้กับ
เกณฑ์ท่ีองค์การตั้งไว้ 

4.5 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรใน
แต่ละอาชีพและในละระดับ 

4.6 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การสามารถที่จะจัดปริมาณ ประเภทและระดับทักษะของ
บุคคลให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่ก าหนดให้ ซึ่งจะเป็นผลท า
ให้ทั้งองค์การและบุคคลบรรวัตถุประสงค์ของตนโดยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว 



 
 

4.7 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ในอนาคตเพ่ือการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว ตลอดจนการวางเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้สัมพันธ์กับเงื่อนไขต่างๆ 

4.8 การวางแผนก าลังคนจะท าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เกิดประโยชน์
สูงสุด เพราะการลงทุนเพ่ือพัฒนาคนต้องใช้ทรัพยากรบริหารจ านวนมากและต้องใช้เวลามาก 

จากประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์) ก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้ง
ภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.
อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนด
แนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 จากหลักการและเหตุผล ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมจึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63  ขึ้น 

2.วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่
ซ้ าซ้อน                                    
2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้ 

เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒                                                                                             

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ 
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่                                                 

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ                                                           
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                                                                                                                                   

2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการเพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมี



 
 

การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการต่อการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี                                                                                                                 

2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด                                                                                                                            

2.7 เพ่ือเป็นการปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการ 

ให้ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนทั้งในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้รู้ว่าช่วงเวลาในช่วงเวลาหนึ่ง หน่วยงานมี
บทบาทหน้าที่อย่างไร                                                                                                                                         

2.8 เพ่ือเป็นการปรับปรุงส่วนราชการและการจัดระบบงาน โดยพิจารณาว่าส่วนราชการเดิม
เหมาะสมหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร ระบบงานถูกต้องเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอะไรบ้าง                                                          

2.9 เพ่ือตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้คน (Post Audit) เป็นการตรวจสอบทั้ง 
จ านวน ระดับและสายงาน เพ่ือดูว่าการมอบหมายหน้าที่งานเป็นไปตามที่ ก.อบต. ก าหนดหรือไม่ มีการใช้คน
ไม่ตรงกับต าแหน่งที่ ก.อบต. ก าหนดบ้างไหม                                                                                                                            

2.10 เพ่ือเป็นการก าหนดกรอบอัตราก าลังพิจารณาว่าในระยะเวลาข้างหน้า (3 ปี) องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโคกตูมมีโครงการหรือแผนงานเรื่องใด ต้องใช้คนเท่าไร ระดับใดบ้าง ให้สอดคล้องกับมาตรการจ ากัด
ก าลังคนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หรือไม่                                                               

2.11 เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการวิเคราะห์ต าแหน่ง โดยให้แต่ละส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ 
ที่มีความเข้าใจในหน้าที่การงานดี มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์จะช่วยให้กระบวนการก าหนดต าแหน่งมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเหมาะกับส่วนราชการนั้นๆ                                                                                                     

 2.12 เป็นการจัดท ารายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานว่า 
ต าแหน่งใดมีหน้าที่การงานอะไรบ้าง ท าให้สะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์ต าแหน่ง การตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและเป็นคู่มือในการมอบหมายงานด้วย                                                                                              

2.13 เป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ เป็นการศึกษาว่าในแต่ละสายงานมีปัญหาอะไร 
จะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดเพ่ือให้ทุกสายงานมีทางก้าวหน้าได้ตามความเหมาะสม 

2.14 เพ่ือสร้างและรักษาพนักงานไว้ในระบบราชการ มีการน าหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งโดย 
พิจารณาจากผลงาน สร้างความก้าวหน้าในสายงาน  
                - ก าหนดขึ้นตามความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ทางราชการ 
                - ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างแน่นอนเป็นรายต าแหน่ง 
                - มีระบบการเข้าสู่ต าแหน่ง ระบบการเลื่อนต าแหน่ง การยุบเลิกและถ่ายเท เป็นต าแหน่งที่
ก าหนดเป็นการเฉพาะตัว ประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ 
                - มีระบบการติดตามผลงาน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องมีการโยกย้ายหรือยุบเลิกต าแหน่ง 
    2.15  เพ่ือเป็นการปรับปรุงหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ เป็นสิ่งที่ต้องท าควบคู่กับการวางแผน
อัตราก าลัง  ซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผู้รับช่วงงานและดูแลให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง โดยต้อง 
                - ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรต้องท าบ้าง มีปัญหาอย่างไร และต้องปรับปรุง
อะไร 
                - ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลทั้งงานประจ าและงานบริการ 
                - ต้องมีบุคลากรที่เข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี 
 



 
 

4. สภาพปัญหา ความตอ้งการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
2.1 ลักษณะท่ัวไปทางกายภาพ 

2.1.1  สภาพทั่วไป 
  1.  ที่ตั้ง  ต าบลโคกตูมอยู่ห่างจากอ าเภอประโคนชัย  ไปทางทิศเหนือประมาณ  17   กิโลเมตร 
       ทิศเหนือจด              ต าบลสี่เหลี่ยม          อ าเภอประโคนชัย 
       ทิศใต้จด                  ต าบลตะโกตาพิ       อ าเภอประโคนชัย 
       ทิศตะวันออกจด         ต าบลโคกตูม    อ าเภอประโคนชัย 
       ทิศตะวันตกจด         ต าบลหนองโสน         อ าเภอนางรอง 
 

2. เนื้อท่ี  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  23,331  ไร่  หรือ   ประมาณ   37.3  ตารางกิโลเมตร 
3.  ภูมิประเทศ  มีสภาพเป็นที่ราบต่ า  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท าการเกษตร  มีแหล่งน้ าธรรมชาติ 
     ล าห้วย  และหนองน้ า           
4. เขตการปกครอง  มีจ านวน  10  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

หมู่ที่  1      บ้านโคกตูม               หมู่ที่   6    บ้านจบกเกร็ง                      
หมู่ที่  2      บ้านโคกตูม               หมู่ที่   7    บ้านหนองม่วงพัฒนา  
หมู่ที่  3      บ้านโคกรัง                หมู่ที่   8    บ้านหนองตะขบ  
หมู่ที่  4      บ้านหนองตะขบ       หมู่ที่   9    บ้านโคกรัง 
หมู่ที่  5      บ้านราษฎร์นิยม        หมู่ที่  10   บ้านโคกตูม 
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5.  ท้องถิ่นอ่ืนในต าบล          ไม่มี 

           6.  ประชากร  มีประชากรทั้งสิ้น  5,701  คน     แยกเป็นชาย  2,875  คน    หญิง  2,826  คน 
2.1.2  สภาพทางเศรษฐกิจ 

  1. อาชีพ  ประชากรในต าบลโคกตูมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  การท านาซึ่ง
นับว่า 

เป็นพืชเศรษฐกิจ  และเป็นรายได้หลักของครอบครัวโดยจ าแนกอาชีพได้  ดังต่อไปนี้ 
1. เกษตรกรรม      คิดเป็นร้อยละ   85 
2. รับจ้าง              คิดเป็นร้อยละ     5 

 3.   ค้าขาย              คิดเป็นร้อยละ     5 
     4.  รับราชการ        คิดเป็นร้อยละ     2 
     5.  อ่ืนๆ                 คิดเป็นร้อยละ     3 
  2. หนว่ยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ร้านค้า                        จ านวน    47   แห่ง 
        โรงเรือนเลี้ยงสัตว์      จ านวน      1   แห่ง 

2.1.3   สภาพทางสังคม 
   1. การศึกษา 
      โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน    5   แห่ง 

-  โรงเรียนบ้านโคกตูม 
 -  โรงเรียนบ้านโคกรัง 

-  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 



 
 

 -  โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 
          -  โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 
           -  ศูนย์การเรียนชุมชน             จ านวน    1   แห่ง 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           จ านวน    2  แห่ง  
2. สถาบันและองค์การทางศาสนา 

วัด         จ านวน     5   แห่ง 
ทีพั่กสงฆ์             จ านวน     1   แห่ง 

3. การสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    จ านวน    1   แห่ง 

4.  ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
 ที่ท าการต ารวจชุมชนประจ าต าบล    จ านวน     1      แห่ง  

ปูอมยามประจ าหมู่บ้าน     จ านวน   10     แห่ง 
2.1.4 การบริการพื้นฐาน 

1.  การคมนาคม  ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง คิดเป็นร้อยละ  65  ของพ้ืนที่  เป็นถนนคอนกรีต 
คิดเป็นร้อยละ  7  ของพ้ืนที่  เป็นถนนลาดยาง  คิดเป็นร้อยละ  8  ของพ้ืนที่  เป็นถนนดิน  คิดเป็นร้อยละ  
20  ของพ้ืนที่ 

2.   การโทรคมนาคม   
  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ         จ านวน      9    ตู้ 
  อินเตอร์เน็ตต าบล               จ านวน     1    แห่ง 

3. การไฟฟูา  มีจ านวนไฟฟูาทุกหมู่บ้าน  แต่ไม่ครบหลังคาเรือน  คิดเป็นร้อยละ  94  จ านวนผู้มี   
ไฟฟูาใช้  แต่มีความต้องการขยายเขตไฟฟูาเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆให้ครบทุกหลังคาเรือน 

4.  แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
  ล าน้ า ,ล าห้วย                  จ านวน       9   แห่ง 
  บึงหนอง  และอ่ืนๆ          จ านวน     11   แห่ง 

5.  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
                      ฝาย                      จ านวน      3    แห่ง 
                      บ่อน้ าตื้น             จ านวน      2    แห่ง 
           บ่อน้ าโยก            จ านวน    12    แห่ง 
           ประปาหมู่บ้าน     จ านวน      8    แห่ง 
 

2.1.5  ข้อมูลอ่ืนๆ 
     1.  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่         ไม่มี 
     2.  มวลชนจัดตั้ง    

  ลูกเสือชาวบ้าน    7    รุ่น               900       คน 
ไทยอาสาปูองกันชาติ    1   รุ่น      150       คน 

  กองหนุนเพ่ือความมั่นคง              562       คน 
                     อปพร.             190       คน 

 
 



 
 

2.2  ศักยภาพภายในต าบล 
    ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1. จ านวนบุคลากร    จ านวน  30   คน ประกอบด้วย 

ต าแหน่งนักบริหารงานอบต. (ปลัดอบต.)   2 คน 
ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      8    คน 
ต าแหน่งในกองคลัง        7    คน 

     ต าแหน่งในกองช่าง                   2    คน 
ต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม            7 คน 
ต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม                   2 คน 
ต าแหน่งกองส่งเสริมการเกษตร                 1 คน 
ต าแหน่งกองสาธารณและสิ่งวดล้อม   - คน 

2. ระดับการศึกษาของบุคลากร 
อาชีวะศึกษา             1    คน 
ปริญญาตรี                      23    คน 
ปริญญาโท         5     คน 

3.  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  มีรายได้    22,928,468.60       บาท  แยกเป็น 

- รายได้ที่จัดเก็บเอง          525,655.60          บาท 
- รายได้ที่ส่วนกลางจัดเก็บให้              14,773,144       บาท 
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                        7,629,669     บาท 

                 -    ศักยภาพของชุมชน  และพ้ืนที่                     -               บาท 
 4.  การรวมกลุ่มของประชาชน 

อ านวยกลุ่มทุกประเภท     66    กลุ่ม 
แยกประเภทกลุ่ม 
กลุ่มอาชีพ  43  กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์  20  กลุ่ม  กลุ่มอื่นๆ  3  กลุ่ม 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 
       1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธ์สูงสุดในการพัฒนาขององค์กร เพ่ือการพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งไปในทิศทางท่ีจะท าให้บรรลุผลลัพธ์อันสูงสุดที่ตั้งไว้ การก าหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นหลักชัย
ในการพัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่รุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

“การคมนาคมพัฒนา การศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมวัฒนธรรม ก้าวน าเกษตร
อินทรีย์  ปวงประชาอยู่ดีมีสุข ” 

2. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 
“คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมเกษตรมีความมั่นคง การท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีธรรมาภิ

บาลในการบริหารจัดการ” 
พันธกิจ (Mission)พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

1. การพัฒนาต าบลโคกตูมเป็นหมู่บ้านน่าอยู่ 



 
 

2. การคมนาคมสู่ไร่นาสะดวกและรวดเร็ว 
3. พัฒนาการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน 
4. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์เพ่ือลดการใช้สารเคมี 
6. ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสร้างความสามัคคีในชุมชน 
7. ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างงานในหมู่บ้านเพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
8. การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอ 
9. ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 

 

พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ (Mission) 
1. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 2. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
   3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

4. การส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
8. การแสวงหาพลังงานทางเลือกในการยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

 เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ  
ศักยภาพและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 1 แนวทาง คือ 
  แนวทางท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 1 แนวทาง คือ 
  แนวทางท่ี 1 การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 
  แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม  
  แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  แนวทางท่ี 4 ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
  แนวทางท่ี 5 ด้านการสาธารณสุข 
  แนวทางท่ี 6 ด้านการจัดระเบียบสาธารสุขมูลฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ประกอบด้วย 2 แนวทาง คือ 
  แนวทางท่ี 1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  แนวทางท่ี 2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประกอบด้วย  3  แนวทาง คือ 



 
 

แนวทางท่ี 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษา 
แนวทางท่ี 2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
แนวทางท่ี 3 การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประกอบด้วย           
1  แนวทาง คือ 

แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ 

แนวทางท่ี 1 การวางแผน 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือน 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาเทคโนโลยี 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ ประกอบด้วย 4 แนวทางคือ 
แนวทางท่ี 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางท่ี 2 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
แนวทางท่ี 4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เปูาประสงค ์ 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคม ที่เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
2. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3. ความเป็นเลิศด้านการกีฬา 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุขและแรงงานแบบองค์รวม 
2. สร้างค่านิยม จิตส านึก และพัฒนาศีลธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
3. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและ

พัฒนาสถาบันครอบครัว 
4. สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ 
5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
6. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว 
เปูาประสงค ์  
          1. บริหารการพัฒนาพื้นท่ีท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
 2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึน 
 
 
 



 
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือการบริหารและรองรับการท่องเที่ยว 
5. การสร้างความพร้อมของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
6. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)และผลิตภัณฑ์ชุมชน  

 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
เปูาประสงค ์ 

1. สังคมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง 
กลยุทธ์ (Strategy) 

1. พัฒนาและส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตรกรรม 

2. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน 
3. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตรกรรม 
4. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
5. ยกระดับสินค้าเกษตรกรรมเพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน(AC) 
6. พัฒนาระบบน้ าและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค 
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร 
8. ขยายแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. ส่งเสริมการพัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
เปูาประสงค ์

1. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. สังคมเกิดความสมานฉันฑ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
4. ประชาชนผู้อาศัยตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านตามแนวชายแดน 
3. การส่งเสริมส านึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพ่ือความสมานฉันฑ์ของคนใน

ชาติ 
4. ปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน/หมู่บ้านและหน่วยงานอื่น 
7. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค และโครงสร้างระบบผังเมือง เพ่ือรองรับการขยายตัว

ของประชากรให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
เปูาประสงค ์

1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานเเบบบูรณาการ 
4. เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งในเส้นทางระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  ประกอบด้วย 6  ด้าน 
1. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. ด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
3. ด้านการบริการประชาชน 
4. ด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
5. ด้านบ้านเมืองน่าอยู่   คู่คุณธรรม 
6. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
1. นโยบายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. นโยบายพัฒนาด้านสังคม 
3. นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4. นโยบายพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
5. นโยบายพัฒนาด้านสาธารณสุข 
6. นโยบายพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
7. นโยบายพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. นโยบายพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ออกเป็น 7 ด้าน พิจารณาจาก 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้ให้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในการ
ด าเนินการตามภารกิจ SWOT ดังนี้ 

5.1 การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม   
แบบองค์รวม มีดังนี้ 
 จุดแข็ง (Strength=s)   
 1. มีพ่ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับท าการเกษตร เช่น การปลูกข้าวหอมมะลิ การเลี้ยงปศุสัตว์ 
 2. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ 
 3. มีกลุ่มอาชีพหลากหลายและมีสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น ร้านค้าชุมชน กลุ่มเกษตรกร 



 
 

 4.  มีการคมนาคมที่สะดวก สามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปจังหวัดอ่ืน ๆ และชายแดนไทย – กัมพูชา 
5.  มีสถาบันศึกษาภาครัฐ ระดับวิชาชีพตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
6.  มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
7.  มีการประสานการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งอย่างลงตัว  
8. มีสถานปฏิบัติธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศูนย์ฝึกอบรมทางจิตใจ 

 

 จุดอ่อน (Weak-W )  
1.  พ้ืนที่การเกษตรขาดน้ าและการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 
2.  ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้และทักษะ ที่มีความพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม 
3.  ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่ครบวงจร 
4.  ปัญหาด้านงบประมาณที่มีไม่พอเพียงต่อการพัฒนา 
5.  ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6.  ปัญหาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.  บางพ้ืนที่ยังขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร 
8.  การส่งเสริมอาชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร 

  

 โอกาส (Opportunity – O) 
1. การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างในสินค้า 
2. การขยายตลาดทางการค้าและการลงทุน ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
3. การส่งเสริมสินค้าโอทอปในต าบล 
4. โอกาสในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
5. จังหวัดให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในระดับชุมชน / ครอบครัว 
6. การส่งเสริมในด้านสถาบันครอบครัว 

 

 อุปสรรค ( Threat – T )  
1. การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
2. วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มขาดแคลน 
3. การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
4. สภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น 
5. การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน 
6. ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
5.2 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมเป็นราย

ด้านแยกตามยุทธศาสตร์ พบว่า 



 
 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง (Strength=s)   

1. การคมนาคม ถนนหนทาง ใช้งานได้ดี มีถนนหลักสายบุรีรัมย์ – ประโคนชัย ตัดผ่าน 
2. มีแหล่งน้ าที่สร้างข้ึนไว้ใช้ในการเกษตร 
3. มีบ่อน้ าตื้น บ่อบาดาล ไว้ใช้เพ่ือการอุปโภค  บริโภค 
4. มีไฟฟูา โทรศัพท์ ในการอ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิต พอสมควร 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน ยังไม่ที่ดีพอ ถนนเป็นถนนดิน หินคลุก มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การ

คมนาคมไม่สะดวกเท่าท่ีควรโดยเฉพาะในฤดูฝน 
 

โอกาส (Opportunity=O)   
                 1. หน่วยงานอ่ืน ๆ  เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทให้ การสนับสนุน
งบประมาณในเส้นทาง สายหลักท่ีต้องใช้งบประมาณจ านวน มากอย่างต่อเนื่อง 
                 2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 

 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
                 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน 

 

2. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1.ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคม

และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน

ระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.องค์การบริหารส่วนต าบลจัดสรร งบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอย่าง

ต่อเนื่อง 
4.องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมู่บ้านและต าบล

อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพ่ือให้ประชาชนใช้ออกก าลังกายในหมู่บ้าน 
5.องค์การบริหารส่วนต าบลจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  เช่น รด

น้ าผู้สูงอายุ แห่เทียนเข้าพรรษา   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 



 
 

2. ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
3. หน่วยงานระดับหมู่บ้านที่ท าหน้าที่คัดเลือกผู้รับสวัสดิการจากทางจังหวัดและจากองค์การบริหาร

ส่วนต าบลยังไม่มีกระบวนการคัดเลือกท่ีเป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริง 
4.ผู้ น าระดับหมู่บ้านยังไม่เห็นความส าคัญเรื่องการส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างจริงจัง 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่

ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 

3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของ
ประชาชน ท าให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว 

4. การปูองกันโรคติดต่อบางชนิดไม่สามารถท าได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลได้ เช่น โรคเอดส์ โรค
ไข้เลือดออก 

 

โอกาส (Opportunity=O)   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล

ส่งเสริม 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ โอกาสที่จะได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมีมาก 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลผู้ด้อยโอกาสในต าบล
ได้โดยใช้กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้านและต าบล 

4. ได้รับความร่วมมือในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล โรงพยาบาลประโคนชัย 
 5. มีการถ่ายโอนอ านาจในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.3 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน

อย่างต่อเนื่อง 
2.มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบลท าหน้าที่ประสานงานระดับหมู่บ้าน   ต าบล

และอ าเภอ  ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
3.องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจ

ชุมชน 
 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 
2. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในต าบลอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
3.การพัฒนาผลผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนและลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มีการ

ด าเนินการที่เป็นรูปธรรม 



 
 

โอกาส (Opportunity=O)   
 1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ   พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่าง ๆ 
 2. หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการด าเนินการของกลุ่ม
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วน

ที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
2.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ

ท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
 3.การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ  ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล  ท าให้
เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว 

5.4 การพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1.ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุน

แนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
3. มีที่สาธารณะที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ผู้น าชุมชนตระหนักและเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อย 
2. การจัดตั้งเครือข่ายในระดับหมู่บ้านท าได้ไม่ทั่วถึง 
 

โอกาส (Opportunity=O)   
 1.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัด ให้ความส าคัญ และได้
ก าหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 
 2. กระแสสังคม ให้ความส าคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม 

 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1.การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่องทั้ง

จากภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อม 
5.5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน

ระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
4. เทคนิคการท างาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง  
 จุดอ่อน (Weakness=W)   



 
 

1.ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้
ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 

2.ยังไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการกีฬา 
 

โอกาส (Opportunity=O)   
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้ความส าคัญ 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   

 1.การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

5.6ด้านการบริหารจัดการองค์กร  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. องค์การบริหารส่วนต าบลมีนโยบายในารสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการ

บริหาร 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
4. ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน

เกณฑ์ต่ า 
 

โอกาส (Oportunity=O)   
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
บุรีรัมย์ มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการ
ท างาน  เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล 

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เก่ียวข้องครอบคลุมทุกต าแหน่ง 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วน
บุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 



 
 

3. ระเบียบต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในหลายงาน เช่น การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดซื้อจัดจ้าง  
ฯลฯ 

5.1 การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม   
แบบองค์รวม มีดังนี้ 
 จุดแข็ง (Strength=s)   
 1. มีพ่ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับท าการเกษตร เช่น การปลูกข้าวหอมมะลิ การเลี้ยงปศุสัตว์ 
 2. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ 
 3. มีกลุ่มอาชีพหลากหลายและมีสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น ร้านค้าชุมชน กลุ่มเกษตรกร 
 4.  มีการคมนาคมที่สะดวก สามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปจังหวัดอ่ืน ๆ และชายแดนไทย – กัมพูชา 

5.  มีสถาบันศึกษาภาครัฐ ระดับวิชาชีพตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
6.  มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
7.  มีการประสานการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งอย่างลงตัว  
8. มีสถานปฏิบัติธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศูนย์ฝึกอบรมทางจิตใจ 

 

 จุดอ่อน (Weak-W )  
1.  พ้ืนที่การเกษตรขาดน้ าและการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 
2.  ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้และทักษะ ที่มีความพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม 
3.  ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่ครบวงจร 
4.  ปัญหาด้านงบประมาณที่มีไม่พอเพียงต่อการพัฒนา 
5.  ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6.  ปัญหาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.  บางพ้ืนที่ยังขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร 
8.  การส่งเสริมอาชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร 

  

 โอกาส (Opportunity – O) 
1. การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างในสินค้า 
2. การขยายตลาดทางการค้าและการลงทุน ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
3. การส่งเสริมสินค้าโอทอปในต าบล 
4. โอกาสในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
5. จังหวัดให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในระดับชุมชน / ครอบครัว 
6. การส่งเสริมในด้านสถาบันครอบครัว 

 

 อุปสรรค ( Threat – T )  
1. การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
2. วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มขาดแคลน 
3. การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
4. สภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น 
5. การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน 



 
 

6. ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น 
 

5.2 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมเป็นราย
ด้านแยกตามยุทธศาสตร์ พบว่า 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง (Strength=s)   

1. การคมนาคม ถนนหนทาง ใช้งานได้ดี มีถนนหลักสายบุรีรัมย์ – ประโคนชัย ตัดผ่าน 
2. มีแหล่งน้ าที่สร้างข้ึนไว้ใช้ในการเกษตร 
3. มีบ่อน้ าตื้น บ่อบาดาล ไว้ใช้เพ่ือการอุปโภค  บริโภค 
4. มีไฟฟูา โทรศัพท์ ในการอ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิต พอสมควร 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน ยังไม่ที่ดีพอ ถนนเป็นถนนดิน หินคลุก มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การ

คมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควรโดยเฉพาะในฤดูฝน 
 

โอกาส (Opportunity=O)   
                 1. หน่วยงานอ่ืน ๆ  เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทให้ การสนับสนุน
งบประมาณในเส้นทาง สายหลักท่ีต้องใช้งบประมาณจ านวน มากอย่างต่อเนื่อง 
                 2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 

 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
                 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน 

2. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1.ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคม

และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน

ระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.องค์การบริหารส่วนต าบลจัดสรร งบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอย่าง

ต่อเนื่อง 
4.องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมู่บ้านและต าบล

อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพ่ือให้ประชาชนใช้ออกก าลังกายในหมู่บ้าน 
5.องค์การบริหารส่วนต าบลจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  เช่น รด

น้ าผู้สูงอายุ แห่เทียนเข้าพรรษา   ฯลฯ 
 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2. ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 



 
 

3. หน่วยงานระดับหมู่บ้านที่ท าหน้าที่คัดเลือกผู้รับสวัสดิการจากทางจังหวัดและจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยังไม่มีกระบวนการคัดเลือกท่ีเป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริง 

4.ผู้ น าระดับหมู่บ้านยังไม่เห็นความส าคัญเรื่องการส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างจริงจัง 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่

ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 

3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของ
ประชาชน ท าให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว 

4. การปูองกันโรคติดต่อบางชนิดไม่สามารถท าได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลได้ เช่น โรคเอดส์ โรค
ไข้เลือดออก 

 

โอกาส (Opportunity=O)   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล

ส่งเสริม 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ โอกาสที่จะได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมีมาก 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลผู้ด้อยโอกาสในต าบล
ได้โดยใช้กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้านและต าบล 

4. ได้รับความร่วมมือในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล โรงพยาบาลประโคนชัย 
 5. มีการถ่ายโอนอ านาจในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.3 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน

อย่างต่อเนื่อง 
2.มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบลท าหน้าที่ประสานงานระดับหมู่บ้าน   ต าบล

และอ าเภอ  ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
3.องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจ

ชุมชน 
 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 
2. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในต าบลอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
3.การพัฒนาผลผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนและลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มีการ

ด าเนินการที่เป็นรูปธรรม 
โอกาส (Opportunity=O)   



 
 

 1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ   พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่าง ๆ 
 2. หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการด าเนินการของกลุ่ม
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วน

ที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
2.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ

ท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
 3.การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ  ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล  ท าให้
เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว 

5.4 การพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1.ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุน

แนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
3. มีที่สาธารณะที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ผู้น าชุมชนตระหนักและเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อย 
2. การจัดตั้งเครือข่ายในระดับหมู่บ้านท าได้ไม่ทั่วถึง 
 

โอกาส (Opportunity=O)   
 1.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัด ให้ความส าคัญ และได้
ก าหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 
 2. กระแสสังคม ให้ความส าคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม 

 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1.การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่องทั้ง

จากภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อม 
5.5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน

ระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
4. เทคนิคการท างาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง  
 จุดอ่อน (Weakness=W)   



 
 

1.ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้
ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 

2.ยังไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการกีฬา 
 

โอกาส (Opportunity=O)   
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้ความส าคัญ 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   

 1.การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

5.6ด้านการบริหารจัดการองค์กร  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. องค์การบริหารส่วนต าบลมีนโยบายในารสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการ

บริหาร 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
4. ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน

เกณฑ์ต่ า 
 

โอกาส (Oportunity=O)   
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
บุรีรัมย์ มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการ
ท างาน  เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล 

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เก่ียวข้องครอบคลุมทุกต าแหน่ง 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วน
บุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 



 
 

3. ระเบียบต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในหลายงาน เช่น การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดซื้อจัดจ้าง  
ฯลฯ 
 

3. ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอ านวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม                                                                                                  

2. ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมสอดคล้องกับ
การขยายเส้นทางและผิวจราจร 
 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
 1. จัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย และเป็นกิจกรรมนันทนาการให้รู้รัก
สามัคคี มีน้ าใจนักกีฬา 
 2. ฝึกอบรมเยาวชนต้านยาเสพติดเพ่ือเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพต่อไป   
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยโรคเอดส์  
 ด้านเศรษฐกิจ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้กลุ่มอาชีพเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
เพ่ือยกระดับรายได้ของประชาชนในต าบลให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มากท่ีสุด 
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  

ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่และเยาวชนรุ่นหลังสืบสาน
ต่อไป 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนวันส าคัญทางศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจ   
 

 ด้านสาธารณสุข 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคเลปโตสไปโรซีส 
โรคไข้หวัดนก     
  2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
 

 ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 1. ส่งเสริมการปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพดินโดยการท าเกษตรอินทรีย์ 
 2. ส่งเสริมการเกษตรชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ส่งเสริมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ 



 
 

 3. ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านในเขตต าบลให้น่าอยู่ 
 ด้านการเมืองการบริหาร  
 1. โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 2. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างระบบการคลัง การบริหารบุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถ
ตอบสนองกับการบริหารงาน ตามสภาวการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 3. สนับสนุนการเพิ่มบทบาทของประชาชน ให้เข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากท่ีสุด 
  4. ส่งเสริมการจัดหารายได้อ่ืน ที่องค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่ได้จัดเก็บเพ่ือน ามาพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง  ที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรองต้องด าเนินการ ดังนี้ 
ภารกิจหลัก 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอ านวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม เป็นภารกิจหลักตามมาตรา มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  

2. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1) ) 
3. ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2) ) 
4. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3) ) 
5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4) ) 
6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5) ) 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ( มาตรา 67(6) ) 
2. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3) ) 
3. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4))  
4. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 

16(10)) 
5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2) ) 
6. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5) ) 
7. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
2. การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8) ) 
3. การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
4. จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17) ) 
6. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 



 
 

7. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30)) 

ภารกิจรอง 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6) ) 
2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5) ) 
3. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ( มาตรา 68(7) ) 
4. ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10) ) 
5. การส่งเสริมการฝึกอบรม และการประกอบอาชีพ (มาตรา 16(16) ) 
6. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ( มาตรา 68(12) ) 
7. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ( มาตรา 68(11) ) 
8. การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา16 (7) ) 
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
1. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
2. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (มาตรา 16(24)) 
3. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(มาตรา 67 (2)) 
4. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12) ) 
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67 (8)) 
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
4. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18) 

 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังน ี้ 

1. สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น ( มาตรา 45(3) ) 
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตามความ 

จ าเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9)) 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16(16)) 
4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17 

(3)) 
5. การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(มาตรา 17 (16) 



 
 

ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจะแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการ
ของประชาชน ในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ประกอบด้วยการปกครองท้องที่ 10 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 20 คน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 
คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน ไม่มีความขัดแย้งในการติดต่อประสานงานระหว่าง
ท้องถิ่นกับท้องที่ ซึ่งประชาชนต าบลตาลเตี้ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้ความส าคัญกับประชาชน
หมู่บ้าน ประชาคมต าบลและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ประกอบด้วย 

1. นายสมบูรณ์  สิทธิสังข์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                                                            
2. นายจ ารัส  ดุจจานุทัศน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

3. นายชัย  โกยรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

4. นางวิภารัตน์ ปานเกิด   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ประกอบด้วย 

1. นายสมบัติ ประหมู่ปถัมย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

2. นายสมบัติ   ชาวนา    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

3. นายปุรินทร์  บุรีภักดี     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/เลขานุการสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลโคกตูม 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ประกอบด้วย                                                                  
1. นายศักดิ์  สติพา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หมู่ที่ 1                              
2. นายวงศ์  ปรังประโคน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หมู่ที่ 1                                       
3. นายวงศ์  ปรังประโคน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หมู่ที่ 2                             
4. นายอิทธิพร  ปลีนารัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  หมู่ที่ 2                   
5. นายศิริวัฒน์ มุเขวา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หมู่ที่ 3                                         
6. นายสัมฤทธิ์  บุตรสาล ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  หมู่ที่ 3 



 
 

7.   นางปราณี  สายกระสุน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  หมู่ที่ 4                                               
8.   นายสุพันธ์  การัมย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หมู่ที่ 4                                         
9.   นางนงค์  นวลปักศรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หมู่ที่ 5                                         
10. นายณัฐพล  ค าพันชนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  หมู่ที่ 5                       
11. นายบุญจันทร์  แม้นประโคน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  หมู่ที่ 6                       
12. นายสายัน  พวงแก้ว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หมู่ที่ 7                                      
13. นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  หมู่ที่ 7                           
14. นายหวย  วุธวงศ ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หมู่ที่ 8                          
15. นายเจ็ด  เชิญรัมย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  หมู่ที่ 9                                    
16. นายลิน  แก้วกล้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  หมู่ที ่9                          
17. นายเฉลิมวิทย์  ปรังประโคน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  หมู่ที่ 10                           
18. นายอิทธิพงษ์  เพ็งเพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  หมู่ที่ 10 

 จ านวนบุคลากร 
 พนักงานส่วนต าบล จ านวน 18 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน พนักงานครู อบต. ครู  2 คน                               
พนักงานจ้างตามภารกิจ  5  คน พนักงานจ้างทั่ วไป  2  คน  พนักงานจ้างเหมาบริการ 5 คน                  
ส่วนราชการ จ านวน 7 ส่วน ดังนี้ 

ส านักปลัด จ านวน  14  คน                                                                                                   
1. นายปุรินทร์  บุรีภักดี  ปลัด อบต.                                                                           
2. นางบุณฑริกา  แสงสุวรรณ     รองปลัด อบต.                                                                            
3. นางภัทรา  ชาญประโคน หัวหน้าส านักปลัด อบต.                                                                 
4. นางสาวธิติดา ศรีประโคน นิติกร                                                                                    
5. นางจันทนา  สามารถ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                         
6. นายถนอมสิน  ขะจีฟูา  นักทรัพยากรบุคคล                                                                   
7. จ่าเอกสมชัย  พวงประโคน นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                  
8. นางวนัชพร  ชะชินรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ                                                                    
9. นายปิยะ  ธนเวช    พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์)                                     
10. นางสาวขวัญใจ  ลีประโคน  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล)                              
11. นายพิเชษฐ์  นันท์กระจ่าง     พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)                            
12. นางสมเพศ  สระทอง  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

 

 



 
 

กองการคลัง  จ านวน     คน  

1. นางสาวพลอยนภัส  คงคา  ผู้อ านวยการกองคลัง                                                            
2. นางสาวบุษรินทร์  นาคินทร์ชาติ นักวิชาการเงินและบัญชี                                                           
3. นางเดือนแก้ว  อ้อนชัยภูมิ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                                      
4. นายจักรกฤษณ์  เจียงเพ็ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                                               
5.นางสาวจิรดา  ลีประโคน พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)  6.
นางสาวอิศรา  โหระ  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)                        
7. นางสาวเจนจิรา   ทรงประโคน  พนักงานจ้างเหมาบริการ                                                      

กองช่าง   จ านวน 2  คน 

1. นายรังสรรค์  อูบแก้ว    ผู้อ านวยการกองช่าง                                                           
2. นายนัทธวัฒน์  แถวโสภา  นายช่างโยธา  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน  3  คน 

1. นางสาวพรรณธิญากร  สีทัวนอก ผู้อ านวยการกองการศึกษา                                                
2. นางสาวทัศนีย์  สวยรูป  นักวิชาการศึกษา                                                                    
3.. นางสุพิน  ปลงรัมย์   ครู                                                                                            
4.. นางสาวสภุัทราภรณ์  เสมียนรัมย์ ครู                                                                                       
5. นางสาวปราณี  เจริญรัมย์  พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)                                               
6. นางสาววันนิสา  ดุจจานุทัศน์   พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)                                                
7. นางจินตนา  แสงรัตน์   พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 

กองสวัสดิการสังคม  จ านวน  2  คน 

1. นางบุณฑริกา แสงสุวรรณ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม                         
2. นายธัญเทพ  พริ้งเพราะ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงวานพัฒนาชุมชน) 

กองส่งเสริมการเกษตร   จ านวน  1  คน                                                                                                 
1. นายเทวัน  เทศสวัสดิ์วงศ์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   จ านวน  1  คน 

1. นายเทวัน  เทศสวัสดิ์วงศ์  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร                                               
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 



 
 

การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ปรากฏดังนี้ 
  9.1 สถานภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารภายใน 
  คอมพิวเตอร์และผู้ใช้ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม มีโครงสร้างส่วนราชการทั้งสิ้น 1 ส านัก 3 กอง 
และมีครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ในปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงาน
ปรากฏดังนี้ 
 

หน่วยงาน ประเภทคอมพิวเตอร์  (เครื่อง) 
โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รวม 

ส านักปลัด    
กองคลัง    
กองช่าง    
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
กองสวัสดิการสังคม    
กองส่งเสริมการเกษตร    
รวมทั้งหมด    
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรและคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่
ไม่รวมฝุายบริหารและกิจการสภา จ านวน 25 คน ค านวณได้ 1 คน/เครื่อง คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ซึ่งในการ
ปฏิบัติงานภายในขององค์การ เจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่งจะต้องปฏิบัติงานในหลายด้าน จึงมีความจ าเป็นต้องใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น 
 

 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ได้ด าเนินการออกแบบ วางเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งานผ่านระบบ internet กับหน่วยงาน TOT พ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์  และใช้ระบบ LAN 
ภายในส านักงาน  

 ระบบเครือข่ายไร้สาย (CPRU WI-FI ) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย 

แก่ประชาชนผู้มารับบริการภายในบริเวณส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม เพ่ือการค้นคว้าข้อมูล 
ของประชาชน หรือ นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ของทางองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
แต่ความเร็วยังไม่แรงพอ อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  มีโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงภายในปีงบประมาณ 2560 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป 

 



 
 

  
                   
                                     ความเร็วปัจจุบัน 
 
 ระบบส่ือสาร (โทรศัพท์ภายใน) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม มีระบบสื่อสารทางโทรศัพท์แบบพนักงานรับสายจ านวน 1 

ชุด โดยใช้หมายเลข 0-5563-2502  จ านวน 1 เลขหมาย อย่างไรก็ดีแนวทางระบบการสื่อสารโทรศัพท์
ภายในจะเป็นแบบตอบรับอัตโนมัติ โดยกดเลขหมายภายในเท่านั้น เพื่อติดต่อสื่อสารกับส่วนงานต่าง ๆ โดยไม่
จ าเป็นต้องมีพนักงานรับสาย เพ่ือเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ต่อไป 

 
 ระบบโทรสาร (FAX) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม มีระบบโทรสาร จ านวน 1 หมายเลข โดยใช้หมายเลข 0-

5563-2502 เพ่ือติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่รวดเร็วและยังมีความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยี นี้ 
 

9.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้เป็น 

2 แนวทาง ซึ่งจะต้องด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดตามแผนการด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ 
9.2.1   มีการจ้างบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร  เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับภารกิจตามที่กรมส่งเสริ มการปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนด  เช่น    

-ระบบจัดการฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรท้องถิ่น ( PDMS) 
-ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล ( Electronic Plan ) 
-ระบบการพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( G-procurement) 

  -ระบบการจัดเก็บภาษี/แผนที่ภาษ ี (LTAX) 
  -ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( E-lass ) 
  -ระบบงานสารบรรณ 
  -ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)  
  -ระบบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
  -ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 



 
 

 
  9.2.2.แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรของหน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการด้าน
การด าเนินงานของหน่วยงาน อาทิ เช่น 
  - ระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และจัดเก็บเอกสารทางราชการอย่างเป็นระบบ โดยการออกเลขที่หนังสือ เลขที่ค าสั่ง และลงวันที่
ของเลขที่หนังสืออย่างเป็นปัจจุบัน 
  - ระบบบริหารข้อมูลการอบรม (IT- Training) เป็นการพัฒนาระบบการลงทะเบียนอบรม
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และการประหยัดเวลาในการด าเนินการ สามารถน าไป
วางแผนในการจัดอบรมได้ทันท่วงที 
  - ระบบวันลาพักผ่อนสะสม เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลการลาของบุคลากรภายในองค์กรใน
แต่ละปีงบประมาณ ให้มีความถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 2 

การวิเคราะห์ SWOT 

 2.1 การวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกตูม ที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม เปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2558 
– 2560  โดยจากการศึกษาสภาพแวดล้อม (SWOT) ปรากฏดังต่อไปนี้ 
  
 ปัจจัยภายใน 
 
  จุดแข็ง  : การก าหนดแนวทางการพัฒนาแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าได้ง่าย 

: มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
: มีการจัดหา และปรับปรุงโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
หน่วยงานก ากับดูแล อยู่เสมอ 
 

  จุดอ่อน : ไม่มีบุคลากรที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศโดยตรง 
   : งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การมีอย่างจ ากัด 

: การด าเนินการปรับปรุง แก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องอาศัยหน่วยงาน
ภายนอกหรือเอกชน  

 ปัจจัยภายนอก 
 
  โอกาส : หน่วยงานผู้ก ากับดูแล ให้การสนับสนุนด้านโปรแกรมการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
           : การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ มีการฝึกอบรมอยู่เสมอ 
           : มีการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ค าปรึกษาและแนะน า อยู่เสมอ 
  ภัยคุกคาม : เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร  
                         : ระบบการด าเนินงานที่หน่วยงานผู้ก ากับดูแล ก าหนดให้ใช้ไม่สมบูรณ์  
      : การคุกคามของ Virus ที่มาจากระบบอินเตอร์เน็ต  
      : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้งบประมาณด าเนินการมาก 

   : การด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความ ยุ่งยาก ล่าช้า ต้องผ่าน
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน ไม่ทันต่อการใช้งาน 
 
 

 
 
 
 

 

 



 
 

บทที่ 3 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารเทศ 

  จากการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ ภัยคุกคาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ในปีงบประมาณที่ผ่านมา พ.ศ. 2557-2558 จึงสามารถน ามาสรุปและ
จดัท าเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ ในการจัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูม ดังนี้ 
 
  วิสัยทัศน์ ( Vision)  
   “ภายในปี พ.ศ. 2561 จะเป็นหน่วยงานที่น าระบบ ICT มาใช้ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ” 
 
  พันธกิจ (Mission)  
   1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การให้มีความทันสมัย 

2. น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็ม 
    รูปแบบ 

   3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
   4. พัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีเพ่ือน ามาพัฒนาระบบ 
 
  เป้าประสงค์หลัก 
   1. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนแม่บท
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการระบบ ICT 
   2. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบ 
   3. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม มีระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการบริหารและ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   4. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก าหนดให้มียุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
   การมีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีระบบเพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะท า
ให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 
   



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   การพัฒนาระบบการบริหาร เพ่ือการบริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กร สู่การ
พัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็น
จริง และสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน หน่วยงานอื่น ฯลฯ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   การพัฒนาระบบ ICT หรือพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับการพัฒนา แต่หากไม่
พัฒนาบุคลากรผู้ใช้ระบบก็ไม่มีประโยชน์ที่จะก าหนดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน ดังนั้น 
การจะท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศในองค์กรมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการให้บริการ และ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้และความสามารถใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจ างานด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ซึ่งทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น มีความสัมพันธ์กับภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม ดังต่อไปนี้ 
ยุทธศาสตร์ งานการ

บริหาร 
งาน

บุคคล 

งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน 

งาน
พัฒนา
ชุมชน 

งาน
การเงิน
และ
บัญชี 

งาน
ปูองกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภัย 

งาน
พัสดุ
และ

ทรัพย์
สิน 

งาน
จัดเก็บ
รายได้ 

งาน
การ 

ศึกษา 

งาน
สาธารณสุข 

งาน
ก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารเทศการบริหาร เพ่ือ
การบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 

 

 



 
 

บทที่ 4 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ก าหนดไว้ 
3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 4.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
 4.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอย่างมี  
                   ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 4.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.2.การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงานโครงการดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
วัตถุประสงค์     
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น

อย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่
ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและ
จัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
1. วางระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
2. มีมาตรฐานในการก ากับ ดูแล และตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริการประชาชน มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้

ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์การ สู่การพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบ
เทคโนโลยีจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็นจริง และสามารถตรวจสอบได้ ตาม
แนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลอื่น หน่วยงานอื่น 

 เป้าหมาย 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมแก่การให้ปฏิบัติงาน และการให้บริการ

ประชาชน 
2. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการ

บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  วัตถุประสงค์ 
  เพื่อพัฒนาผู้ใช้ระบบ ICT ให้มีความรู้และความสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจ างานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 
 

  เป้าหมาย 
  1. บุคลากรมีความรู้ด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 
  2. มีบุคลากรด้าน ICT โดยตรงในการรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  3. สามารถให้ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี 
  4. รู้ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ ของ พ.รบ.ที่เก่ียวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 5 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

การวัดผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จะประสบ
ความส าเร็จดังเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผลเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารแผนแม่บท และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
5.1 การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบล

โคกตูม ซึ่งด าเนินการโดยคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังโครงสร้างแสดงดังภาพที่ 5 ลักษณะ
โครงสร้างดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มี
หน้าที่ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และมีคณะกรรมการ
บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีหน้าที่รับนโยบายและด าเนินโครงการให้ประสบ
ความส าเร็จตามเปูาประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                   ภาพที่ 5     โครงสร้างคณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การก าหนดนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ด าเนินการโดย
คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมี นางภาวิณี  พุทธศรี ต าแหน่ง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  เป็น ประธาน และมีหัวหน้าส านักปลัด, ผู้อ านวยการกองคลัง,
ผู้อ านวยการกองช่าง ,ผู้อ านวยการกองการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เป็น คณะกรรมการ 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม จะท าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่
ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือก าหนดความต้องการ (Specifications) รายละเอียดของระบบ ชี้แจง
ให้กับผู้รับจ้างหรือผู้พัฒนาระบบสารสนเทศให้ด าเนินการตามที่ได้ก าหนดไว้ และดูแลความก้าวหน้าของ
โครงการ 
 

 

คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บท 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



 
 

5.2 การติดตามประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้มีการแปลง

แผนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ปฏิบัติได้สอดคล้องและ
ครอบคลุม เปูาหมาย และยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาที่ก าหนดในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส าหรับตัวชี้วัดที่จะใช้วัดผลส าเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของการพัฒนา ได้
ก าหนดไว้ดังนี้ 

 
5.2.1 สรุปตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็น
ระบบ 

1.เชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุก
ส่วน ทุกกองภายในส านักงาน 
2.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กลาง (DATA CENTER) 
3.จัดหาระบบโทรศัพท์ภายใน
อาคารส านักงานให้ครบทุกกอง
และห้องผู้บริหาร 

1.มีระดับความเร็วของ
อินเตอร์เน็ตในองค์การทุกจุด 
2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
สืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆของผู้
มาใช้บริการ 
3.มีโทรศัพท์เพ่ือติดต่อกัน
ภายในอย่างทั่วถึง 

1.ติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุม
การให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพ่ือ
การบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 

1.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 
2.จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 
ส าหรับงานส านักงาน 
3.จัดหาคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2 
4. จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ส าหรับงานประมวลผล 
5.จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (INKJET PRINTER) 
ส าหรับ ปริ้นงานกระดาษขนาด 
เอ3 
6.จัดหาเครื่องพิมพ์ 
Muntifunction แบบหมึกฉีด 
inkjet 
7.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
LED ขาวด า 
8.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
LED ขาวด า 
 

1.มีเครื่องแม่ข่ายเพ่ือให้บริการ
ด้านเว็บไซต์และฐานข้อมูล
ส าหรับหน่วยงาน 
2.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ส านักงานและเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์ ตามมาตรฐาน ICT 
3.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 ตาม
มาตรฐาน ICT 
4.มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
ตามรายละเอียดที่ก าหนด
มาตรฐาน ICT 
5.มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น 
CD หมึก 
ปริ้น แผ่น DVD 
6.มีอุปกรณ์ส ารองส าหรับ
ซ่อมแซมเครื่องใช้ส านักงาน 
เช่น สายไฟ เม้าท์ แปูนพิมพ์ 
ฯลฯ 

1.ระบบการให้บริการ
เครือข่ายจากส่วนกลางให้
ครอบคลุมการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตและ
ระบบสื่อสารสารสนเทศ 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารเทศ
การบริหาร เพื่อการบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

9. จัดหาคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส าหรับงาน
ประมวลผล 
10.จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งาน
ในส านักงาน 
11.จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งาน
ในส านักงาน 
12.จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งาน
ในส านักงาน 
13.จัดหาอุปกรณ์
ซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ , ซ่อมแซม
เครือข่าย , เครื่องพิมพ์ ,
โทรศัพท์ และโทรเลข 
ภายในส านักงาน 

 1.ระบบการให้บริการ
เครือข่ายจากส่วนกลางให้
ครอบคลุมการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตและ
ระบบสื่อสารสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.อบรมหลักสูตรการ
จัดท าเว๊ปไซต์ของ
หน่วยงาน 
2.อบรมหลักสูตรการใช้
งานระบบแผนที่ภาษี 
3. 3.อบรมหลักสูตรการ
ใช้งานโปรแกรม E-GP 
4. 4.อบรมหลักสูตรการ
ใช้งาน โปรแกรม E-
Plan 
5.อบรมหลักสูตรการใช้
งานโปรแกรม E-LASS 
6.อบรมหลักสูตรการใช้
งานโปรแกรมด้านการ
เขียนแบบงานช่าง 

1.เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรการจัดท า
เว๊ปไซต์ของหน่วยงาน
อย่างน้อย 2 คน 
2.มีเจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรการใช้
โปรแกรมแผนที่ภาษี, โป
รมแกรม E-GP,โปรแกรม 
E-Plan, โปรแกรม E-
LASS , และโปรกรมด้าน
การเขียนแบบงานช่าง
อย่างน้อย โปรแกรมละ 2 
คน 
3.มีบุคลากรที่มีความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง
ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกตูม อย่าง
น้อย 1 คน 

1.จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วม
อบรมเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 



 
 

          5.2.2. ความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาสามปี (2561-2563) กับแผนแม่บทระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม (2561-2563)  
 จากยุทธศาสตร์แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ที่มีอยู่ 
3 ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2561-2563) 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี 
(2561-2563) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อ1.1 แนวทางการจัดท าแผน
แม่บทชุมชนและสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กรทุกระดับ 
ข้อ 1.9 แนวทางการส่งเสริมศูนย์
การเรียนรู้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
ข้อ 3.12 แนวทางเสริมสร้าง
สนับสนุนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการ
บริหารจัดการ 
ข้อ 3.13 แนวทางการพัฒนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1 . มี ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ร็ ว ข อ ง
อินเตอร์เน็ตในองค์การทุกจุด 
2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
สืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆของผู้
มาใช้บริการ 
3.มีโทรศัพท์เพ่ือติดต่อกันภายใน
อย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
1.มีเครื่องแม่ข่ายเพ่ือให้บริการ
ด้ าน เ ว็ บ ไซต์ แล ะฐ านข้ อมู ล
ส าหรับหน่วยงาน 
2.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่
ส านักงานและเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์ ตามมาตรฐาน ICT 
3.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 ตาม
มาตรฐาน ICT 
4.มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกตาม
รายละเอียดที่ก าหนดมาตรฐาน 
ICT 
5.มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น 
CD หมึกปริ้น แผ่น DVD 
6 . มี อุ ป ก ร ณ์ ส า ร อ ง ส า ห รั บ
ซ่อมแซมเครื่องใช้ส านักงาน เช่น 
สายไฟ,เม้าท์ แปูนพิมพ์ ฯลฯ 
 
 



 
 

 
 

ยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2561-2563) 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี 
(2561-2563) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
ข้อ 3.14 แนวทางการพัฒนา 
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 3.15 แนวทางประยุกต์ใช้
อนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาข้อ
พิพาททางการปกครอง 
ข้อ 3.16 แนวทางการบริการ
ประชาชน 
 

1.เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรการจัดท าเว๊ปไซต์ของ
หน่วยงานอย่างน้อย 2 คน 
2.มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรการใช้โปรแกรมแผนที่
ภาษี, โปรมแกรม E-GP,
โปรแกรม E-Plan, โปรแกรม E-
LASS , และโปรกรมด้านการ
เขียนแบบงานช่างอย่างน้อย 
โปรแกรมละ 2 คน 
3.มีบุคลากรที่มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรงประจ าศูนย์
ข้อมูลข่าวสารส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูม อย่าง
น้อย 1 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางสรุปยุทธศาสตร์ 
จากแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม สามารถสรุปงบประมาณและจ านวนโครงการ/แผนงานทั้งหมดได้ดังนี้ 
 
สรุปแผนงานโครงการ 3 ยุทธศาสตร ์ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูม 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนแผนงาน/โครงการ 
2561 2562 2563 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

3 3 3 9 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพ่ือการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

7 12 7 26 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 6 6 18 

รวม 16 21 16 53 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
อ้างอิง 

 
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 2561-2563. 
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561-2563. 
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. อบต.ห้วยยาง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี   
2561-2563. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
เรื่อง  การใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี พ.ศ. 2561-2563 

----------------------------------- 
ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ด าเนินการ

จัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี พ.ศ. 2561-2563 ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2561  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2559 ตามตัวชี้วัดมิติที่ 4 
ข้อ 2.2. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าแผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master Plan) ไปแล้ว
นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม จึงประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจ าปี พ.ศ. 2561-2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่   3  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
 

 
   
                                         (นายสมบูรณ์  สิทธิสังข์) 
                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

 
 
 
 
 
 


