
 

  

 
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา   อ าเภอแว้ง   จังหวัดนราธิวาส 

 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราต าแหน่ง
และมาตรฐานของต าแหน่ง  ลงวันท่ี  22  พฤศจิกายน  2544  ข้อ  5  ก าหนดให้ คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.)  ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล  ว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วน  ราชการใด  จ านวน
เท่าใด  ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  
ปริมาณตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลท่ีจะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของ
พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล  เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ.)  ท้ังนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด 

  1.2  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2544  เมื่อวันท่ี  
26  ธันวาคม  2544  และในการประชุมคร้ังท่ี 5/2545  เมื่อวันท่ี  31  พฤษภาคม  2545  ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลและก าหนดให้จัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล  เพื่อเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล  โดยเสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
โดยให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  วิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและภารกิจของเทศบาลวิเคราะห์
ความต้องการก าลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  จัดท ากรอบก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ในการก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลตามแผนอัตราก าลังท่ีจัดท าขึ้นในคร้ัง
แรก 

  1.3  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  จังหวัดนราธิวาส  เร่ือง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติท่ีได้ก าหนดไว้ตามมาตรฐาน
ท่ัวไปตามข้อ  1.1  และตามประกาศก าหนด  ตามข้อ 1.2  ซ่ึงคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  ได้ให้
ความเห็นชอบแล้วในการประชุมคณะกรรมการ ก.ท. คร้ังท่ี  5/2545  เมื่อวันท่ี  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2545  
และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ในฐานะประธานกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  จังหวัดนราธิวาส  ได้ลง
นาม  เมื่อวันท่ี  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545 

  1.4  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  จึงได้จัดท านโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ข้ึน 

 
2.  วัตถุประสงค์  

๒.๑  เพือ่ให้เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  มีโครงสร้างการบริหารและระบบงานท่ีเหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน  

2.2  เพื่อให้เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลัง  โครงสร้างส่วน
ราชการใหเ้หมาะสมกับอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 13) พ.ศ. 2552  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
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2.3  เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและ
การใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

๒.๔  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ให้เหมาะสม 

๒.๕  เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลบูเก๊ะตา สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี   

2.6  เพื่อให้เทศบาลสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด  เพื่อส่งเสริมขวัญก าลังใจให้แก่พนักงานเทศบาล 
 
3.  กรอบแนวคิดในการจัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

คณะกรรมการจัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ซ่ึงมี
นายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตาเป็นประธาน  เห็นสมควรให้จัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ต าบลบูเก๊ะตา โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเร่ืองต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

3.1  วิเคราะห์ภารกิจ   อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552  พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืน  ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ของผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา เพื่อให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา
บรรลุผลตามพันธกิจท่ีตั้งไว้ การวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปล่ียนไปตามทิศทางในอนาคต  

3.2  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๓  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่งให้เหมาะสม        
กับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน  รวมท้ังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่าง ๆ                 
                   3.4  จัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ  40  ของงบประมาณรายจ่าย ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                  3.5  ต้องการให้พนักงานเทศบาลทุกคน  ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1  
คร้ัง 
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4.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา    

ลักษณะที่ต้ัง  อาณาเขตและเขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ได้เปล่ียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล ตามราชกิจจา

นุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖  ตอนท่ี ๙ ก เมื่อวันท่ี  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒  ตั้งอยู่ในพื้นท่ี บางส่วน หมู่ท่ี  
๒, ๓  และหมู่ท่ี ๔  ของต าบลโละจูด  อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบลุ่มแม่น้ าและท่ี
ราบลุ่มเชิงเขา  อยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอแว้ง   อยู่ห่างจากอ าเภอแว้ง  ๑๐  กิโลเมตร  เทศบาลต าบลบูเก๊ะตามีพื้นท่ี  
๗.๐๔  ตารางกิโลเมตร เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย  โดยมีแม่น้ าสุไหงโก-ลกก้ันกลางเขตแดน  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        
 
 
 
   
เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  มีอาณาเขตติดต่อดังน้ี 

ทิศเหนือ      ตดิต่อกับหมู่ท่ี ๖ (บ้านเขาสามสิบ)  ต าบลโละจูด  อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส 
ทิศใต้          ติดต่อกับหมู่ท่ี ๒ (บ้านละหาร์) ต าบลโละจูด  อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ าสุไหงโก-ลก  บ้านบูเก๊ะบูงอ   อ าเภอตาเนาะแมเราะ ประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับหมู่ท่ี  ๗  (บ้านโละจูด)  ต าบลโละจูด   อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส 

เขตการปกครองและการบริหาร 
                    เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  มีเขตการปกครองครอบคลุม ๓  หมู่บ้าน ของต าบลโละจูด คือ 

         -  หมู่ท่ี ๒  บ้านบูเก๊ะตา   
         -  หมู่ท่ี ๓  บ้านสูแก   (บางส่วน) 
         -  หมู่ท่ี ๔  บ้านเจ๊ะเด็ง   (บางส่วน) 

นอกจากนี้เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ยังแบ่งการปกครองออกเป็นชุมชน  ประกอบด้วย  ๘ ชุมชน  ดังนี้ 
 - ชุมชนบ้านบูเก๊ะตา            หมู่ท่ี  ๒  ต าบลโละจูด 
 - ชุมชนบ้านสูงาบาโอ๊ะ             หมู่ท่ี  ๒  ต าบลโละจูด 
 - ชุมชนบ้านบือแนบารู        หมู่ท่ี  ๒  ต าบลโละจูด 
 - ชุมชนบ้านละหาร์        หมู่ท่ี  ๒  ต าบลโละจูด 
 - ชุมชนบ้านสูแก        หมู่ท่ี  ๓  ต าบลโละจูด 
 - ชุมชนบ้านสะบือรัง      หมู่ท่ี  ๓  ต าบลโละจูด 
 - ชุมชนบ้านเจ๊ะยอ        หมู่ท่ี  ๓  ต าบลโละจูด 
 - ชุมชนบ้านเจ๊ะเด็ง       หมู่ท่ี  ๔  ต าบลโละจูด 
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สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ าและท่ีราบเชิงเขา  โดยเฉพาะทิศ
ตะวันออก และทิศใต้ติดต่อกับแม่น้ าสุไหงโก-ลก  ซ่ึงก้ันพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย  สภาพ
ภูมิอากาศ  มี  ๒ ฤดู  คือฤดูร้อนกับฤดูฝน  ช่วงฤดูร้อนในเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม  และฤดูฝนช่วงเดือน
สิงหาคม – มกราคม  และจะมีฝนตกชุกช่วงเดือนตุลาคม – มกราคมของทุกปี 

สภาพทางด้านสังคม 

ประชากร  เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  มีจ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน ๑,๑๓๗  ครัวเรือน  และจ านวน
ประชาการท้ังส้ิน  ๔,๗๒๓  คน  แบ่งเป็นชาย  ๒,๓๒๓  คน และหญิง ๒,๔๐๐ คน   

ศาสนา  ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  คิดเป็นร้อยละ ๙๘ นับถือศาสนา
พุทธ  คิดเป็นร้อยละ ๒  มีมัสยิด  จ านวน  ๔  แห่ง  บาลาเซาะห์  จ านวน  ๘  แห่ง 

ประเพณีและวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่นท่ีส าคัญได้แก่  ประเพณีการถือศีลอด  ประเพณีวันฮารี
รายอ  ประเพณีวันเมาลิด  ประเพณีการเข้าสุนัต  วัฒนธรรมท่ีส าคัญได้แก่  วัฒนธรรมแต่งกายแบบมลายูพื้นบ้าน  
การทักทาย  และการอ่านกีรออาตี 

การศึกษา  มีโรงเรียนในสังกัดการประถมศึกษาแห่งชาติ  จ านวน  ๒  แห่ง  คือโรงเรียนบ้านบูเก๊ะ
ตา  หมู่ท่ี  ๒  ต าบลโละจูด  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และโรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ  หมู่ท่ี  ๓  
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖   

สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญ สถานท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ีส าคัญ  ได้แก่  บึงละหาร์   
สวนสาธารณะกูแบบอยอ  สวนสาธารณะเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา   สะพานมิตรภาพ (ไทย -มาเลเซีย)  และด่าน
ศุลกากรบ้านบูเก๊ะตา   

การสาธารณสุข  ในเขตเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  มีสถานพยาบาล  จ านวน  ๑ แห่ง  คือ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโละจูด 

สภาพด้านเศรษฐกิจ 

การเกษตรกรรม  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  คือการท าสวนยางพารา  มี
การท าสวนผลไม้  การเล้ียงสัตว์ และการรับจ้างเป็นอาชีพรอง  ผลไม้ท่ีปลูกมาก  เช่น  ลองกอง   ทุเรียน  เงาะ  
มังคุด  เป็นต้น   

การพาณิชยกรรม  เป็นการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค – บริโภค  และค้าขายกับประเทศมาเลเซียผ่าน
ด่านศุลการกรบ้านบูเก๊ะตา  มีตลาดสดเอกชน 2  แห่ง   ร้านค้าท่ัวไป  ๕๐  แห่ง  สถานีบริการน้ ามัน  ๔  แห่ง  
และมีสถานประกอบการเทศพาณิชย์หน้าเทศบาล 

ยุทธศาสตร์องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
          1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
               1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
      คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะท่ี 2 ของรัฐบาล (ปี 2558-2559) 
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และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป  
ได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติท่ีมาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน      
ภาคการเมือง และนักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจาก ภาค
ประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี     
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ในการด าเนินการขั้นต่อไปคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และจะได้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้
เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาของการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) นอกจากนี้
หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอด ลงสู่แผนปฏิบัติ
การระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา ในระหว่างท่ีกลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซ่ึงคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
 สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ ในขณะ
นี้นั้นจะประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติ ท่ีคนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมท้ังนโยบายแห่งชาติ
และมาตรการเฉพาะซ่ึงเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการท่ีทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้อง มุ่งด าเนินการไปพร้อม
กันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซ่ึงส่ิงท่ีคนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ใน
ทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร 

 วิสัยทัศน์ 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ท้ังนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ  การ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจาก ภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็น
ภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 

 ยุทธศาสตร์ 
  ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้อง
มีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศ
ไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติท่ี
จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่   
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
  2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
  (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (2) ปฏรูิปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่นสร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ  
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม  
  (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  

 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
  (4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ  
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
  (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  

 3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
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                     (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
  (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
  (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
  (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
  (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
  (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (6) การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม  

 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม  
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบุราณการ  
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
  (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
  (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
                     (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

                 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ 
 แนวทางการพัฒนา 
  •ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
  •พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตท่ีพร้อม
เข้าสู่ตลาดงาน 
  •ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน 
  •พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุให้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดงานเพ่ิมขึ้น 
  •การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
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 เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 
  •ขยายผลความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
  •ส่งเสริมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา 
  •พัฒนาคุณภาพครู 
  •พัฒนาส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
  •ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้านวัดโรงเรียนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา 
  •พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
  •พัฒนารูปแบบการออกก าลังกายและโภชนาการ 
  •ควบคุมการส่งเสริมการตลาดในผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ 
  •สร้างกลไกในการจัดท่านโยบายสาธารณะท่ีต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
 เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีจิตส านึกพลเมืองและมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย 
 แนวทางการพัฒนา 
  •การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 
  •การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดีและภาคธุรกิจท่าธุรกิจเพื่อสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 เป้าหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่างกัน
และแก้ไขปัญหาความยากจน 
 แนวทางการพัฒนา 
  •การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศเพื่อขยายความคุ้มครองทาง
สังคมและการจัดสวัสดิการท่ีสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้  
  •การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน
รากโดยสร้างและพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลงในชุมชนเสริมสร้างกระบวนการวิจัยในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาในชุมชนส่งเสริมการใช้ ICT ในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชนส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้ประกอบการระดับ 
  •การก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้
น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการและเชิง
พื้นท่ีท่ีมีการก าหนดเป้าหมายเพื่อลดความยากจนและลดความเหล่ือมล้ าในสังคมควบคู่ไปกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ  
 เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 
  •การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ าสุดอาทิการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องการจัดบริการด้าน
สุขภาพให้กับประชากรท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลการเพิ่มแต้มต่อในการจัดการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการ 
  •การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคโดยการให้ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ี
ตามกฏหมายแก่ประชาชนการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน 
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  •การกระจายการให้บริการภาครัฐทุกประเภทให้มีความครอบคลุมทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพรวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม 
  •การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนาด้านการคลัง 
  •เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณของประเทศ 
  •พัฒนาการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ 
  •ใช้มาตรการภาษีสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  •ปรับโครงสร้างฟื้นฟูและพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจท่ีมีปัญหาฐานะการเงิน 
  •ลดความเส่ียงทางการคลังจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคม 
  •กระจายอ านาจการปกครองทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  •ทบทวนบทบาทของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในการจัดบริการสาธารณะ 
 แนวทางการพัฒนาด้านการเงิน 
  โดยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆและเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็นกลไกท่ี
สนับสนุนด าเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมายที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
 แนวทางการพัฒนา 
  •การพัฒนาภาคการเกษตรโดยพัฒนาแหล่งน้ าขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นท่ีท่ากินเสริมสร้างขีด
ความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร 
  •การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพปัจจุบันและ
วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต 
  •การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยวโดยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของ
ภาคบริการให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิตส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคบริการและการ
ท่องเท่ียวและปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว 
  •การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุนเพื่อรองรับความเป็นชาติการค้า 
  •การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันอาทิฝีมือแรงงานระบบทรัพย์สินทางปัญญา
และกฎระเบียบต่างๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 เป้าหมายที่ 1 เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 
  •อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 
  •ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
  •พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
  •คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  •วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่ 
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เป้าหมายที่ 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในพื้นที่ 25 ลุ่มน้ าของประเทศอย่างมั่นคงปลอดภัยและเท่าเทียม 
 แนวทางการพัฒนา 
  •สนับสนุนให้มีแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้ าแบบบุราณการในระดับลุ่มน้ าท้ัง 25 ลุ่มน้ า 
  •ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าท้ังระบบอย่างยั่งยืน 
  •น ากระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 
  •สร้างความมั่นคงและเท่าเทียมด้านน้ าเพื่อการบริโภคอุปโภคและน้ าเพื่อสนับสนุนภาคการผลิต  
 เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบ
นิเวศ 
 แนวทางการพัฒนา 
  •เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ 
  •เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าและอากาศ 
  •พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  •ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  •พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอาทิการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 เป้าหมายที่ 4 เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 แนวทางการพัฒนา 
  •ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
  •บริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ 
  •การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง และย่ังยืน 
 เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป 
 แนวทางการพัฒนา 
  •จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  •เสริมสร้างความมั่นคงและป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ 
 เป้าหมายที่ 2 ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติและสังคมมีความสมานฉันท์เพิ่มขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา 
  •สร้างความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีแตกต่างบนพื้นฐานสิทธิและหน้าท่ีตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 เป้าหมายที่ 3 พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย 
 แนวทางการพัฒนา 
  •ขจัดความขัดแย้งลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจเข้าถึงพัฒนา” พร้อมท้ังสร้างโอกาสในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ี 
 เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามและมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา 
  •พัฒนาศักยภาพและความพร้อมก าลังป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
  •ด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล 
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 เป้าหมายที่ 5 ความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 และด้านไซเบอร์ต่ ากว่าอันดับที่ 10 
ของโลก 
 แนวทางการพัฒนา 
  •พัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรองควบคู่กับการพัฒนาแผนหลักนิยมท่ีเก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมายที่ 6 สาธารณภัยต่างๆมีแนวโน้มลดลง 
 แนวทางการพัฒนา 
  •พัฒนาระบบการแจ้งเตือนการป้องกันการเผชิญเหตุในภาวะวิกฤติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 เป้าหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกจิให้อยู่ใน
อันดับสองของอาเซียน 
 แนวทางการพัฒนา 
  •ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาทภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใสทันสมัย
คล่องตัวมีขนาดท่ีเหมาะสมเกิดความคุ้มค่า 
  •ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ 
  •เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
 เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 
  •เร่งทบทวนการกระจายอ านาจการถ่ายโอนภารกิจเร่ืองการศึกษาและสาธารณสุข 
  •พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากร 
  • เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการและปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของ
ท้องถิ่น 
 เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50  
 แนวทางการพัฒนา 
  •ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
  •ป้องกันการทุจริตโดยอุดช่องโหว่ของกฎหมายในการต่อต้านการทุจริต 
  •วางระบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมายที่ 4 ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับการอ านวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเป็นธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
  •ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
 แนวทางการพัฒนา 
  •พัฒนาระบบขนส่งทางรางขนส่งสาธารณะในเขตเมืองโครงข่ายทางถนนระบบขนส่งทางอากาศและ
ระบบขนส่งทางน้ า 
 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคม 
 แนวทางการพัฒนา 
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  •สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบการ
ก ากับดูแลในระบบขนส่ง 
 เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 แนวทางการพัฒนา 
  •พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระบบการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าและบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
 เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
 แนวทางการพัฒนา 
  •ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
  •จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
  •เพิม่ศักยภาพการบริหารจัดการการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
  •ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานและเพิ่มโอกาสของไทยในการพัฒนาพลังงานในภูมิภาค
อาเซียน 
 เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิัล 
 แนวทางการพัฒนา 
  •พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  •ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 
  •ส่งเสริมนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทยพัฒนาความรู้
และทักษะของประชาชน 
  •สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
 แนวทางการพัฒนา 
  •พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
  •บริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
  •เร่งรัดการลดอัตราน้ าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของระบบประปาท่ัวประเทศ 
  •เร่งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
 เป้าหมายที่ 1 เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP และมี
สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30  
 แนวทางการพัฒนา 
  •เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรมและผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์โดยเสริมสร้างนวัตกรรมภาค
ธุรกิจพัฒนานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคมตลอดจนผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
  •พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
 เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
 แนวทางการพัฒนา 
  •เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พอเพียงและสอดคล้องกับความต้องการใน
อนาคตเร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
  •พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีท้ังความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
  •พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรวิจัยท้ังในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
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  •ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศให้มาท างานในประเทศไทย 
  •ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
  •ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
                •พัฒนาตลาดรองรับงานส่าหรับบุคลากรวิจัย 
        เป้าหมายที่ 3 เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้าน
เทคโนโลยีจัดโดย IMD ให้อยู่ในล้าดับ 1 ใน 30 
 แนวทางการพัฒนา 
  •ปรับปรุงและพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีส าคัญๆให้เกิดประสิทธิภาพ 
  •ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน 
  •สนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาในประเทศ 
  •สนับสนุนเคร่ืองมือทางการเงินใหม่ๆและหลากหลายเพื่อเป็นกลไกระดมทุน 
  •เร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอุทยาน
วิทยาศาสตร์ท้ังส่วนกลางและภูมิภาค 
  •สนับสนุนให้เกิดการร่วมท างานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือและห้องปฏิบัติการ
ทดลองระหว่างสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน 
 แนวทางการพัฒนา : ด้านการบริหารจัดการ 
  •ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  •จัดให้มีระบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัย 
  •ส่งเสริมให้มีราชบัณฑิตสภาทางวิทยาศาสตร์ผ่านทางกลไกท่ีมีอยู่ 
  •ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
  •ส่งเสริมให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
 เป้าหมายที่ 1 ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลงและมีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็นธรรม
มากขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา 
  •พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน / ยกระดับการท่องเท่ียวสู่นานาชาติ /เสริมสร้าง
มาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเท่ียว 
  •พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
  •พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง 
  •ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม /วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเส่ือมโทรม 
  •เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  •พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
  •ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 เป้าหมายที่ 2 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีเศรษฐกิจดีและการ
เดินทางสะดวก 
  แนวทางการพัฒนา 
  •พัฒนาเมืองหลักพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองรักษาอัตลักษณ์ของเมืองเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 
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  •พัฒนาเมืองส าคัญอาทิกรุงเทพฯเมืองปริมณฑลขอนแก่นนครราชสีมาภูเก็ตหาดใหญ่และเมืองใหม่
บริเวณชุมทางเชื่อมโยงการขนส่งระบบรางท่ีเกิดขึ้นใหม่ท่ีส าคัญ 
               เป้าหมายที่ 3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมรีะบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
  •เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
  •สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลัก 
  •พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพบริการสังคมเพื่อรองรับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนและการ
เป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
 เป้าหมายที่ 4 พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
  •ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
  •สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ีและยกระดับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในพื้นท่ี 
  •ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนา 
  •บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
 เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีบทบาทหน้าในภูมิภาคทั้งด้านโลจิสติกส์การค้าการบริการและการลงทุน 
 แนวทางการพัฒนา 
  •เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคมภายใต้ความร่วมมือระดับ
อนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
 เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชียกลุ่มอาเซียนและอนุ
ภูมิภาค 
 แนวทางการพัฒนา 
  •พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนท่ีมีสมรรถนะ
สูงและเป็นท่ียอมรับในภูมิภาค 
 เป้าหมายที่ 3 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันเพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง 
 แนวทางการพัฒนา 
  •ส่งเสริม Outward Investment เพื่อขยายฐานการผลิตการค้าการบริการของผู้ประกอบการไทย
สร้างผลตอบแทนจากเงินทุนและ know how ของไทยและพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า (Trading 
Nation) 
 เป้าหมายที่ 4 ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่เชื่อมั่นของนานาชาติในฐานะประเทศที่มาตรฐานด าเนินการ
ต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
แนวทางการพัฒนา 
  •มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Partner) ท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
 เป้าหมายที่ 5 ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคโดยมีส่วนร่วมส าคัญ
ในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
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 แนวทางการพัฒนา 
  •การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคภูมิภาคและนานาประเทศ 
  •การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาค 
 เป้าหมายที่ 6 ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันการ
ขยายตลาดทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 
  •บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ 

วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

                     “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจก้าวหน้า  มุ่งสู่สังคมสันติสุข ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

  เพื่อให้การด าเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา  เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  จึงได้
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ  ศักยภาพ
และอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        เป้าประสงค์  
         1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังต าบล และ ผังเมืองรวม    
            จังหวัดได้มาตรฐาน 
         ตัวชี้วัด 
         1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน มีมาตรฐาน มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน การสัญจรไป-มา สะดวกการจัดภูมิทัศน์ 
            ภายในหมู่บ้านท่ีมีสภาพท่ีดีขึ้น และส่ิงปลูกสร้างท่ีถูกต้องตามระเบียบผังเมืองรวมจังหวัด 
        ค่าเป้าหมาย  
          1. จ านวนถนนท่ีเพิ่มขึ้นและได้มาตรฐานและได้รับการบ ารุงรักษา 
           2. มีแหล่งเก็บน้ าท่ีได้มาตรฐาน 
           3. ส่ิงปลูกสร้างท่ีถูกต้องตามระเบียบผังเมือง 
           4. ลดอุบัติเหตุบนถนน 
           5. จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ 
         กลยุทธ ์
           1. บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
           2. สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
           3. จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
           4. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
           5. จัดให้มีไฟฟ้าและระบบคมนาคมอย่างท่ัวถึง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        เป้าประสงค์ 
           1. ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ท่ีมั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ   
               การศึกษาและการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการ  ต่อสู้เพื่อเอาชนะ 
               ยาเสพติด มีประสิทธิภาพตลอดท้ังประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
        ตัวชี้วัด 
 



 

 

 
-16- 

 
            1. ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ท่ีมั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ    
                การศึกษาและการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการ  ต่อสู้เพื่อ  
                เอาชนะยาเสพติด มีประสิทธิภาพตลอดท้ังประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพร้อมเข้าสู่ประชาคม   
                อาเซียน 
        ค่าเป้าหมาย  
            1. จ านวนกลุ่มท่ีมีการส่งเสริมสนับสนุน 
             2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
             3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
             4. จ านวนคร้ังท่ีจัดการแข่งขัน 
             5. จ านวนโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       กลยุทธ ์ 
            1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
            2. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
            3. ส่งเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน 
               ร่วมในการจัดการศึกษา 
  4. ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
  5. ส่งเสริมการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
  6. ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        เป้าประสงค์  
           1. ประชาชน มีส่วนร่วมตามระบบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติ 

     งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
        ตัวชี้วัด   
           1. ประชาชนมีความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย 
           2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        ค่าเป้าหมาย          
           1. จ านวนกลุ่มในชุมชนมีความสามัคคี และมีความเข้มแข็งในกลุ่มและองค์กร     
           2. จ านวนอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
           3. อปพร.ได้มีการฝึกทบทวนปีละ 1 คร้ัง 
           4. ให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทในแก้ปัญหาความมั่นคง 
        กลยุทธ ์      
           1. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เก่ียวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
           2. พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา 
               ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
           3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
           4. ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การลงทุนพาณิชกรรม และการท่องเที่ยว 
        เป้าประสงค์  
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           1. ส่งเสริม การตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในท้องถิ่น 
               อย่างมั่นคงและยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
        ตัวชี้วัด     
          1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการลงทุน ตามเมืองชายแดน 
        ค่าเป้าหมาย          
          1. ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพท่ีมั่นคง 
          2. จ านวนกลุ่มท่ีมีการส่งเสริมสนับสนุน 
          3. จ านวนชุมชนท่ีได้รับการอบรมและได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
          4. จ านวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับการพัฒนา 
          5. ประชาชนมีความรู้และน าโครงการตามแนวพระราชด าริมาใช้ 
        กลยุทธ ์      

1. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
          2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
          4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียว และแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
          5. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
         เป้าประสงค์    
           1. มีระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย ส่ิงปฏิกูล ตลอดท้ังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังงาน 
               อย่างยั่งยืน 
         ตัวชี้วัด 
           1. ประชาชนมีความเข้าใจในระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย ส่ิงปฏิกูล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
               การใช้พลังงาน 
         ค่าเป้าหมาย          
           1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
           2. ประชาชนมีความรู้ช่วยกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
           3. จ านวนสถานท่ีท่ีได้รับการปรับปรุง 
           4. ปรับปรุงสถานท่ีท่ีใช้ท้ิงขยะไม่ให้มีผลกระทบกับประชาชนในพื้นท่ี 
           5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการในการจัดอบรมการใช้พลังงานทดแทน 
         กลยุทธ ์ 

  1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการ่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

                และส่ิงแวดล้อม 
  3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตชุมชนและเมือง 
  4. จัดท าระบบการก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         เป้าประสงค์  
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            1. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
               และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
         ตัวชี้วัด 
            1. ประชาชนมีความเข้าใจในการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี 
                ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้คงอยู่สืบไป 
         ค่าเป้าหมาย          
            1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการต่อปี 
            2. จ านวนศาสนสถานท่ีได้ด าเนินการท านุบ ารุงศาสนาก่ีแห่ง 
            3. สถานท่ีท่ีได้สนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
            4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการดังกล่าว 
         กลยุทธ ์    

 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล 

           3. เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
         เป้าประสงค์ 
             1. การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
         ตัวชี้วัด 
             1. บุคลากรมีความรู้ในการบริหารจัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
         ค่าเป้าหมาย          
             1. จ านวนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรม 
             2. การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
             3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล 
             4. มีการจัดเก็บรายได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
             5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการท่ีร่วมกับประชาชนในพื้นท่ี 
             6. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารเพื่อรองรับประชาคม 
                 อาเซียน 
        กลยุทธ ์  
             1. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 

   2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
   3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
   4. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการท่ีทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
   5. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
   6. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กรเพื่อ 

                 รองรับประชาคมอาเซียน   
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    จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
                การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ก าหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เร่ือง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มี
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย สงขลา สตูล 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ควรเน้นการคุ้มครองความปลอดภัย การอ านวยความเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นในอ านาจรัฐ และสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเส่ียงโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ และรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย การพัฒนาคุณภาพคนเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานท า
และยกระดับคุณภาพชีวิต 
               เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีในด้านต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน         
          2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย         
          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การลงทุนพาณิชกรรม และการท่องเท่ียว         
          5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม          
          6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
         
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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 ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มุ่งพัฒนา 7 ด้าน ได้แก่ 
          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
          2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย         
          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การลงทุนพาณิชกรรม และการท่องเท่ียว         
          5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม          
          6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
         5.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 (ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)   

- จุดแข็ง (Strength : S)     
            1 ด้านเศรษฐกิจ  
     เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักอันมีสวนยางพารา
และสวนผลไม้ และการเล้ียงสัตว์เพื่อยังชีพ  ส่วนการค้ามีบ้างเล็กน้อย เป็นการค้าขายแบบค้าขายขนาดเล็กซ่ึง
ส่วนมากจะติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านและรับจ้างท่ัวไปมีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฤดูกาลการผลิต  

2 ด้านสังคม  
  ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ ๙๘ นับถือศาสนาพุทธ  คิด
เป็นร้อยละ ๒  มีมัสยิด  จ านวน  ๔  แห่ง  บาลาเซาะห์  จ านวน  ๘  แห่ง ประเพณีท้องถิ่นท่ีส าคัญได้แก่ ประเพณี
การถือศีลอด  ประเพณีวันฮารีรายอ  ประเพณีวันเมาลิด  ประเพณีการเข้าสุนัต  ประเพณีมาแกปูโละ (กินเหนียว)  
เป็นต้น วัฒนธรรมท่ีส าคัญได้แก่  วัฒนธรรมแต่งกายแบบมลายูพื้นบ้าน  การทักทาย  งานของดีเมืองนราฯ  เป็นต้น
มีโรงเรียนในสังกัดการประถมศึกษาแห่งชาติ (สพฐ.นธ. ๒)  จ านวน  ๒  แห่ง  คือโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตา หมู่ท่ี ๒  
ต าบลโละจูด  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และโรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ  หมู่ท่ี  ๓  เปิดสอนตั้งแต่
ชั้นอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖      

           3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                        เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ าและท่ีราบเชิงเขา โดยเฉพาะ 
ทิศตะวันออก และทิศใต้ติดต่อกับแม่น้ าสุไหงโก-ลก ซ่ึงก้ันพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 
สภาพภูมิอากาศ  มี ๒ ฤดู  คือฤดูร้อนกับฤดูฝน  ช่วงฤดูร้อนในเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม  และฤดูฝนช่วงเดือน 
สิงหาคม – มกราคม  และจะมีฝนตกชุกช่วงเดือนตุลาคม - มกราคมของทุกปี อุณหภูมิสูงสุด  ๓๖  องศาเซลเซียส 
ต่ าสุด ๒๑  องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  มี.ค. - มิ.ย.  ๓๒  องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  ก.ค. – ต.ค.   
๒๗  องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  พ.ย. - ก.พ.  ๒๔  องศาเซลเซียส ลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มและ 
ท่ีราบเชิงภูเขา เนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทรายมีการระบายน้ าได้ดี  มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  เหมาะส าหรับการ 
ปลูกพืชไม้ยืนต้น เช่นยางพารา  ลองกอง   เงาะ  ทุเรียน  มังคุด  ฯลฯ แม่น้ าสุไหงโก-ลก  ซ่ึงก้ันพรมแดนระหว่าง 
ประเทศไทยและมาเลเซีย  ประชาชนสามารถน าน้ าไปใช้ท้ังอุปโภค บริโภค และการเกษตรคลองโละจูด  มีน้ าไหล 
ผ่านหมู่ท่ี ๒,๓,๔  และแบ่งเขตหมู่ท่ี ๒ กับหมู่ท่ี  ๑  ต าบลโละจูด  ไหลลงสู่แม่น้ าสุไหงโก-ลก  มีน้ าไหลตลอดปีแต่ฤดู 
ร้อนมีน้ าน้อย บึงละหาร์  (หมู่ท่ี ๒)  มีเนื้อท่ีประมาณ  ๘๙  ไร่  ตอนบนกรมประมงได้ขุดลอกท าเป็นท านบ ปลาในเนื้อท่ี  
 ๒๓  ไร่  ๑  งาน  และปล่อยพันธุ์ปลาต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรบริโภค  
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 ส าหรับตอนล่างส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัด  ขุดลอกคลองเป็นบึงสาธารณะ  เนื้อท่ีประมาณ  ๖๕   ไร่  
 เพื่อให้ราษฎรไว้อุปโภค-บริโภค  และการเกษตร และเทศบาลก าลังด าเนินการปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
              ในเขตเทศบาลไม่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตป่าไม้อ่ืน ๆ หากทางราชการเปิดจุดผ่านแดนท่ีบ้าน    
บูเก๊ะตา อย่างเต็มระบบ จะมีกิจการค้าไม้แผ่นแปรรูปเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย                                                      

- จุดอ่อน (Weakness :W) 
          1. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน   
   -  ยานพาหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ครุภัณฑ์ส านักงาน ฯลฯ มีความทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน เทศบาล
ต าบลบูเก๊ะตา ยังขาดงบประมาณในการสรรหาเคร่ืองมือเหล่านี้ใหม่ 
          ๒. บุคลากร 
         บางต าแหน่งขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ี ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า  
 ๓. งบประมาณ 
  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับระยะเวลาด าเนินการ 

- โอกาส (Opportunity : O) 
           ๑. เป็นอ าเภอท่ีอยู่ติดกับเมืองชายแดนมีศักยภาพท่ีจะเจริญเติบโตทางการค้าชายแดน 
  ๒. มีการร่วมมือกันในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน
ท่ัวไป 
  ๓. มีประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ท่ีสืบทอดกันมา 
 
           -  อุปสรรค (Threat : T) 
  ๑. ผลผลิตทางการเกษตร เช่นผลไม้ ราคาตกต่ า ต้นทุนการผลิตสูง 
  ๒. เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจ 
  3. การว่างงงานและไม่มีงานท าให้มีการไปท างานท่ีต่างประเทศ 
  4. ค่าตอบแทนแรงงงานในพื้นท่ีต่ าท าให้มีการไปท างานต่างประเทศต้องห่างจากครอบครัว 
  5. การลักเล็กขโมยน้อย 
  6. การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
  7. ความไม่สงบในพื้นท่ี ก่อให้เกิดความไม่ปลอดและชีวิตทรัพย์สิน   

5.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
         ตามท่ีเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้ประเมินสถานภาพของเทศบาล ในการพัฒนาในปัจจุบันและความ
เป็นไปได้ในโอกาสพัฒนาในอนาคต โดยได้ประเมินจาก ปัจจัยภายนอก ได้แก่นโยบายของรัฐบาลด้านต่าง ๆ 
นโยบายกลุ่มจังหวัด ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิสัยทัศน์และนโยบายจังหวัดนราธิวาส รวมท้ังปัจจัยท่ีเป็นสิ่งอ านวย
และเอ้ือต่อการพัฒนาของอ าเภอแว้ง และปัจจัยภายในของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้แก่นโยบายผู้บริหาร ความ
ต้องการของชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาล สามารถสรุปเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา
ของ เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้ดังนี้ 

การวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก 
จุดแข็ง (Strength : S)     
 - นโยบายรัฐบาล นโยบาย ๓ จังหวัดชายแดนใต้ และวิสัยทัศน์จังหวัด เอ้ือต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
   ระดับหนึ่ง 
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- ความพิเศษเร่ืองความหลากหลายทางวัฒนธรรมแบบพหุนิยม สามารถเป็นจุดเรียกนักท่องเท่ียวได้  
  หากสามารถแก้ไขเร่ืองความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นท่ีได้ 
- จังหวัดนราธิวาสมีแหล่งท่องเท่ียวและโบราณสถานส าคัญหลายแห่ง เช่น น้ าตกสิรินธร มัสยิด 
  ๓๐๐ ปี ต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ และทะเลท่ีสวยงามหลายแห่ง 
- เป็นประตูสู่ประเทศมาเลเซีย สามารถพัฒนาเป็นจังหวัดเศรษฐกิจได้จังหวัดหนึ่งของภาคใต้ 

    จุดอ่อน (Weakness :W) 
- ปัญหาขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ี (ขาดหลักการบูรณาการ) 
- การศึกษาของประชาชน ๓ จังหวัดชายแดนใต้อยู่ในระดับต่ า และขาดการกระตือรือร้นในการ 
  พัฒนาคุณภาพชีวิต และความร่วมมือระหว่างกลุ่มองค์กร 
โอกาส (Opportunity : O) 

     -  เนื่องจากเป็นพื้นท่ีติดกับชายแดนไทย – มาเลเซีย จึงมีโครงการต่าง ๆ จากภาครัฐบาลเข้ามา 
        ด าเนินการในพื้นท่ี 

   อุปสรรค (Threat : T) 
      -  เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่  

   การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นท่ี  
      - โยบายรัฐบาล นโยบาย ๓ จังหวัดชายแดนใต้ และวิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส ถึงแม้จะสอดคล้อง  
        กัน แต่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย ๓ จังหวัดชายแดนใต้เข้ามาประกอบด้วย ท าให้  
        แนวทางท่ีตั้งเป้าหมายไว้ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร 

การวิเคราะห์จากปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength : S)     
- เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย ซ่ึงปัจจุบันก าลังสร้างด่านบูเก๊ะตาท าให้ 
  อนาคตมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ประชาชนอาจมีงานท ามากขึ้น  

   จุดอ่อน (Weakness :W) 
- ประชาชนไม่มีงานท า 

   - การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
- ประชาไม่มีความกระตือรือร้นเท่าท่ีควร 
โอกาส (Opportunity : O) 
- ประชาชนมีงานมีรายได้เพิ่มขึ้น 

   - เป็นแหล่งท่องเท่ียวระหว่างชายแดนไทย-มาเลเซีย 
- ท าให้มีการลงทุนต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 

 อุปสรรค (Threat : T) 
- ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี ท าให้ประชาชนจากต่างจังหวัดและต่างประเทศไม่กล้าเข้ามาเท่ียว 
- งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นไม่เพียงพอในการพัฒนาท้องถิ่น 
  จากการวิเคราะห์สภาพการของเทศบาล ท้ังจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในท าให้ทราบถึง  
  จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา   

๕.๓  การวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น  7  ด้าน  ดังน้ี 

       ๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังน้ี 

 

 



 

  

 

-23- 

                             (๑)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ าและทางระบายน้ า มาตรา ๕๐ (๒)   
                                  มาตรา  ๕๑ (๘) ) 
                             (๒)  จัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า  หรือแสงสว่าง (มาตรา ๕๑ (๑) )   

(๓)  จัดให้มีน้ าสะอาดหรือประปา  (มาตรา ๕๑ (๓) ) 
(๔)  จัดให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม  (มาตรา ๕๑ (๑) ) 
(๕)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา ๑๖ (๔) ) 
(๖)  การสาธารณูปการ  (มาตรา ๑๖ (๕) ) 
(๗)  การควบคุมอาคาร  (มาตรา ๑๖ (๒๘) )       

๒.  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังน้ี 

(๑)  การจัดการศึกษา  (มาตรา ๑๖ (๙) ) 
(๒)  การส่งเสริมกีฬา  (มาตรา ๑๖ (๑๔) ) 
(๓)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
      (มาตรา ๑๖ (๑๙) )   
(๔)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก  สตรี คนชรา และ   

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑๐) ) 
(๕)  การจัดให้มีและบ ารุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  (มาตรา ๑๖ (๑๓) ) 
(๖)  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ  (มาตรา ๕๐ (๔) ) 
(๗)  การส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ (มาตรา ๕๐ (๗) 

๓.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี   

(๑)  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา ๕๐ (๑) ) 
(๒)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด  และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย    
      (มาตรา ๑๖ (๑๒) ) 

            (๓)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
                                     (มาตรา ๑๖ (๑๗) ) 
                    (๔)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา ๑๖ (๒๐) ) 
            (๕)  การควบคุมการเล้ียงสัตว์  (มาตรา ๑๖ (๒๑) ) 

 (๖)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  (มาตรา ๑๖ (๒๒) ) 
 (๗)  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย   

 โรงมหรสพและสาธารณสถานอ่ืน ๆ (มาตรา ๑๖ (๒๓) ) 
             (๘)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๖ (๒๙) ) 
             (๙)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา  

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖ (๓๐) ) 
                 ๔.  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจ เกี่ยวข้อง  
ดังน้ี 

(๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (มาตรา ๑๖ (๑) ) 
(2)  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  (มาตรา ๕๑ (๕) ) 
(3)  การส่งเสริม การฝึก  และการประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖) ) 
(4)  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗) ) 
(5)  การส่งเสริมการท่องเท่ียว (มาตรา ๑๖ (๘) ) 
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                 ๕.  ด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

(๑)  การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม  (มาตรา ๑๖ (๒๔) ) 

(๒)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  (มาตรา ๑๖ (๒๖)                                  

                 ๖.  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
ดังน้ี 

 (๑)  การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มาตรา ๕๐ (๘) ) 

                 ๗.  ด้านการบริหารจัดการ  และสนับสนุน  และการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังน้ี 

(๑)  การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๑๕) ) 

 (๒)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  ในการพัฒนาท้องถิ่น  (มาตรา ๑๖ (๖)) 
 (๓)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน 

 ท้องถิ่น  (มาตรา ๑๗ (๓) ) 

ภารกิจท้ัง  7  ด้าน  ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  สามารถแก้ไขปัญหา
ของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้เป็นอย่างด ี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชน
ในเขตพื้นท่ี  ประกอบด้วยการด าเนินการของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนชุมชน  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหาร
ของเทศบาลเป็นส าคัญ  

 
 

หมายเหตุ  :  มาตรา  50,51  หมายถึง  พ.ร.บ.เทศบาล  พ.ศ.2496   รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  13 
                       พ.ศ. 2552      
                      มาตรา  16,17  หมายถึง  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร  
                       ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 

 
 
6.  ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  จะด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรอง  ท่ีเทศบาล
ต าบลบูเก๊ะตา  จะต้องด าเนินการ  ได้แก่ 

                 ภารกิจหลัก 
๑.  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า  และทางระบายน้ า 
๒.  จัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า  หรือแสงสว่าง 
๓.  การจัดให้มีการสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอ่ืนๆ 
๔.  การจัดให้มีน้ าสะอาด  หรือประปา 
๕.  การก าจัดมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  และน้ าเสีย 
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๖.  การควบคุมอาคาร 
๗.  การควบคุมการเล้ียงสัตว์ 
๘.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๙.  การรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
๑๐.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๑.  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
๑๒.  การสังคมสงเคราะห์  และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ 
       ผู้ด้อยโอกาส   
๑๓.  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
๑๔.  การส่งเสริมกีฬา 
๑๕.  การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว 
๑๖.  การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดี  
       ของท้องถิ่น   
๑๗.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

                             ๑๘.  การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิ 
                                            เสรีภาพของประชาชน 

ภารกิจรอง 
๑. จัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน   
๒.  จัดให้มีการควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และท่ีจอดรถ 
๓.  การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
๔.  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
๕.  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 ๖.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 
 

7.  สรุปปัญหา  และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

 เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  1  ส านัก และ 4 กอง 
ได้แก่ 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
๒. กองคลัง 
๓. กองช่าง 
๔. กองการศึกษา 
๕. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  

ท้ังนี้  ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล  จ านวนท้ังส้ิน  ๓4  อัตรา  ลูกจ้างประจ า  
จ านวน ๑  อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  ๑  อัตรา  พนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  ๑๘  อัตรา  และ
เนื่องมาจากเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  มีปริมาณบุคลากรในการท างานพอเพียงต่อการท างานให้บรรลุเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  แต่มีปัญหาด้านภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท่ีสูง  ดังนั้นจึงขอยุบเลิกบางต าแหน่งท่ีไม่มี
ความจ าเป็นหรือมีคนท างานแทนได้ท้ิงไป  ส าหรับการก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่นั้น  ได้พิจารณาด าเนินการกับ
ต าแหน่งท่ีว่างและมีความจ าเป็นน้อยก่อน  โดยการตัดโอนต าแหน่งหรือการปรับปรุงและตัดโอน (เกล่ียต าแหน่ง)  
ไปไว้ในงานท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นและเร่งด่วนมากกว่า  เพื่อใหม้ีความเหมาะสมกับภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  
และเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ต่อไป 
  



 

 

 
 

-26- 
 

 โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ดังกล่าวข้างต้น  เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  มีภารกิจ
อ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว  ภายใต้อ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหต ุ

 
1. ส านักปลัดเทศบาล 

 
1. ส านักปลัดเทศบาล 

 

1.1  ฝ่ายอ านวยการ 1.1  ฝ่ายอ านวยการ  
       -  งานธุรการ        -  งานธุรการ  

 -  งานการเจ้าหน้าท่ี  -  งานการเจ้าหน้าท่ี  
 -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

       -  งานนิติการ        -  งานนิติการ  
   1.2  ฝ่ายปกครอง    1.2  ฝ่ายปกครอง  

       -  งานทะเบียนราษฎร        -  งานทะเบียนราษฎร  
        -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     
           งานตรวจสอบภายใน 

        -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      
           งานตรวจสอบภายใน 

 

 
2. กองคลัง 
    ๒.1 ฝ่ายพัฒนารายได้ 

 
2. กองคลัง 
    ๒.1 ฝ่ายพัฒนารายได้ 

 

 -  งานธุรการ          -  งานธุรการ  
         -  งานการเงินและบัญชี          -  งานการเงินและบัญชี  
         -  งานพัสดุและทรัพย์สิน          -  งานพัสดุและทรัพย์สิน  
         -  งานผลประโยชน์          -  งานผลประโยชน์  
 
๓. กองช่าง 

    ๓.๑  งานธุรการ 

 
3. กองช่าง 
          ๓.๑  งานธุรการ 

 

       ๓.๒  งานสาธารณูปโภค        ๓.๒  งานสาธารณูปโภค  
       ๓.๓  งานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ        ๓.๓  งานจัดสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ  
       ๓.๔  งานวิศวกรรม 
 

       ๓.๔  งานวิศวกรรม  
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหต ุ

 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
4. กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

 

       ๔.๑  งานธุรการ        ๔.๑  งานธุรการ  
       ๔.๒  งานรักษาความสะอาด        ๔.๒  งานรักษาความสะอาด  
       ๔.๓  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ        ๔.๓  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  

          ๔.๔  งานสุขาภิบาลอนามัยและ               
ส่ิงแวดล้อม 

 ๔.๔  งานสุขาภิบาลอนามัยและ            
ส่ิงแวดล้อม 

 

   
5. กองการศึกษา  5. กองการศึกษา  
        ๕.๑  งานธุรการ         ๕.๑  งานธุรการ  
       ๕.๒  งานบริหารการศึกษา        ๕.๒  งานบริหารการศึกษา  
       ๕.๓  งานพัฒนาชุมชน        ๕.๓  งานพัฒนาชุมชน  

          ๕.๔  งานวิชาการศึกษา           ๕.๔  งานวิชาการศึกษา  
          ๕.๕  งานการศึกษา           ๕.๕  งานการศึกษา  

                       
 

                    การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ได้จัดท ากรอบโครงสร้างอัตราก าลังใหม่แล้ว  เพื่อประมาณการใช้แผน
อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในอนาคต ว่าในระยะเวลา  3  ปี  ต่อไปข้างหน้าจะมีการใช้จ านวน
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างจ านวนเท่าใด  จึงเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน  และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการ
ใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล และเพื่อให้สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  โดยน าผล
การวิเคราะห์ต าแหน่งมาจัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
-28- 

 
 แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  จะพึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซ่ือสัตย์ สุจริตอย่างเต็มก าลังความสามารถ  ด้วยความรอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร  โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ  และให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค 

  เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  จะก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาล  โดยการจัดท าแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติ
หน้าท่ีของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้พนักงานเทศบาล ทุกคน ทุกต าแหน่ง  ได้มีโอกาสท่ี
จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ท้ังนี้  วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
หรืออาจหลายวิธีก็ได้  เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ 
ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บังเกิดผลดีต่อ
ประชาชนและท้องถิ่นต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ต าแหน่ง แนวทางการพัฒนา หน่วยงานด าเนินการ หมาย
เหตุ 

1. นักบริหารงานท้องถิ่น 
 
 
 
2. นักบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
3. นักบริหารงานคลัง 
 
 
 
4. นักบริหารงานช่าง 
 
 
 
5. นักบริหารงานสาธารณสุขฯ 
 
 
 
6. นักบริหารงานการศึกษา 
 
 
 
 

- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ 
จัดประชุมสัมมนาฯหรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ 
จัดประชุมสัมมนาฯหรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ 
จัดประชุมสัมมนาฯหรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ 
จัดประชุมสัมมนาฯหรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ 
จัดประชุมสัมมนาฯหรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ 
จัดประชุมสัมมนาฯหรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
 

- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วน ท้องถิ่ น อ่ืน เ ป็น ผู้จั ด  ห รื อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วน ท้องถิ่ น อ่ืน เ ป็น ผู้จั ด  ห รื อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วน ท้องถิ่ น อ่ืน เ ป็น ผู้จั ด  ห รื อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วน ท้องถิ่ น อ่ืน เ ป็น ผู้จั ด  ห รื อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วน ท้องถิ่ น อ่ืน เ ป็น ผู้จั ด  ห รื อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วน ท้องถิ่ น อ่ืน เ ป็น ผู้จั ด  ห รื อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
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ต าแหน่ง แนวทางการพัฒนา หน่วยงานด าเนินการ หมาย
เหตุ 

7. นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
8. นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
 
 
9. นักจัดการงานทะเบียนและ
บัตร 
 
 
10. เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 
11. เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 
12.  นักวิ ชาการตรวจสอบ
ภายใน 
 
 
13. เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญช ี
 
 
14. เจ้าพนักงานพัสดุ 
 
 
 
15. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 
 
 
 

- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ 
จัดประชุมสัมมนาฯหรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ 
จัดประชุมสัมมนาฯหรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ 
จัดประชุมสัมมนาฯหรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ 
จัดประชุมสัมมนาฯหรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ 
จัดประชุมสัมมนาฯหรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ 
จัดประชุมสัมมนาฯหรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ 
จัดประชุมสัมมนาฯหรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ 
จัดประชุมสัมมนาฯหรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ 
จัดประชุมสัมมนาฯหรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
 

- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วน ท้องถิ่ น อ่ืน เ ป็น ผู้จั ด  ห รื อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วน ท้องถิ่ น อ่ืน เ ป็น ผู้จั ด  ห รื อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วน ท้องถิ่ น อ่ืน เ ป็น ผู้จั ด  ห รื อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วน ท้องถิ่ น อ่ืน เ ป็น ผู้จั ด  ห รื อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วน ท้องถิ่ น อ่ืน เ ป็น ผู้จั ด  ห รื อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วน ท้องถิ่ น อ่ืน เ ป็น ผู้จั ด  ห รื อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วน ท้องถิ่ น อ่ืน เ ป็น ผู้จั ด  ห รื อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วน ท้องถิ่ น อ่ืน เ ป็น ผู้จั ด  ห รื อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วน ท้องถิ่ น อ่ืน เ ป็น ผู้จั ด  ห รื อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
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ต าแหน่ง แนวทางการพัฒนา หน่วยงานด าเนินการ หมาย
เหตุ 

16. นายช่างโยธา 
 
 
 
17. นายช่างไฟฟ้า 
 
 
 
18. นักวิชาการสุขาภิบาล 
 
 
 
19. นักพัฒนาชุมชน 
 
 
 
20. ครูผู้ดูแลเด็ก 
 
 
 
21 .  พนั ก ง า น ขั บ ร ถ ย น ต์
ดับเพลิงและพนักงานดับเพลิง 
 
 
 
22. พนักงานเทศบาลตาม
กรอบท่ีก าหนดขึ้นใหม่ตามแผน
อัตราก าลัง 
23. พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 
24. พนักงานจ้างท่ัวไป 
 
 

- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ 
จัดประชุมสัมมนาฯหรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ 
จัดประชุมสัมมนาฯหรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ 
จัดประชุมสัมมนาฯหรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ 
จัดประชุมสัมมนาฯหรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ 
จัดประชุมสัมมนาฯหรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามท่ี  ปภ. หรือส่วน
ราชการอ่ืนๆ จัดประชุมสัมมนาฯ และ
จัดโครงการทบทวนเตรียมความพร้อม
ตามความเหมาะสม 
- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
ปฏิบัติการตามท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ จัด
ประชุมสัมมนาฯหรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการ
ปฏิ บัติ ง าน  มี กา รติ ด ตามผลกา ร
ปฏิบัติงาน มีการไปทัศนศึกษาดูงานใน
ด้านต่างๆ ตามเทศบาลท่ีมีการพัฒนา 
- เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ 
จัดประชุมสัมมนาฯ 
 

- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วน ท้องถิ่ น อ่ืน เ ป็น ผู้จั ด  ห รื อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วน ท้องถิ่ น อ่ืน เ ป็น ผู้จั ด  ห รื อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วน ท้องถิ่ น อ่ืน เ ป็น ผู้จั ด  ห รื อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วน ท้องถิ่ น อ่ืน เ ป็น ผู้จั ด  ห รื อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วน ท้องถิ่ น อ่ืน เ ป็น ผู้จั ด  ห รื อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่ว น ท้ อ ง ถิ่ น อ่ื น เ ป็ น ผู้ จั ด ห รื อ
เทศบาลด าเนินการเองตามความ
เหมาะสม 
 
- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วน ท้องถิ่ น อ่ืน เ ป็น ผู้จั ด  ห รื อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
- เทศบาลด าเนินการเองตามความ
เหมาะสม 
 
 
- อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนเป็นผู้จัด 
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          ประกาศคณุธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง                                 
 1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
 3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
 ๔. การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 ๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
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