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1.หลักการและเหตุผล 
 

  ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหนํงและมาตรฐานของต าแหนํง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558 ลง
วันที่ 4 กันยายน 2558  ก าหนดให๎คณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณษก าหนดต าแหนํง
ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น วําจะมีต าแหนํงใด ระดับใด อยูํในสํวนราชการใด จ านวนเทําใด ให๎ค านึงถึง
ภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต๎องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระ
คําใช๎จํายขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา)  โดยให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) จัดท าแผนอัตราก าลังของข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น เพ่ือใช๎ในการก าหนด
ต าแหนํงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
      ๑.2 คณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) ได๎มีมติเห็นชอบ
ประกาศการก าหนดต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนด
ต าแหนํงและการใช๎ต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น โดยเสนอให๎คณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 
(ก.จังหวัด) พิจารณาให๎ความเห็นชอบ โดยก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) 
แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน๎าที่และภารกิจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) วิเคราะห์ความต๎องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช๎ก าลังคน จัดท า
กรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลําว องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อบจ, เทศบาล, อบต. และเมือง
พัทยา) จึงได๎จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ขึ้น 
 
ขั้นตอนส าหรับการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง มีดังนี้ 

1. ทบทวนกระบวนการท างานและข้ันตอนการท างาน รวมทั้งเวลาที่ใช๎ในแตํละขั้นตอน 
2. ท าการส ารวจภาระงานขององค์การบริหารสํวนต าบลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ต๎องท าเพ่ิมหรือไมํ

จ าเป็นต๎องท าหรือใช๎เทคโนโลยีมาชํวยท าได๎ 
3. รวบรวมข๎อมูลตําง ๆ เพ่ือน ามาใช๎ในการวางแผนอัตราก าลังประจ าป ีเชํน จ านวนบุคลากรปัจจุบัน 

งบประมาณท่ีหนํวยงานได๎รับการจัดสรร 
4. น างบประมาณท่ีหนํวยงานได๎รับการจัดสรรมาค านวณอัตราก าลัง โดยคิดจากคําจ๎างเงินเดือนบุคลากร และ

คําใช๎จํายรายกิจกรรมตามแผนด าเนินงาน 
5. ใช๎เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพ่ิมเติม เชํน วิธีเปรียบเทียบอัตราสํวน(ratioanalysis) ประสิทธิภาพการ

ท างาน พนักงานตํออุปกรณ์  
6. น าการวิเคราะห์ตําง ๆ มาเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล๎องกับงบประมาณท่ีได๎รับการ

จัดสรร 
7. จัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปีของหนํวยงานตําง ๆ 
8. ควบคุมอัตราก าลังคนตามแผนอัตราก าลังประจ าปี 
9. ด าเนินการปรับปรุงอัตราลังลด-เพ่ิมจ านวนบุคลากรด๎วยวิธีการที่เหมาะสม เชํน เกลี่ยคนจากหนํวยงานที่มี

อัตราก าลังเกินมาปฏิบัติงานในหนํวยงานที่อัตราก าลังขาด 
10. ทบทวนและปรับปรุงข๎อมูลอัตราก าลังคนครั้งตํอไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 



2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให๎องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน มีโครงสร๎างการแบํงงานและระบบงาน ระบบการจ๎างที่เหมาะสม 

ไมํซ้ าซ๎อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจํายขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2.2 เพ่ือให๎องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน มีการก าหนดต าแหนํงการจัดอัตราก าลัง โครงสร๎างให๎เหมาะสมกับ

อ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  พ .ศ.  
2537   และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ. 
2542 และกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 

2.3 เพ่ือให๎คณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี  (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหนํงและการใช๎ต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎างประจ าวําถูกต๎องเหมาะสมหรือไมํ 

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช๎อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากร 
ขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน 

2.5 เพ่ือให๎องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินสามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแตํงตั้งข๎าราชการ และการ
ใช๎อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให๎การบริหารงาน ขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  เกิดประโยชน์ตํอประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจตามอ านาจหน๎าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ๎มคําสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจ
และยุบเลิกหนํวยงานที่ไมํจ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎เป็นอยํางดี 

2.6 เพ่ือให๎องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินด าเนินการวางแผนการใช๎อัตราก าลังบุคลากรให๎เหมาะสม การ
พัฒนาบุคลากรได๎อยํางตํอเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารสํวนต าบลนาเลินให๎เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.7 เพ่ือให๎องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  มีการก าหนดต าแหนํงอัตราก าลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  ที่มีความจ าเป็นเรํงดํวน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน 

2.8 เพ่ือเป็นการสร๎างความก๎าวหน๎าในสายอาชีพตําง ๆ เป็นการศึกษาวําในแตํละสายงานมีปัญหาอะไรจะ
แก๎ปัญหาด๎วยวิธีใดเพ่ือให๎ทุกสายงานมีทางก๎าวหน๎าได๎ตามความเหมาะสม 

2.9 เพ่ือสร๎างและรักษาพนักงานไว๎ในระบบราชการ มีการน าหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหนํงโดยพิจารณาจาก
ผลงาน สร๎างความก๎าวหน๎าในสายงาน  
                - ก าหนดขึ้นตามความจ าเป็นอยํางยิ่งเพ่ือประโยชน์ทางราชการ 
                - ก าหนดหน๎าที่ไว๎อยํางแนํนอนเป็นรายต าแหนํง 
                - มีระบบการเข๎าสูํต าแหนํง ระบบการเลื่อนต าแหนํง การยุบเลิกและถํายเท เป็นต าแหนํงที่ก าหนดเป็นการ
เฉพาะตัว ประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ 
                - มีระบบการติดตามผลงาน หากไมํสามารถปฏิบัติได๎ ต๎องมีการโยกย๎ายหรือยุบเลิกต าแหนํง 

2.10 เพ่ือเป็นการปรับปรุงหนํวยงานการเจ๎าหน๎าที่ เป็นสิ่งที่ต๎องท าควบคูํกับการวางแผนอัตราก าลัง ซ่ึง
หนํวยงานการเจ๎าหน๎าที่จะต๎องเป็นผู๎รับชํวงงานและดูแลให๎เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง  

2.11 เพ่ือให๎องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน มีโครงสร๎างการแบํงงานและระบบงานที่เหมาะสม   ไมํซ้ าซ๎อน 
 
 
 
 
 
 
 
  



3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน ซึ่งประกอบด๎วย นายกองค์การ

บริหารสํวนต าบลนาเลินเป็นประธาน   ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  หัวหน๎าสวํนราชการทุกสํวนราชการ  เป็น
กรรมการ  หัวหน๎าสํวนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ  ข๎าราชการหรือพนักงาน
สํวนท๎องถิ่นท่ีได๎รับมอบหมายไมํเกิน 2 คน เป็นผู๎ชํวยเลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  โดยมีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องตําง ๆ  ดังตํอไปนี้ 

3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน      ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542   ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ผู๎บริหาร  และสภาพปัญหาในพื้นที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน   บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว๎จ าเป็นต๎องจัดสรร
อัตราก าลัง  ตามหนํวยงานตํางๆ  ให๎เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาวํา  งานใน
ปัจจุบันที่ด าเนินการอยูํนั้นครบถ๎วนและตรงตามภารกิจหรือไมํ  อยํางไร  หากงานที่ท าอยูํในปัจจุบันไมํตรงกับภารกิจใน
อนาคตก็ต๎องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให๎ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางสํวน
ไมํต๎องด าเนินการแล๎ว  อาจท าให๎การจัดสรรก าลังคนของบางสํวนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพ่ือให๎เกิดการเตรียม
ความพร๎อมในเรื่องก าลังคนให๎รองรับสถานการณ์ในอนาคต   
 3.2 ก าหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจหน๎าที่
ความรับผิดชอบ ให๎สามารถแก๎ปัญหาของจังหวัดอุบลราชธานี ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชน  
 3.3  การวิเคราะห์ต๎นทุนคําใช๎จํายของก าลังคน  : Supply  pressure  เป็นการน าประเด็นคําใช๎จํายบุคลากร
เข๎ามารํวมในการพิจารณา  เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูํเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด  ก าหนดต าแหนํงใน
สายงานตํางๆ  จ านวนต าแหนํง  และระดับต าแหนํง  ให๎เหมาะสมกับภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และ
คุณภาพของงาน  รวมทั้งสร๎างความก๎าวหน๎าในสายอาชีพของกลุํมงานตํางๆ  โดยในสํวนนี้จะค านึงถึง 
  3.3.1  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม  ในการพิจารณาถึงต๎นทุนตํอการก าหนดระดับชั้นงาในแตํละ
ประเภท  เพ่ือให๎การก าหนดต าแหนํงและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอยํางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรสํวนท๎องถิ่น  (ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น  
ข๎าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ๎างประจ า  และพนักงานจ๎าง)  โดยหลักการแล๎ว  การจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจีผลกระทบตํอประสิทธิภาพ  และต๎นทุนในการท างานขององค์กร  ดังนั้น  ในการก าหนดอัตราก าลังข๎าราชการ
หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นในแตํละสํวนราชการจะต๎องมีการพิจารณาวําต าแหนํงที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไมํหรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหนํงเพ่ือให๎การท างานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยภาระ
คําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลต๎องไมํเกินร๎อยละสี่สิบของงบประมาณรายจํายตามมาตรา  35  แหํงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2542 
 3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน  เป็นการน าข๎อมูลเวลาที่ใช๎ในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจริง  (Work  process)  ในอดีต  เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานตํอบุคคลจริงโดยสมมติฐานที่วํา  งานใดที่ต๎องมี
กระบวนการและเวลาที่ใช๎มากกวําโดยเปรียบเทียบยํอมต๎องใช๎อัตราก าลังคนมากกวํา  อยํางไรก็ดีในภาคราชการสํวน
ท๎องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ  เชํน  งานก าหนดนโยบาย  งานมาตรฐาน  งานเทคนิคด๎านชําง  หรืองานบริการบาง
ประเภทไมํสามารถก าหนดเวลามาตรฐานได๎  ดังนั้น  การค านวณเวลาที่ใช๎ในกรณีของภาคราชการสํวนท๎องถิ่นนั้นจึงท า
ได๎เพียงเป็นข๎อมูลเปรียบเทียบ  (Relative  Information)  มากกาวําจะเป็นข๎อมูลทีใช๎ในการก าหนดค านวณอัตราก าลัง
ตํอหนํวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน  นอกจากนั้นกํอนจะค านวณเวลาที่ใช๎ในการปฏิบัติงานแตํละสํวนราชการจะต๎อง
พิจารณาปริมาณงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติวํามีความสอดคล๎องกับภารกิจของหนํวยงานหรือไมํ  เพราะในบางครั้งอาจ



เป็นไปได๎วํางานที่ปฏิบัติอยูํในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ  หรืองานของหนํวยงานอ่ืน  ก็มีความจ าเป็นต๎อง
มาใช๎ประกอบการพิจารณาด๎วย 
 3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผํานมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของแตํละสํวนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต๎องใช๎ส าหรับการสร๎างผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ให๎ได๎ตามเปูาหมาย  โดยสมมติฐานที่วํา  หากผลงานที่ผํานมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและอนาคตมี
ความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ  อาจต๎องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหมํ  เพ่ือให๎เกิดการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของสํวนราชการและองค์กรอยํางสูงสุด 
 3.6  การวิเคราะห์ข๎อมูลจากความคิดเห็นแบบ  360  องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสียหรือน าประเด็นตํางๆ อยํางเรื่องการบริหารงาน  งบประมาณ  คน  มาพิจารณาอยํางน๎อยใน    3  ประเด็นดังนี้ 
  3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร๎างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร๎างองค์กรและการแบํงงานใน
พ้ืนที่นั้นจะมีผลตํอการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอยํางมาก  เชํน  หากก าหนดโครงสร๎างที่มากเ กินไปจะท าให๎เกิด
ต าแหนํงงานขึ้นตามมาอีกไมํวําจะเป็นงานหัวหน๎าฝุาย  งานธุรการ  สารบรรณและบริหารที่ไปในสํวนราชการนั้น  ซึ่ง
อาจมีความจ าเป็นต๎องทบทวนวําการก าหนดโครงสร๎างในปัจจุบันของแตํละสํวนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน๎อย
เพียงใด 
  3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลายๆ  สํวนราชการในปัจจุบันมีข๎าราชการสูงอายุ 
ดังนั้น  อาจต๎องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข๎าราชการ  ทั้งนี้  
ไมํวําจะเป็นการถํายทอดองค์ความรู๎  การปรับต าแหนํงที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหนํงที่จะเกษียณอายุไป  เป็นต๎น 
  3.6.3  ความคิดเห็นของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ๎าหน๎าที่ภายในสํวนราชการและผู๎ที่
มีสํวนเกี่ยวข๎องกับสํวนราชการนั้น ๆ ผํานการสํงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองตํางๆ อาจท าให๎การก าหนด
กรอบอัตราก าลังเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ  กระบวนการนี้เป็นกระบวนการน าข๎อมูล
ของอัตราก าลังในหนํวยงานที่มีลักษณะงานใกล๎เคียงกัน  เชํน  การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลังของงานการ
เจ๎าหน๎าที่ใน อบต.  ก และ อบต. ข.  ซึ่งมีหน๎าที่รับผิดชอบคล๎ายกัน  โดยสมมติฐานที่วําแนวโน๎มของการใช๎อัตราก าลัง
ของแตํละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันนําจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหนํงคล๎ายคลึงกัน 
 3.8  ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีแผนการพัฒนาข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นทุกคน      โดยต๎อง
ได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถอยํางน๎อยปีละ  1  ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไมํมุํงเน๎นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ  แตํมีจุดมุํงหมายเพ่ือให๎สํวนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็นระบบ
มากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุํงเน๎นให๎สํวนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหนํงที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกวําการ
เพ่ิม/ลดจ านวนต าแหนํง ตัวอยํางเชํน การวิเคราะห์ต๎นทุนคําใช๎จํายแล๎วพบวําเป็นลักษณะงาน ทั้ง ๆ ที่ใช๎ต๎นทุนไมํ
แตกตํางกัน  รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบวําเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์นโยบายในสาย
อาชีพมากกวํางานในเชิงปฏิบัติงาน และสํวนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหนํงในงานลักษณะนี้เป็นต าแหนํงประเภทวิชาการ 
ถ๎าเกิดกรณีเชํนนี้ก็นําจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหนํงประเภทวิชาการ 
โดยไมํได๎เพ่ิมจ านวนต าแหนํงของสํวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลําวได๎วํา กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
(Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให๎สํวนราชการสามารถมีข๎อมูลเชิงวิเคราะห์อยําง
เพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแตํละ
สํวนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข๎อมูลโดยวิธีการดังกลําวจะท าให๎สํวนราชการ สามารถน าข๎อมูลเหลํานี้ไปใช๎
ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ เชํน 

- การใช๎ข๎อมูลที่หลากหลายจะท าให๎เกิดการยอมรับได๎มากกวําโดยเปรียบเทียบหากจะต๎องมีการเกลี่ย 
อัตราก าลังระหวํางหนํวยงาน 
 



- การจัดท ากระบวนการ (Work process) จะท าให๎ได๎เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช๎วัดประสิทธิภาพใน 
การท างานของบุคคลในอยํางถูกต๎อง รวมถึงในระยะยาวสํวนราชการสามารถน าผลการจัดท ากระบวนการและเวลา
มาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer)  อันจะน าไปสูํการใช๎อัตราก าลังที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การเก็บข๎อมูลผลงาน จะท าให๎สามารถพยากรณ์แนวโน๎มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตตํอ 
สํวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิม/ลดลง 
  
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

เปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน๎นการบริหารจัดการสภาวะแวดล๎อม
ของประเทศให๎มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร๎อยในทุกระดับตั้งแตํระดับชาติ สังคม 
ชุมชน มุํงเน๎นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข๎อมูลขนาดใหญํให๎มีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและภัยพิบัติได๎ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคูํไปกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหาด๎านความมั่นคงที่มี
อยูํในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช๎กลไกการแก๎ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับสํวนราชการ ภาคเอกชน 
ประชาสังคม และองค์กรที่ไมํใชํรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

 

 
 
 
 
 



1.ด้านความม่ันคง 
 มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน๎นการบริหารจัดการสภาวะ
แวดล๎อมของประเทศให๎มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร๎อยในทุกระดับ ตั้งแตํระดับชาติ
สังคม ชุมชน มุํงเน๎นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข๎อมูลขนาดใหญํให๎มีความพร๎อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคาม และภัยพิบัติได๎ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูํไปกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหา ด๎านความ
มั่นคงที่มีอยูํในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช๎กลไกการแก๎ไขปัญหาแบบบูรณาการ  ทั้งกับสํวนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไมํใชํรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ๎าน  และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ตํอการด าเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด๎านอ่ืน ๆ ให๎สามารถขับเคลื่อนไปได๎ตาม
ทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด 
 
 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
 มีเปูาหมายการพัฒนา ที่มุํงเน๎นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ 
ประการ ได๎แกํ (๑) “ตํอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง๎าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต  และ
จุดเดํนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ  ในด๎านอ่ืน ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให๎สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหมํ (๒) “ปรับ
ปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสูํอนาคต ผํานการพัฒนาโครงสร๎าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติตําง ๆ ทั้งโครงขํายระบบคมนาคมและ
ขนสํง โครงสร๎างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร๎างคุณคําใหมํในอนาคต” ด๎วยการเพ่ิมศักยภาพของผู๎ประกอบการ พัฒนา
คนรุํนใหมํ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ  
อนาคต บนพื้นฐานของการตํอยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร๎อมทั้งการสํงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ให๎ประเทศไทย
สามารถสร๎างฐานรายได๎และการจ๎างงานใหมํ ขยายโอกาสทางการค๎าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคูํไปกับการยกระดับ
รายได๎และการกินดีอยูํดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล๎ําของคนในประเทศได๎ในคราวเดียวกัน
  
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมาย  
 การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดีเกํง และมีคุณภาพ โดยคนไทย  มีความ
พร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคม
และผ๎ํอ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ๎อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต๎อง มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎
และการพัฒนาตนเอง อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สูํการเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู๎ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม ํและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 
 4.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 มีเปูาหมาย การพัฒนาที่ให๎ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสํวนตําง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชน ท๎องถิ่น มารํวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรํวมคิดรํวมท า  เพ่ือสํวนรวม การ
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสูํกลไกบริหารราชการแผํนดินในระดับท๎องถิ่น  การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร๎อมของประชากรไทย  ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล๎อมให๎เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แกํครอบครัว ชุมชน และสังคมให๎นาน
ที่สุด โดยรัฐให๎หลักประกันการเข๎าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอยํางเป็นธรรมและทั่วถึง 
 
 
 



 5.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสูํการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด๎านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล๎อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ๎นสํวนความรํวมมือระหวํางกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยํางบูรณาการ 
ใช๎พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให๎ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในแบบทางตรงให๎
มากที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎โดยเป็น การด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรํวมกัน ไมํวําจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม 
และคุณภาพชีวิต โดยให๎ความส าคัญกับการสร๎างสมดุลทั้ง ๓ ด๎าน อันจะน าไปสูํความยั่งยืนเพ่ือคนรุํนตํอไปอยํางแท๎จริง
  
 6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และ
ประโยชน์สํวนรวม” โดยภาครัฐต๎องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนํวยงานของรัฐที่ท าหน๎าที่
ในการก ากับหรือในการให๎บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขํงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การท างานให๎มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สํวนรวม มีความทันสมัย และพร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยูํตลอดเวลา โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข๎อมูลขนาดใหญํ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข๎า
มาประยุกต์ใช๎อยํางคุ๎มคํา และปฏิบัติงานเทียบได๎กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว๎าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิด
โอกาสให๎ ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมเพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และ  โปรํงใส 
โดยทุกภาคสํวนในสังคมต๎องรํวมกันปลูกฝังคํานิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร๎าง  จิตส านึกในการปฏิเสธไมํ
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยํางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต๎องมีความ ชัดเจน มีเพียงเทําที่จ าเป็น มีความ
ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสูํการลด ความเหลื่อมล้ าและเอ้ือตํอการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไมํเลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 
กรอบแนวคิดและหลักการ 
หลักการ  

หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การ
พัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
 
 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
    1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่
ประเทศก าลังประสบอยูํท าให๎การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตํอเนื่องจาวิสัยทัศน์แผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได๎
ปานกลางไปสูํประเทศท่ีมีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และน าไปสูํการบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ  

2. การก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนดต าแหนํง
ทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ(สศช.) ได๎จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด๎าน
การขนสํงและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหลํงผลิต
สินค๎าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

 
 



3. เปูาหมาย 
3.1 การหลุดพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง 

1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 5.0 
2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตํอหัว (GDP Per Capita) และรายได๎ประชาชาติตํอหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ USA) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ USA) ตํอคนตํอปี 

3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมํต่ ากวําเฉลี่ย ร๎อยละ 2.5 ตํอปี 
4) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ย ร๎อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ   ไมํต่ า

กวําร๎อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ย ร๎อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณ  การสํงออก
ขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวํา ร๎อยละ 4.0 ตํอปี) 

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมี
คุณภาพ 

1) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความมั่นคงทางด๎าน เศรษฐกิจและสั งคม ( SocioEconomic     
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 
3) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาคน 

3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
1) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากข้ึน 
2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง 

3.4 การสร๎างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์อยําง

ยั่งยืนและเป็นธรรม 
2) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม 
5) มีการบริหารจัดการน้ าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

3.5 การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 
1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม 
2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้   
 ๔.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน   ด๎านคุณภาพคน
ในแตํละชํวงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคํอนข๎างต่ า การพัฒนาความรู๎และ ทักษะของแรงงานไมํตรงกับ
ตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไมํน๎อยยังไมํสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได๎อยํางเหมาะสม ซึ่งสํงผลตํอ
วิกฤตคํานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาใน ระยะตํอไปจึงต๎องให๎ความส าคัญกับการ
วางรากฐานการพัฒนาคนให๎มีความสมบูรณ์ เพ่ือให๎คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได๎รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ เรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกชํวงวัย
มีทักษะ ความรู๎ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งและมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมข้ึน 
 ๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนา ในชํวงที่ผํานมาท าให๎
สังคมไทยก๎าวหน๎าไปหลายด๎าน แตํการแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร๎างความเป็นธรรม ในสังคมไทยมีความคืบหน๎าช๎า 
ทั้งเรื่องความแตกตํางของรายได๎ระหวํางกลุํมประชากร ความแตกตํางของ คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข๎อจ ากัดใน
การเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุํม ผู๎ด๎อยโอกาสและกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่หํางไกล ดังนั้น การพัฒนาใน
ระยะตํอไป จึงจ าเป็นต๎องมุํงลดปัญหาความ เหลื่อมล้ าด๎านรายได๎ของกลุํมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตํางกัน 
แก๎ไขปัญหาความยากจน เพ่ิม โอกาสการเข๎าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุ มชนและ
เศรษฐกิจฐานรากให๎มี ความเข๎มแข็ง เพ่ือให๎ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได๎รับสํวนแบํงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
 ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  การพัฒนา ๕ ปี  ตํอจากนี้
ไป จึงเน๎นให๎เศรษฐกิจเติบโตได๎ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสํงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ ผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัว
อยํางตํอเนื่องและมาจากความรํวมมือกัน มากขึ้น ประชาชนและผู๎ประกอบการเข๎าสูํระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทย
มีขีดความสามารถในการแขํงขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน๎นให๎เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยํางเข๎มแข็ง 
ภาคการเกษตรเน๎น เกษตรกรรมยั่งยืนและให๎เกษตรกรมีรายได๎เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การ
ทํองเที่ยวสามารถ ท ารายได๎และแขํงขันได๎มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมมีบทบาทตํอระบบเศรษฐกิจมาก
ขึ้น ภาค การเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน   
 ๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   การพัฒนาในระยะตํอไปจึง
มุํงเน๎นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร๎างความมั่นคงด๎านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให๎มี
ประสิทธิภาพ การสร๎างคุณภาพ สิ่งแวดล๎อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการ ลดก๏าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการเพ่ิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่
เกิด จากสาธารณภัย 
 ๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง  และย่ังยืน 
เน๎นในเรื่องการปกปูองและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ให๎เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ 
ประชาชนมีสํวนรํวมปูองกันแก๎ไข ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต๎มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีโอกาสใน การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร๎างรายได๎เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความ
รํวมมือด๎านความ มั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบตํางๆ ควบคูํไปกับการรักษาผลประโยชน์
ของชาติ มี ความพร๎อมตํอการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด๎านความมั่นคง
มี การบูรณาการสอดคล๎องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 



 ๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย   (๑) ปรับปรุงโครงสร๎างหนํวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความโปรํงใส ทันสมัย 
คลํองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ๎มคํา (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร๎างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให๎ การจัดสรรและการใช๎จํายมีประสิทธิภาพ (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับ
การให๎บริการสาธารณะให๎ได๎ มาตรฐานสากล เพื่อให๎ประชาชนและภาคธุรกิจได๎รับบริการที่มีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน และ
อ านวยความสะดวก ตรงตามความต๎องการ (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
เพ่ือให๎ ประชาชนได๎รับการบริการอยํางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (๕) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบ เพื่อให๎สังคมไทยมีวินัย โปรํงใส และยุติธรรม และ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให๎มีความ ทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ 
 ๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  มุํงเน๎นในเรื่องการลดความเข๎มของการใช๎
พลังงานและลด ต๎นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนสํงทางรางและทางน้ า  เพ่ิมปริมาณการเดินทางด๎วย
ระบบ ขนสํงสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู๎โดยสารของทําอากาศยานใน 
กรุงเทพมหานครและทําอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันด๎านโลจิสติกส์และการ อ านวยความ
สะดวกทางการค๎า การพัฒนาด๎านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดสํวนการใช๎พลังงานทดแทนตํอปริมาณการ ใช๎พลังงานขั้นสุดท๎าย 
และลดการพ่ึงพาก๏าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการ พัฒนาด๎านสาธารณูปการ 
(น้ าประปา)   

๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  การเพ่ิมความเข๎มแข็งด๎าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช๎วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถการแขํงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน   

๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  มุํงเน๎นในเรื่องการลดชํองวํางรายได๎ระหวํางภาค
และมีการกระจาย รายได๎ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมือง   นําอยูํส าหรับคนทุก
กลุํมในสังคม พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และการเพ่ิมมูลคํา
การ ลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํบริเวณชายแดน   
 ๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  การพัฒนาจึงมุํงเน๎นในเรื่องการมีเครือขําย
การเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช๎ประโยชน์ได๎เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบหํวงโซํมูลคําใน
อนุภูมิภาคและ ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค๎าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค 
อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสํวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให๎ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน 
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต๎ และประเทศไทยเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 
วิสัยทัศน์          

"ชุมชนเข๎มแข็ง เมืองนําอยูํเป็นประตูการค๎าและการทํองเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ" 
 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล๎อม 
2. สํงเสริมการค๎า การลงทุนและการทํองเที่ยว 
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตด๎านการเกษตรและแปรรูปสินค๎าเกษตร 
 

เป้าประสงค์หลักและเป้าหมาย 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยก าหนดเป้าหมายดังนี้ 

1.1 ความส าเร็จของการแก๎ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได๎เฉลี่ยต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐาน  
(ตามเกณฑ์ จปฐ. รายได๎ต่ ากวํา 30,000 บาท/คน/ปี) ร๎อยละ 50 ภายในปี 2560 
1.2 ประชากรที่จบการศึกษาภาคบังคับ สามารถเรียนตํอระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายหรือสายอาชีพเพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 80 ภายในปี 2560 
1.3 ครัวเรือนได๎เข๎ารํวมและสนับสนุนกิจกรรมด๎านการศาสนาและวัฒนธรรม ร๎อยละ 70  

ภายในปี 2560 
1.4 ประชาชนได๎รับความชํวยเหลือจากการประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ร๎อยละ  

100 ภายใน ปี 2560 
2. มูลค่าการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยก าหนดเป้าหมาย ดังนี้ 

2.1 มูลคําการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ิมข้ึนร๎อยะ 15 ภายในปี 2560 
2.2 รายได๎จากการทํองเที่ยวเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 15 ภายในปี 2560 

3. ข้าวหอมมะลิและพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้รับการเพิ่มศักยภาพการผลิต โดยก าหนดเป้าหมาย ดังนี้ 
3.1 การผลิตข๎าวหอมมะลิเฉลี่ยตํอไรํ จ านวน 460 กก./ไรํ ภายในปี 2560 
3.2 แปลง/ฟาร์ม ที่ได๎รับรองมาตรฐาน GAP ข๎าวหอมมะลิ ตํอจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได๎รับการตรวจจาก

กระทรวงเกษตร ร๎อยละ 95  
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแบบมีสํวนรํวม และบูรณาการ  

โดยก าหนด เปูาหมายให๎หมูํบ๎าน/ชุมชน มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ร๎อยละ 90 
ภายในปี 2560 

5. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการของหนํวยงานภาครัฐ องค์กรทุกภาคสํวนในพื้นท่ี โดย
ตั้งเปูาหมายให๎ผู๎รับบริการพึงพอใจกับการบริการของหนํวยงานภาครัฐร๎อยละ 100 ของทุกปี 

6. หมูํบ๎านและชุมชนชายแดนได๎รับการพัฒนาเป็นหมูํบ๎านและชุมชนความเข๎มแข็ง เปูาหมาย 308 หมูํบ๎าน 
ภายในปี 2560 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข๎อมูลศักยภาพพ้ืนฐานของพ้ืนที่ ข๎อมูลศักยภาพและทิศทางการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะเห็นวํา 

โดยสภาพข๎อเท็จจริง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพในการพัฒนาทางด๎านการเกษตรเป็นหลัก เนื่องจาก
ความได๎เปรียบในเรื่องของพืน้ที่และ 

สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ าฝนและแหลํงน้ าธรรมชาติ ปัจจัยด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคลุํมน้ าโขงท่ี
ก าลังขยายตัวอยํางตํอเนื่อง ทั้งในแงํ 



การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน การพัฒนาเขตการค๎าเสรี ความอุดมสมบูรณ์และสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติที่
มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหลํง 

ทํองเที่ยวที่ดึงดูดนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติเข๎ามาเยี่ยมเยือนภูมิภาคแหํงนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพ้ืนที่ติดตํอ
กับประเทศเพ่ือนบ๎าน อาทิ ลาว  

เวียดนาม กัมพูชา สามารถเชื่อมโยงไปสูํประเทศจีนตอนใต๎ ได๎เล็งเห็นข๎อได๎เปรียบและศักยภาพของพ้ืนที่ จึงได๎
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด โดยเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
1.1 การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก๎ไขปัญหาความยากจน โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 

1.1.1 แผนงานพัฒนาสังคมและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน 
1.1.2 แผนงานสร๎างเสริมสุขภาพและควบคุมโรค 
1.1.3 แผนงานสํงเสริมอาชีพ สร๎างรายได๎ ฝึกอาชีพ 

1.2 การสํงเสริมการศึกษาและแหลํงการเรียนรู๎ โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 
1.2.1 แผนงานสํงเสริมการศึกษาและแหลํงการเรียนรู๎ 
1.2.2 แผนงานสํงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา 
1.2.3 แผนงานสํงเสริมและพัฒนาการอุดมศึกษา 

1.3 สํงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 
1.3.1 แผนงานสํงเสริมสนับสนุนงานด๎านศาสนาและวัฒนธรรม 

1.4 รักษาความสงบเรียบร๎อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 
1.4.1 แผนงานเสริมสร๎างความปลอดภัย 
1.4.2 แผนงานปูองกัน ปราบปรามและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

1.5 การพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อรองรับ AEC 
1.5.1 แผนงานพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อรองรับ AEC 

 
2. การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 เชื่อมโยงและขยายชํองทางการตลาด สินค๎าและบริการของจังหวัด โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 

2.1.1 แผนงานพัฒนาความรํวมมือ ทางการค๎า การลงทุนและการทํองเที่ยวระหวํางประเทศ 
2.2 พัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการทุกระดับเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยก าหนแผนงาน 

ดังนี้ 
2.2.1 แผนงานสํงเสริมและพัฒนาผู๎ประกอบการ OTOP เครือขํายวิสาหกิจชุมชนและSMES 
2.2.2 แผนงานเสริมสร๎างผู๎ประกอบการและการลงทุนอุตสาหกรรมภูมิภาค 

2.3 ยกระดับการผลิตและการบริการให๎ได๎มาตรฐานสากล โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 
2.3.1 แผนงานเสริมสร๎างผู๎ประกอบการและการลงทุนอุตสาหกรรมภูมิภาค 

2.4 สร๎างพันธมิตรการค๎า การลงทุนและการทํองเที่ยว ในประเทศและตํางประเทศ โดย 
2.4.1 แผนงานพัฒนาความรํวมมือ ทางการค๎า การลงทุนและการทํองเที่ยวระหวํางประเทศ 

2.5 การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบการให๎บริการ โลจิสติกส์(LOGISTICS) เพ่ือสนับสนุนการค๎า การ
ลงทุนและการทํองเที่ยว โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 

2.5.1 แผนงานพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให๎ได๎มาตรฐานเอ้ือตํอการค๎า การ 
ลงทุนและการทํองเที่ยว 



2.6 พัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยว โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 
2.6.1 แผนงานสํงเสริมกิจกรรมการทํองเที่ยว 

2.7 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 
3. การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
แนวทางการพัฒนา  
3.1 การพัฒนาและสํงเสริมการผลิตข๎าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษและข๎าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยก าหนด 

แผนงาน ดังนี้ 
3.1.1 แผนงานพัฒนาการผลิตข๎าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ 
3.1.2 แผนงานพัฒนาการตลาดข๎าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพษิ 

3.2 การพัฒนาและสํงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 
3.2.1. แผนงานพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชเศรษฐกิจ 
3.2.2 แผนงานพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการเกษตร 

3.3 การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ า โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 
3.3.1 แผนงานพัฒนาทรัพยากรดินและน้ า 
3.3.2 แผนงานการพัฒนาและสํงเสริมการปศุสัตว์และการประมง 
3.3.3 แผนงานพัฒนาและสํงเสริมปศุสัตว์ 
3.3.4 แผนงานพัฒนาและสํงเสริมการประมง 

3.4 สํงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4.1 แผนงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.5 การพัฒนาการเกษตรเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
3.5.1 แผนงานพัฒนาการเกษตรเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
4.1 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 

4.1.1 แผนงานพัฒนาและจัดการผังเมืองโดยศึกษาและอบรมการพัฒนาผังเมือง และการบริหาร 
จัดการผังเมือง 

4.1.2 แผนงานจัดระเบียบที่ดินท ากิน ที่อาศัย และพัฒนาศักยภาพสินทรัพย์โดยการออกเอกสาร 
สิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน 

4.1.3 แผนงานพัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม๎และสิ่งแวดล๎อมโดยการสร๎างจิตส านึก พัฒนาและพ้ืนฟู
ทรัพยากรปุาไม๎แบบมีสํวนรํวม ตลอดทั้งแก๎ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล๎อม พัฒนาเครือขํายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม และการจัดการขยะมูลฝอย 

 
4.2 การแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและน้ าทํวม โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 

4.2.1 แผนงานการแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและน้ าทํวม โดยศึกษาการแก๎ปัญหาภัยแล๎งและ 
น้ าทํวม การพัฒนาแหลํงกักเก็บน้ า การบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค และพัฒนาศักยภาพระบบเตือนภัย ปูองกัน
ภัยแล๎งและน้ าทํวม 

4.3 การบริหารจัดการเรื่องพลังงาน โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 
4.3.1 แผนงานการบริหารจัดการด๎านพลังงานในระดับชุมชน พัฒนาความรู๎ ความเข๎าใจด๎านพลังงาน 

การพัฒนาศักยภาพด๎านพลังงาน และการสํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทน 



4.3.2 แผนงานพัฒนาพลังงานทดแทนจากขยะมูลฝอย 
4.4 การเตรียมความพร๎อมด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมรองรับประชาคมอาเซียน 

4.4.1 แผนงานเตรียมความพร๎อมด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมรองรับประชาคมอาเซียน 
 
5. การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 

แนวทางการพัฒนา 
5.1 การเสริมสร๎างและรักษาความมั่นคง โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 

5.1.1 แผนงานการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนด๎านความมั่นคง 
5.1.2 แผนงานการประสานความรํวมมือและจัดตั้งเครือขํายด๎านความมั่นคงในระหวํางภาครัฐกับ 

ภาครัฐ และภาครัฐกับประชาชน 
 
6. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

แนวทางการพัฒนา 
6.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดโดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 

6.1.1 แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสถานที่ราชการ 
6.1.2 แผนงานพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
6.1.3 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  6.1.4 แผนงานภายใต๎ภาวะวิกฤติ 
 
แผนพัฒนาอ าเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)        
         วิสัยทัศน์อ าเภอ  
       “ชุมชนเข๎มแข็ง บ๎านเมืองนําอยูํ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี   มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด ารงชีวิต” 
        3.2 พันธกิจ 
 1) ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม 
 2) บ ารุงรักษาสภาพแวดล๎อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
 3) สํงเสริมการค๎า การลงทุน 
          4) สํงเสริมให๎ประชาชนด าเนินชีวิตด๎วยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 เป้าประสงค์รวม 
 1)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี. 
  2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแบบมีสํวนรํวม 
  3) การผลิตข๎าวหอมมะลิและพืชเศรษฐกิจอ่ืนให๎มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และการผลิตพืชปลอดสารพิษหรือเกษตร
อินทรีย์ 
          4) ประชาชนมีความพึงพอใจ ในคุณภาพการให๎บริการหนํวยงานภาครัฐ 
          5) องค์กรทุกภาคสํวนในพื้นท่ีอ าเภอศรีเมืองใหมํมีความเข๎มแข็ง 
 
 
 
 
 
 



3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองนําอยูํทันสมัยและเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เปูาประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

 
ตัวชี้วัด 

คําเปูาหมาย  
กลยุทธ์ 

 
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
หมูํบ๎านชุมชนมีความ
รักสามัคคีมีความเอ้ือ
อาทรตํอกัน 

จ านวนประชาชนเข๎ารํวม
กิจกรรมสํวนรวมของ
หมูํบ๎าน 

 
 
40 

 
 
50 

 
 
60 

 
 
70 

สํงเสริมการรู๎รัก
สามัคคี 

ประชาชนมีอาชีพมี
รายได๎เพียงพอตํอ
การด ารงชีวิต 
 

จ านวนประชาชนวัย
แรงงานอพยพไปท างาน
ตํางถ่ินลดลง 

 
 
10 

 
 
20 

 
 
30 

 
 
40 

สํงเสริมอาชีพ
ให๎กับประชาชน 

ประชาชนมีรายได๎
เพ่ิมข้ึนจากเดิม 

รายได๎เฉลี่ยของประชาชน
ในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น 
 

 
 
10 

 
 
15 

 
 
20 

 
 
25 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การสัญจรไปมาของ
ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก 

จ านวนเส๎นทางถนนเชื่อม
หมูํบ๎านและถนนสายหลัก
ได๎รับการปรับปรุง/
ซํอมแซม ให๎มีสภาพดีขึ้น 

 
 
10 

 
 
20 

 
 
30 

 
 
40 

การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การสํงเสริมการค๎าและการลงทุน 
เปูาประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
 

ตัวชี้วัด 
คําเปูาหมาย  

กลยุทธ์ 
 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ผู๎ประกอบการ
ร๎านค๎าในพ้ืนทีมี
เพ่ิมข้ึน 

จ านวน
ผู๎ประกอบการ
ค๎าในพื้นที่
เพ่ิมข้ึน 

 
 
5 

 
 
10 

 
 
15 

 
 
20 

สํงเสริม
ผู๎ประกอบการใน
พ้ืนที่ 

สถานที่ทํองเที่ยว
และสถานที่ส าคัญใน
อ าเภอศรีเมืองใหมํ  
มีคนรู๎จักมากข้ึน 
 

จ านวน
นักทํองเที่ยว
และประชาชน
ตํางถ่ินเดินทาง
มาเท่ียวอ าเภอ
ศรีเมืองใหมํ 
เพ่ิมข้ึน 

 
5 
 
 
 
 
 

 
10 

 
15 

 
20 

สํงเสริมการทํองเที่ยว 

  
 
 
 
 
 
 



  -ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสํงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการทํองเที่ยวเชิงคุณภาพ 
 
เปูาประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

 
ตัวชี้วัด 

คําเปูาหมาย  
กลยุทธ์ 

 
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
สํงเสริมการปลูก
ข๎าวหอมมะลิ
อินทรีย์ 

จ านวนเกษตรกรปลูกข๎าว
หอมมะลิอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น 
 

 
 
10 

 
 
20 

 
 
30 

 
 
40 

การปรับเปลี่ยน
และเพ่ิมมูลคํา
สินค๎าการเกษตร 

กลุํมเกษตรกรใน
พ้ืนที่มีความ
เข๎มแข็งการ
ด าเนินงานมี
ความตํอเนื่อง
และยั่งยืน 
 

จ านวนสมาชิกกลุํมเกษตรกร
ในพ้ืนที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

 
 
 
5 

 
 
 
10 

 
 
 
15 

 
 
 
20 

สํงเสริมการ
รวมกลุํม
เกษตรกร 

การผลิตสินค๎า 
OTOP ในพ้ืนที่มี
การพัฒนาและ
ด าเนินการอยําง
ตํอเนื่อง 

จ านวนสินค๎า OTOP ของ
อ าเภอมียอดจ าหนํายเพ่ิมขึ้น 

 
 
10 
 

 
 
20 

 
 
30 

 
 
40 

สํงเสริมการจ า
หนํวยผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค๎าเกษตรสูํสากล 
 

เปูาประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

 
ตัวชี้วัด 

คําเปูาหมาย  
กลยุทธ์ 

 
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
ประชาชนในพื้นท่ี
รํวมกันปลูกต๎นไม๎
ทดแทนปุาที่ถูก
ท าลาย 

จ านวน
ประชาชนที่
รํวมกันปลูก
ต๎นไม๎อยํางน๎อย
คนละ 1 ต๎น 

 
 
30 

 
 
40 

 
 
50 

 
 
60 

การฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม๎ 

เกษตรกรใช๎ปุ๋ย
อินทรีย์แทนการใช๎
ปุ๋ยเคมี 
 

จ านวน
เกษตรกรหันมา
ใช๎ปุ๋ยอินทรีย์
แทนการใช๎
ปุ๋ยเคมี 

 
 
10 

 
 
20 

 
 
30 

 
 
40 

การรักษาสภาพดิน 

มีการพัฒนาแหลํง
น้ าที่มีอยูํให๎
สามารถกักเก็บน้ า
ได๎มากข้ึน 

จ านวนแหลํงน้ า
ได๎รับการ
ปรับปรุง/
พัฒนา 

10 20 30 40  

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร๎างความม่ันคงและความปลอดภัยของประชาชน 
เปูาประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
 

ตัวชี้วัด 
คําเปูาหมาย  

กลยุทธ์ 
 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 

จ านวนคดี/เรื่อง
ร๎องเรียน คดีเกี่ยวกับ
การปทุษร๎ายตํอชีวิต
และทรัพย์สินลดลง 

 
 
20 

 
 
30 

 
 
40 

 
 
50 

การรักษาความสงบเรียบร๎อย 

มีการบูรณาการ
การท างานรํวมกัน
ในการแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติด 

จ านวนผู๎เสพ ผู๎ค๎าใน
พ้ืนที่ลดลง 

 
10 

 
20 

 
30 

 
40 

การแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

หมูํบ๎านรํวมกัน
ปฏิบัติหน๎าที่รักษา
ความปลอดภัยด๎วย
ความเข๎มแข็ง 

จ านวนการอยูํเวร
ยามของ ชรบ. เพิ่ม
มากขึ้น 

 
20 

 
20 
 

 
20 

 
20 

การรักษาความสงบเรียบร๎อย 

 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
 "น้ าไหล  ไฟสวําง ทางดี สํงเสริมประเพณีวัฒนธรรมท๎องถิ่น" 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 

 พันธกิจ   จัดให๎มีโครงสร๎างพื้นฐาน  และบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
 เป้าประสงค์   เพ่ือกํอสร๎างและซํอมบ ารุงทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ าให๎มาความสะดวกรวด 
เร็ว และมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งโครงสร๎างพ้ืนฐาน ที่สมบูรณ์และมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด๎านอื่น ๆ ให๎ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ด๎านคมนาคมขนสํง ด๎านความสงบเรียบร๎อย และความ
สงบสุขของประชาชนและด๎านเศรษฐกิจ 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. มีการกํอสร๎างและซํอมบ ารุงทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ าให๎มีความสะดวกรวดเร็วได๎มาตรฐาน 
2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สมบูรณ์และได๎มาตรฐาน 
3. โครงสร๎างพื้นฐาน มีความสะดวก สมบูรณ์และได๎มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 



 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. กํอสร๎างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท๎า 
ทํอระบายน้ า อาคารสถานที่ ทําเทียบเรือ ให๎ได๎
มาตรฐาน 

1.จ านวนถนนลาดยาง/คสล./ถนนหินคลุก/ถนนดิน/ถนน
ลูกรังที่กํอสร๎างและปรับปรุง /อาคารสถานที่ที่เพ่ิมขึ้นและ
ได๎รับการบ ารุงรักษา 
2.จ านวนรํองระบายน้ า/รางระบายน้ า/ทํอระบายน้ าที่เพ่ิมขึ้น 
3.จ านวนการกํอสร๎าง/ปรับปรุงซํอมแซม/อาคาร สถานที่ 

2.กอํสร๎างขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 1. จ านวนขยายเขตไฟฟูาแสงสวํางที่เพียงพอ 
2. จ านวนขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ 
3 . จ านวนขยายเขตไฟฟูาครัวเรือนที่เพียงพอ 
4. จ านวนซํอมแซมไฟฟูาแสงสวํางทั่วถึง 

3.กํอสร๎างและขยายเขตการประปาหมูํบ๎านให๎ได๎
มาตรฐาน 

1. จ านวนการกํอสร๎างขยายเขตประปาให๎ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
  

4.ติดตั้งระบบโทรศัพท์/โทรสารและบริการ
สาธารณะที่ประชาชนพึงได๎รับอยํางถ๎วนหน๎า 

1.จ านวนประชาชนที่ได๎รับการให๎บริการในการติดตั้งระบบ
โทรศัพท์ โทรสารและบริการสาธารณะ 

5. การพัฒนาแหลํงน้ า 1.จ านวนพ้ืนที่การเกษตรที่มีน้ าหรือระบบชลประทาน 
พัฒนาแหลํงน าที่เพียงพอ 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปลัด/กองคลัง/กองชําง/กองการศึกษา ฯ  องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน 

 ความเชื่อมโยง 
 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 

 ยุทธศาสตร์ที่  2 การสํงเสริมการลงทุนและการทํองเที่ยว 
 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด: 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 พันธกิจ   สํงเสริมคุณภาพทางด๎านจิตใจ ด๎านการศึกษา ด๎านสุขภาพอนามัย ด๎านสวัสดิการสังคม ด๎านกีฬา ให๎มี
คุณภาพที่ดียิ่งข้ึน และสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ 

 เป้าประสงค์ 1. การสํงเสริมสวัสดิการ 
  2. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  3. การพัฒนาด๎านกีฬาและนันทนาการ 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีอาชีพและรายได๎ที่เพียงพอ 
2. ประชาชนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
3. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎คงอยูํสืบไป 
4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 



5.ประชาชนได๎รับสวัสดิการที่ดีอยํางเพียงพอ 
 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.สํงเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม  สงเคราะห์ 
ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาสผู๎สูงอายุในต าบล 
2.สํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยูํของ
ผู๎ด๎อยโอกาส สํงเสริมโภชนาการแมํและเด็กอยําง
เหมาะสม 
3.สํงเสริมการปูองกันและควบคุมโรคติดตํอและ
สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนและ
หนํวยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่อยํางเป็นรูปธรรม 

1.จ านวนผู๎ที่ได๎รับการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม 
2.จ านวนผู๎ที่ได๎รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยูํ 
3.จ านวนผู๎ปุวยจากโรคติดตํอลดลง 
4.หนํวยงานด๎านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนได๎รับการ
สํงเสริม 
 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด/กองคลัง/กองชําง/กองการศึกษา ฯ  องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน 
 ความเชื่อมโยง 
 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด: 

 ยุทธศาสตร์ที่  2 การสํงเสริมคุณภาพชีวิต  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 พันธกิจ    เกิดความระเบียบเรียบร๎อยในชุมชน ประชาชนได๎รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 เป้าประสงค์  เพ่ือความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อยคนหมูํบ๎านและชุมชนมีภูมิค๎ุมกันและความพร๎อมเผชิญ

ปัญหาและภัยคุกคามด๎านความม่ันคงทุกรูปแบบบนพื้นฐานการมีสํวนรํวมขององค์กรทุกภาคสํวนและประชาชนใน
พ้ืนที่ 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ประชาชนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.จัดอบรมเยาวชนอาสาสมัคร เรื่องยาเสพติด 
2.สนับสนุน หนํวยงาน  ศตส.  ในการเฝูาระวังยาเสพ
ติด 
3.อบรมอาสาสมัครปูองกันสาธารณภัยประจ าแตํละ
หมูํบ๎าน 

 

1.การด าเนินงานของศูนย์ฯเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2.จ านวนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีจัดซื้อ 
3.จ านวนผู๎เข๎ารํวมฝึกอบรม 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปลัด/กองคลัง/กองชําง/กองการศึกษา ฯ  องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน 



 ความเชื่อมโยง 
 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด: 

 ยุทธศาสตร์ที่  2 การสํงเสริมคุณภาพชีวิต  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 พันธกิจ   สํงเสริมการทํองเที่ยวทางด๎านการวางแผนการทํองเที่ยว การปรับปรุงดูแลบ ารุงรักษาสถานที่ทํองเที่ยว 

และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 เป้าประสงค์     เพ่ือพัฒนา สนับสนุน สํงเสริม การทํองเที่ยวในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล ให๎เชื่อมโยงกับ

การทํองเที่ยวของอ าเภอและจังหวัด  การปรับปรุงดูแลบ ารุงรักษาสถานที่  ทํองเที่ยว และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1.  ปรับปรุงดูแลบ ารุงรักษาสถานที่ทํองเที่ยว  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
2.  สนับสนุนสํงเสริมการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. สนับสนุนสํงเสริมการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม 1.จ านวนครั้งที่มีการสนับสนุนสํงเสริมการทํองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปลัด/กองคลัง/กองชําง/กองการศึกษา ฯ  องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน 

 ความเชื่อมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี    

 ยุทธศาสตร์ที่  2 การสํงเสริมการค๎าการลงทุนและการทํองเที่ยว 
 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด: 

 ยุทธศาสตร์ที่  4 ด๎านการวางแผนสํงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทํองเที่ยว 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 พันธพันธกิจ   จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแบบยั่งยืน 
 เป้าประสงค์     เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อมอันพึงปรารถนารํวมกันไมํให๎มีปัญหาภายในชุมชน และ

เสริมสร๎างฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให๎คงอยูํตลอดไป 
 
 
 
 
 



 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
 2.  ประชาชนเกิดจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 3.  จ านวนพื้นที่แหลํงน้ าและปุาไม๎เพ่ิมข้ึน 
 4.  พ้ืนที่หมูํบ๎านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย 

  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. สร๎างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

1.จ านวนครั้งที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎อยูํดีมีสุข 

2.การปูองกันและการบ าบัดและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

2 จ านวนครั้งที่มีการปูองกันและการบ าบัดและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ส านักงานปลัด/กองคลัง/กองชําง/กองการศึกษา ฯ  องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน 
 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี    
 ยุทธศาสตร์ที่  1 ด ารงไว๎ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ พัฒนาแหลํงน้ า การจัดการสิ่งแวดล๎อม 

และพลังงานที่ดี 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด: 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  ด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

 

นโยบายรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์นั้น มีนโยบายหลัก  12  ด้าน ประกอบด้วย 

1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์มีความส าคัญยิ่งตํอประเทศและประชาชนชาวไทย รัฐบาลถือเป็นหน๎าที่ส าคัญท่ีจะเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ ด๎วยความจงรักภักดีซ่ึงรัฐบาลมีนโยบายด าเนินการ ดังนี้  

  ๑.๑ สืบสาน รักษา ตํอยอดศาสตร์พระราชาและโครงการ  อันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มาเป็นหลักส าคัญในการบ าบัดทุกข์ และบ ารุงสุขให๎ประชาชน และพัฒนาประเทศตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร รวมทั้ง สํงเสริมการเรียนรู๎หลักการทรงงาน การน ามาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา  ประเทศ 
เพ่ือประโยชน์ในวงกว๎าง รวมทั้งเผยแพรํศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  พอเพียงไปสูํเวทีโลกเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางยั่งยืน  

  ๑.๒ ตํอยอดการด าเนินการของหนํวยพระราชทานและประชาชน จิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริให๎เป็นแบบอยํางการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพ้ืนที่ตําง ๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร๎อน แก๎ไขปัญหา
ให๎แกํประชาชน และพัฒนาความเป็นอยูํ ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหนํวยงานใน
พระองคห์นํวยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน  



  ๑.๓ สร๎างความตระหนักรู๎เผยแพรํและปลูกฝังให๎ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎องและเป็นจริง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ เพ่ือประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
ทุกพระองค์เพ่ือกํอให๎เกิด การมสีํวนรํวมอยํางถูกต๎องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ในบริบทของไทย 

2. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข ของประเทศ  

  ๒.๑ รักษาและปูองกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ ทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ 
รวมทั้งปูองกันและปราบปรามภัยคุกคามตําง ๆ และภัยคุกคาม รูปแบบใหมํ โดยมุํงเน๎นการสร๎างอ านาจก าลังรบที่มี
ตัวตนและไมํมีตัวตนให๎เข๎มแข็ง การพัฒนา ระบบเตรียมความพร๎อมแหํงชาติระบบงานขําวกรอง การจัดการข๎อมูลที่เป็น
เท็จทางสื่อออนไลน์ และการมีสํวนรํวมของประชาชนด๎านความมั่นคง รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคง 
แบบองค์รวมให๎มีความพร๎อมในการรักษาอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติและรํวมพัฒนาประเทศ ในด๎านตําง ๆ  

  ๒.๒ ปลูกจิตส านึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมี จิตสาธารณะและการมีสํวนรํวมท า
ประโยชน์ให๎ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํระหวํางกันของ
ประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติหลักคิดที่ถูกต๎อง สร๎างคํานิยม  “ประเทศไทย
ส าคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล๎อมทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาให๎เอ้ือตํอ
การมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  

  ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร๎างการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขท่ีมีธรรมาภิบาล ความรักชาติ และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน พร๎อมทั้งสํงเสริมให๎นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคน
ดีมีคุณธรรม มีความรู๎ความสามารถ เห็นแกํประโยชน์ของประเทศชาติมากกวําสํวนตน เพ่ือให๎การบริหาร  ราชการ
แผํนดินเอ้ืออ านวยตํอการพัฒนาประเทศให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าอยํางมั่นคง  

  ๒.๔ สร๎างความสงบและความปลอดภัย ตั้งแตํระดับ ชุมชน โดยก าหนดให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเฝูา
ระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบร๎อย ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน และปัญหา
ยาเสพติดในระดับชุมชนและหมูํบ๎าน อยํางตํอเนื่อง และสนับสนุนให๎ประชาชนมีสํวนรํวมกับภาครัฐในการสร๎างความ
ปลอดภัยในพื้นท่ี 

  ๒.๕ แก๎ไขปัญหายาเสพติดอยํางจริงจังทั้งระบบ ด๎วยการบังคับใช๎ กฎหมายอยํางเครํงครัด ปราบปราม
แหลํงผลิตและเครือขํายผู๎ค๎ายาเสพติด โดยเฉพาะผู๎มีอิทธิพล  และเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่เกี่ยวข๎องอยํางเด็ดขาด ปูองกัน
เส๎นทางการน าเข๎าสํงออกโดยรํวมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ๎าน การลดจ านวนผู๎ค๎าและผู๎เสพรายใหมํ และให๎ความรู๎เยาวชน
ถึงภัยยาเสพติด อยํางตํอเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟูดูแล รักษาผู๎เสพผํานกระบวนการทางสาธารณสุข 

3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

 รัฐบาลให๎ความส าคัญกับการสํงเสริมให๎สถาบันทางสังคมรํวมปลูกฝังคํานิยม และวัฒนธรรมที่ดีรวมทั้งการท านุ
บ ารุงศาสนาการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมไทยและการยอมรับ ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลาย เพ่ือสร๎าง
สังคมให๎มีคุณภาพ คุณธรรม และอยูํรํวมกัน ได๎อยํางมีความสุข ดังนี้  

  ๓.๑ สํงเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติโดยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพรํประวัติศาสตร์วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณีภูมิปัญญา ภาษาไทย และภาษาถิ่นที่มีอัตลักษณ์และความหลากหลายผํานชํองทางตําง 
ๆ เพ่ือให๎เกิดความภาคภูมิใจ ในเอกลักษณ์ของชาติพร๎อมทั้งสนับสนุนการสร๎างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  
เพ่ือกระตุ๎นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนาตํอยอดและสร๎างมูลคําเพ่ิมในภาคธุรกิจและ อุตสาหกรรมอยํางเหมาะสม  



  ๓.๒ ปลูกฝังคํานิยมและวัฒนธรรมที่ดีทางด๎านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูความซื่อสัตย์การมีวินัย 
เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสํวนรํวม ท าประโยชน์ให๎ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดีโดยสํงเสริมให๎
สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในการบํมเพาะ สํงเสริมให๎ภาคเอกชนด าเนินธุรกิจอยํางมีธรรมาภิ
บาล ให๎สื่อ มีบทบาทกระตุ๎นและสร๎างความตระหนักในคํานิยมที่ดีรวมถึงผลิตสื่อที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ  และ
เปิดพื้นท่ีสาธารณะให๎ประชาชนได๎แสดงออกอยํางสร๎างสรรค์  

  ๓.๓ ท านุบ ารุงศาสนาให๎มีความเข๎มแข็ง สํงเสริมสถาบันศาสนา ทุกศาสนาให๎มีบทบาทในการเผยแผํ
หลักค าสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ เสริมสร๎างความรํวมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ และพัฒนา
สังคมให๎มีความสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และให๎พุทธศาสนิกชนเข๎าถึงแกํนแท๎ค าสอนของพระพุทธเจ๎าและสามารถ 
น ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได๎ 

  ๓.๔ สร๎างความรู๎ความเข๎าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ของประเทศเพ่ือนบ๎าน ยอมรับ
และเคารพในประเพณีวัฒนธรรมของกลุํมชาติพันธุ์และ ชาวตํางชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะพหุสังคมที่อยูํ
รํวมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู๎ ภาษาตํางประเทศควบคูํกับการสํงเสริม สร๎างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือ
การเป็น สํวนหนึ่งของประชาคมโลก 

 
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  

 ในโอกาสที่ประเทศไทยด ารงต าแหนํงประธานอาเซียนในปี๒๕๖๒ รัฐบาล จะใช๎โอกาสนี้ในการสร๎างบทบาทของ
ประเทศไทยในเวทีโลก เพ่ือให๎ประเทศไทยมีบทบาทน า ในการพัฒนาและสร๎างความรํวมมือของประเทศตําง ๆ เพ่ือ
น าไปสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะ ด าเนินการ ดังนี้ 

  ๔.๑ สร๎างบทบาทที่สร๎างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก ด าเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับ
ประเทศในภูมิภาคตําง ๆ และในเวทีโลกอยํางสมดุลและมีเสถียรภาพ บนพ้ืนฐานของหลักการการไว๎เนื้อเชื่อใจกัน การ
เคารพซึ่งกันและกัน และการสร๎างผลประโยชน์ รํวมกัน เน๎นย้ าความส าคัญของการเป็นหุ๎นสํวนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และสํงเสริมบทบาท ที่สร๎างสรรค์ของไทยในประชาคมโลก รวมทั้งมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต๎ เปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  

  ๔.๒ เสริมสร๎างความเป็นปึกแผํนของอาเซียน ทั้งในด๎านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะภายใต๎การเป็นประธานอาเซียนของไทย ผลักดันให๎เกิด ความรํวมมือที่เป็นรูปธรรมระหวํางประเทศสมาชิก
อาเซียน และระหวํางอาเซียนกับประเทศ คูํเจรจา เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน ตามแนวคิด “รํวมมือ รํวมใจ ก๎าว
ไกล ยั่งยืน” และเป็น แกนกลางของอาเซียนในการสนับสนุนให๎เกิดสันติสุขและความเจริญก๎าวหน๎าที่ยั่งยืนในภูมิภาค  

  ๔.๓ สํงเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ภายใต๎กรอบ ความรํวมมือตําง ๆ เพ่ือน าไปสูํ
การแสวงหาโอกาสทางการค๎า การลงทุน องค์ความรู๎และ นวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคตําง ๆ ของโลก 
อาทิยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียใต๎ และสนับสนุนการขยายธุรกิจในสาขาที่ผู๎ประกอบการไทยมีศักยภาพ สํงเสริมความ
รํวมมือ ทางวัฒนธรรมของไทยด๎วยการสํงเสริมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร๎างการรับรู๎ ที่กว๎างขวางมาก
ขึ้นในเวทีโลก  

   

 

 



  ๔.๔ สํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศด๎านความมั่นคง เพ่ือรับมือ กับภัยความมั่นคงในรูปแบบใหมํ
อาทิความม่ันคงทางไซเบอร์การค๎ามนุษย์อาชญากรรมข๎ามชาติ ความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล การโยกย๎ายถิ่นฐานแบบ
ไมํปกติและปัญหาข๎ามชาติที่สํงผลกระทบ ตํอวิถีชีวิตของคนไทยและความมั่นคงของมนุษย์ ๔.๕ ขับเคลื่อนงานการทูต
เชิงรุกเพ่ือประชาชน เพ่ือคุ๎มครอง ผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และภาคเอกชนไทยในตํางประเทศ สํงเสริม
บทบาทของ ชุมชนไทยในการรํวมเชิดชูผลประโยชน์ของไทยในตํางประเทศ 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  

  ๕.๑ เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง  

   ๕.๑.๑ ด าเนินนโยบายการเงินการคลังเพ่ือให๎เศรษฐกิจไทย สามารถตอบสนองตํอความผัน
ผวนของเศรษฐกิจโลก โดยการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให๎มี เสถียรภาพ เอ้ืออ านวยตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ภาพรวมและการเจริญเติบโตของธุรกิจ ทุกระดับ สนับสนุนการน าเทคโนโลยีทางการเงินเข๎ามาให๎บริการและพัฒนาขีด
ความสามารถสถาบัน การเงินไทย เพื่อรองรับการแขํงขันและการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาสากล เรํงขยายการเข๎าถึงบริการ 
ทางการเงินควบคูํไปกับการให๎ความรู๎ทางการเงิน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข๎อมูล  เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
ได๎รับสินเชื่อและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อส าหรับผู๎มีรายได๎น๎อย  และผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ยํอม  

   ๕.๑.๒ ก ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง โดยติดตามก ากับดูแล ให๎หนํวยงานภาครัฐด าเนินการ
ตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐอยํางเครํงครัดโดยเฉพาะการ  ด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่
กํอให๎เกิดภาระตํองบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต  โดยจัดท าประมาณการรายจํายแหลํงเงินที่ใช๎ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ และประโยชน์ที่จะได๎รับ การรายงานทางการเงินประจ าปีเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบในการใช๎
จํายเงินงบประมาณแผํนดิน รวมถึงการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจนในการให๎สิทธิประโยชน์ทางภาษีแกํนักลงทุนใน
พ้ืนที่ และอุตสาหกรรมที่เป็นกลุํมเปูาหมาย 

   ๕.๑.๓ ปฏิรูปโครงสร๎างรายได๎ภาครัฐ เรํงปรับโครงสร๎างการจัดเก็บ รายได๎ภาครัฐ ทั้งในสํวน
ของรายได๎ภาษีและรายได๎จากทรัพย์สินของรัฐ ผํานการขยายฐานภาษี การปรับปรุงอัตราภาษีการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และฐานข๎อมูล ขนาดใหญํ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได๎ในการจัดตั้งหนํวยงานจัดเก็บภาษี
กึ่งอิสระ การทบทวน คําลดหยํอนหรือมาตรการภาษีที่ไมํจ าเป็นและไมํกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอระบบเศรษฐกิจ  การ
ปราบปรามผู๎หลบเลี่ยงภาษีและการพัฒนาภาษีประเภทใหมํ ๆ ให๎สอดรับกับเทคโนโลยี  และการค๎าในยุคดิจิทัล รวมถึง
การเรํงบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให๎เกิดประโยชน์ตํอประเทศ เพ่ือให๎ระบบการจัดเก็บรายได๎ของรัฐชํวยสร๎างความ
เทําเทียม ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าตลอดจนสนับสนุนให๎ภาคเอกชนมีความสามารถในการแขํงขัน เพ่ือ
สํงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รักษาความสมดุลและความยั่งยืนทางการคลัง 

   ๕.๑.๔ ปฏิรูประบบการออม โดยจัดให๎มีระบบการออม เพ่ือการเกษียณอายุอยํางทั่วถึง พัฒนา
ตลาดเงินและตลาดทุนให๎เป็นแหลํงเงินทุนแกํผู๎ประกอบการ และเป็นชํองทางการออมของประชาชน พร๎อมทั้งพัฒนา
เครื่องมือทางการเงินที่จะสํงเสริม ให๎คนไทยทุกคนเข๎าสูํระบบการออมและการลงทุนระยะยาวให๎สามารถรองรับ
พฤติกรรม และวัฏจักรชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาระบบสถาบันการเงินให๎มีเสถียรภาพและลดต๎นทุน  พัฒนาขีด
ความสามารถในการด าเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนและสหกรณ์ทุกระดับ และพัฒนาความรู๎พ้ืนฐานทางการเงินแกํ
ประชาชน ตลอดจนการก ากับดูแลระบบสถาบันการเงิน ให๎มีความม่ันคง     

   

 



   ๕.๑.๕ สร๎างแพลตฟอร์มเพ่ือใช๎ในการออกแบบนวัตกรรม เชิงนโยบายที่มีเครื่องมือและ
เทคนิคสมัยใหมํตําง ๆ พร๎อมทั้งเปิดโอกาสให๎ผู๎เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชน เข๎ามามีสํวนรํวมใน
กระบวนการออกแบบนโยบายและมาตรการ เพ่ือให๎สามารถก าหนดนโยบายที่สามารถตอบสนองตํอสถานการณ์ตําง ๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปได๎ อยํางทันทํวงที 

   ๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม  

   ๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต๎แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] โดยน าความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาตํอยอด
และสร๎างมูลคําเพ่ิม จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในการผลิตสินค๎าเกษตร อุตสาหกรรม  
และบริการของท๎องถิ่น ปรับระบบการบริหารจัดการการผลิตและระบบโลจิสติกส์สํงเสริมการใช๎พลังงาน ทดแทน การใช๎
ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตรมาเพ่ิมมูลคํา การบริหารจัดการของเสีย อุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์
ระหวํางอุตสาหกรรมและชุมชนในแตํละพ้ืนที่ของจังหวัด กลุํมจังหวัดเพ่ือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ 
พร๎อมทั้งให๎ความส าคัญกับกฎระเบียบ ทางด๎านสิ่งแวดล๎อมในระดับประเทศและระหวํางประเทศ  

   ๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให๎สามารถตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน๎ม
การค๎าโลกโดยค านึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการแขํงขัน แนวโน๎มความต๎องการของตลาดในประเทศและตลาดโลก 
เพ่ือให๎อุตสาหกรรมไทยมีระดับ ผลิตภาพที่สามารถแขํงขันได๎ในเวทีโลก สร๎างนวัตกรรมใหมํท่ีมีมูลคําสูงในอุตสาหกรรมที่
มี ศักยภาพ และอุตสาหกรรมอนาคต อาทิอุตสาหกรรมตํอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคมของ  ประเทศ 
อุตสาหกรรมทํํเกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมความมั่นคงของประเทศ อุตสาหกรรมอวกาศ  พร๎อมทั้งให๎ความส าคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพของผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม  ตลอดหํวงโซํอุปทานให๎สามารถใช๎ประโยชน์จาก
ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ ความสามารถในการแขํงขัน 

  ๕.๒.๓ สร๎างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ ผู๎ประกอบการรายใหมํ โดยการ
สร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเข๎าถึงเทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบให๎เอ้ือตํอการ
พัฒนาผู๎ประกอบการ การเข๎าถึงแหลํงเงิน การพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบที่ได๎มาตรฐานสากลและการ
ใช๎สถาบันการศึกษาท่ีมีอยูํ ในพ้ืนที่มาสนับสนุนด๎านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมคุณคําให๎กับสินค๎าและบริการ  

  ๕.๒.๔ พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล๎อมให๎มี ประสิทธิภาพในการสนับสนุน
ผู๎ประกอบการ โดยการจัดท าแพลตฟอร์มที่เหมาะสมส าหรับ กลุํมผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม และกลุํม
วิสาหกิจเริ่มต๎นในการสร๎างมูลคําเพ่ิม ของผลิตภัณฑ์ด๎วยการใช๎นวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การตลาด 
และการบัญชี เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบํมเพาะผู๎ประกอบการและสถาบันเฉพาะทางตําง ๆ ให๎สามารถ เป็นกลไก
หลักที่เข๎มแข็งในการรํวมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบํมเพาะศักยภาพ  ผู๎ประกอบการในการสร๎าง
มูลคําเพ่ิมของผลิตภัณฑ์  

 ๕.๓ พัฒนาภาคเกษตร  
  ๕.๓.๑ รักษาเสถียรภาพราคาสินค๎าเกษตรและรายได๎ให๎กับ เกษตรกรในสินค๎าเกษตรส าคัญ 

อาทิข๎าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ๎อย และข๎าวโพด  โดยผํานเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ ไมํเป็นภาระกับงบประมาณแผํนดิน เกินสมควร จัดให๎มีระบบประกันภัยสินค๎าเกษตร การพัฒนา
ระบบตลาดที่เชื่อมโยงผลผลิต ของเกษตรกรถึงผู๎ประกอบการแปรรูปและผู๎บริโภคอยํางเป็นธรรม การใช๎เทคโนโลยี
และเครื่องมือ ในการขยายและเข๎าถึงตลาดในรูปแบบตําง ๆ การอ านวยความสะดวกทางการค๎า และการพัฒนา  
ระบบโลจิสติกส์การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ  



  ๕.๓.๒ ลดต๎นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม และไมํกํอให๎เกิดภาระทางการเงิน
การคลังของภาครัฐ โดยจัดให๎มีมาตรการที่เก่ียวข๎องกับ การเพ่ิมรายได๎และลดต๎นทุนการเกษตรครบวงจร ตั้งแตํการ
ปรับโครงสร๎างต๎นทุนการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์พ้ืนที่เพาะปลูก ปุ๋ย เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร แหลํงน้ า 
และระบบไฟฟูา เพ่ือการเกษตร การลดภาระหนี้สินโดยให๎เกษตรกรเข๎าถึงแหลํงเงินทุนในระบบที่มีต๎นทุนต่ า การลด
ความเสี่ยงจากราคาพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาทักษะอาชีพเสริมรายได๎รวมทั้ง  การวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และการปรับเปลี่ยนการผลิตให๎เหมาะสม กับฐานทรัพยากรในพ้ืนที่และความ
ต๎องการของตลาด น าระบบข๎อมูลสารสนเทศการเกษตร ระบบ แผนที่เกษตรเพ่ือการจัดเขตพ้ืนที่เกษตรกรรม 
(zoning) และสํงเสริมกลไกอาสาสมัครเกษตร หมูํบ๎าน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการเชิงรุกมาใช๎ในการบริหาร
จัดการการผลิตสินค๎าเกษตร ให๎เหมาะสมกับพ้ืนที่  

   ๕.๓.๓ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุํนใหมํ โดยเพ่ิม ทักษะการประกอบการและ
พัฒนาความเชื่อมโยงของกลุํมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ในทุกระดับ โดยเฉพาะด๎านการตลาด การค๎า
ออนไลน์ระบบบัญชีเพ่ือขยายฐานการผลิตและ ฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให๎เข๎มแข็ง มีความสามารถใน
การแขํงขัน รวมทั้งการพัฒนา เกษตรกรรุํนใหมํไปสูํเกษตรกรอัจฉริยะ เพ่ือการพัฒนาภาคเกษตรไดอยํางมั่นคงตํอไป
ในอนาคต  

  ๕.๓.๔ สํงเสริมการสร๎างมูล คําเพ่ิมให๎กับ สิน ค๎าเกษตร เพ่ือยกระดับรายได๎และคุณภาพชีวิต
ให๎กับเกษตรกร โดยใช๎ประโยชน์จากฐานความหลากหลาย ทางชีวภาพ การลด ละ เลิกใช๎ยาปราบศัตรูพืชโดยเร็ว 
โดยต๎องจัดหาสารทดแทนที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร การสํงเสริมการผลิตสินค๎า
เกษตรที่มีมูลคําเพ่ิมและโอกาส ทางเศรษฐกิจ อาทิเกษตรอินทรีย์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตร
ชีวภาพ และ เกษตรแปรรูป เพื่อตํอยอดไปสูํเกษตรอุตสาหกรรม สํงเสริมการวิจัยพัฒนาและถํายทอดเทคโนโลยี ใน
การพัฒนาสินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรให๎ได๎คุณภาพ  มาตรฐานและความ
ปลอดภัย  

  ๕.๓.๕ ดูแลเกษตรกรผู๎มีรายได๎น๎อยให๎สามารถเข๎าถึงและ ใช๎ประโยชน์ในที่ดินท ากิน แหลํง
เงินทุน โครงสร๎างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตตําง ๆ รวมทั้ง ดูแลและลดความเสียหายจากการท าการเกษตรในพ้ืนที่
ประสบภัยทางธรรมชาติซ้ าซาก โดยก าหนดเขตพ้ืนที่เกษตรกรรม (zoning)  

  ๕.๓.๖ สํงเสริมการปลูกไม๎มีคําเป็นพืชเศรษฐกิจโดยการสนับสนุน พันธุ์กล๎าไม๎และให๎ความรู๎ใน
การบริหารจัดการเชิงพาณิชย์อยํางเหมาะสม ทั้งในด๎านการปลูก บ ารุงรักษา ดูแล และการแปรรูปเพ่ือสร๎าง
มูลคําเพ่ิม ซึ่งจะชํวยเพิ่มรายได๎ให๎แกํเกษตรกรอีกทางหนึ่ง  

  ๕.๓.๗ สํงเสริมการท าปศุสัตว์ให๎เกษตรกรมีรายได๎เพ่ิมขึ้น โดยสํงเสริมการตลาด วิจัยและ
พัฒนาพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์พ้ืนบ๎าน อาทิโคเนื้อ แพะ และแกะ เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิม พัฒนามาตรฐานการผลิต
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให๎เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากลและสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภคทั้ง
ภายในประเทศและตํางประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการสํงออกผลิตภัณฑ์ดังกลําวไปสูํตลาดโลก  

  ๕.๓.๘ ฟ้ืนฟูและสนับสนุนอาชีพการท าประมงให๎เกิดความยั่งยืน บนพ้ืนฐานของการรักษา
ทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให๎มีความสมบูรณ์ อยํางตํอเนื่อง โดยเพ่ิมขีดความสามารถการท า
ประมงอยํางถูกต๎องในกลุํมประมงพ้ืนบ๎าน และเชิงพาณิชย์การเข๎าถึงแหลํงทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสร๎างรายได๎
และลดต๎นทุนการท าประมง ลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพ สํงเสริมการรวมกลุํมประมงชายฝั่งและประมง
พ้ืนบ๎าน เพ่ือสร๎างพลังในการประกอบอาชีพควบคูํไปกับการอนุรักษ์ในพ้ืนที่ และเรํงพัฒนาการเพาะเลี้ยง ในทะเลที่



สอดคล๎องกับแผนการใช๎ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ รวมถึงการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากภูมิปัญญาในการแปรรูปมา
เพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์และสินค๎าประมง  

 ๕.๔ พัฒนาภาคการทํองเที่ยว   
  ๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหลํงทํองเที่ยว โดยสํงเสริมพัฒนาให๎ประเทศ

ไทยเป็นแหลํงทํองเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเดํน  บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และการจัดการ ขยะและของเสียเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศ 
สิ่งแวดล๎อมและชุมชนท๎องถิ่น รวมทั้ง พัฒนาการทํองเที่ยวในรูปแบบหลายประเทศจุดมุํงหมายเดียวกัน การพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยว ในเชิงกลุํมพื้นที่เมืองหลักและเมืองรองที่มีศักยภาพ การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์และวัฒนธรรม การ
ทํองเที่ยวเชิงธุรกิจ การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทํองเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ  การทํองเที่ยวเรือส าราญ และ
การทํองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎าน  

  ๕.๔.๒ ดึงดูดนักทํองเที่ยวที่มีคุณภาพ รายได๎สูง โดยมุํงเน๎น ขยายตลาดคุณภาพพร๎อมกับ
รักษาตลาดเดิม รวมทั้งน าระบบดิจิทัลมาใช๎ในการสํงเสริม การทํองเที่ยว เพ่ือให๎นักทํองเที่ยวสามารถเข๎าถึงแหลํง
ทํองเที่ยวในพื้นที่ตําง ๆ ของประเทศ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

  ๕.๔.๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เก่ียวเนื่อง กับการทํองเที่ยว อาทิธุรกิจสปา
และแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย เพื่อสร๎าง ความหลากหลายของสินค๎า และสร๎างโอกาสการขยาย
ฐานการผลิตและการตลาดในระดับภูมิภาค ตลอดจนสํงเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสูํระดับสากล  

  ๕.๔.๔ ดูแลความปลอดภัยของนักทํองเที่ยวอยํางเข๎มงวด โดยเพ่ิมมาตรฐานการดูแลรักษา
ความปลอดภัยแกํนักทํองเที่ยวจากอาชญากรรม การฉ๎อฉล และอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพรํองของผู๎ประกอบการ 
เพ่ิมความเข๎มงวดในการดูแลรักษา ความปลอดภัยและให๎บริการนักทํองเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณแหลํงทํองเที่ยวทาง
น้ าหรือทางทะเล เกาะ หมูํเกาะถ้ าและน้ าตกอ านวยการและบูรณาการความชํวยเหลือนักทํองเที่ยวให๎มีประสิทธิภาพ  

  ๕.๔.๕ สํงเสริมให๎เกิดการกระจายรายได๎จากธุรกิจทํองเที่ยว สูํชุมชน โดยพัฒนาเครือขําย
วิสาหกิจให๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหวํางธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และการพัฒนา
เชื่อมโยงในเชิงกลุํมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนา ทักษะและองค์ความรู๎ของท๎องถิ่น ชุมชน และสถาบันการศึกษา 
เพ่ือสนับสนุนให๎มีสํวนรํวม ในการพัฒนาและท าธุรกิจการทํองเที่ยวในพื้นที่ให๎มากขึ้น อาทิการพัฒนายุวมัคคุเทศก์  

 ๕.๕ พัฒนาการค๎าการลงทุนเพ่ือมุํงสูํการเป็นชาติการค๎า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค  
  ๕.๕.๑ สํงเสริมการค๎าชายแดนและแก๎ไขปัญหาสินค๎าชายแดน เพ่ือให๎สามารถใช๎ประโยชน์จาก

การเชื่อมโยงโครงสร๎างพ้ืนฐาน และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดนที่ได๎พัฒนาไว๎แล๎ว และให๎บริการการด าเนิน
ธุรกิจแกํนักลงทุนและผู๎ประกอบการขนาดกลาง  และขนาดยํอมแบบเบ็ดเสร็จให๎เข๎าไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ๎าน 
โดยระยะแรกจะมุํงเน๎น สนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการไทยแสวงหาโอกาสทางการค๎า การลงทุน หรือขยายฐานการผลิต 
และการตลาดในกลุํมประเทศเพ่ือนบ๎าน ในรูปแบบฐานการผลิตและตลาดรํวม เพ่ือใช๎ประโยชน์ จากแนวโน๎มการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอยํางตํอเนื่องและแหลํงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ตลอดจนความได๎เปรียบของ
คําจ๎างแรงงาน  

 
 
 



  ๕.๕.๒ สํงเสริมธุรกิจการค๎าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ข๎ามพรมแดน โดย
สํงเสริมการรวมกลุํมเพื่อพัฒนาสินค๎าและบริการ ของผู๎ประกอบการรายยํอยให๎เหมาะสมส าหรับการค๎าออนไลน์ข๎าม
พรมแดน เพ่ือเพ่ิมชํองทาง การตลาดให๎ผู๎บริโภคในประเทศเพ่ือนบ๎านสามารถเข๎าถึงสินค๎าและบริการได๎โดยตรง 
พร๎อมทั้ง พัฒนาแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข๎องกับการท าธุรกรรมผํานระบบดิจิทัลทั้งทางการตลาด การเงิน  และระบบโลจิ
สติกส์  

  ๕.๕.๓ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน าเข๎าสํงออกสินค๎า บริเวณดํานชายแดน เรํงรัดการ
จัดรูปแบบการพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการพ้ืนที่ ดํานชายแดนส าคัญ เชํน ดํานศุลกากร ดํานปศุสัตว์
คลังสินค๎า และพ้ืนที่ตํอเนื่อง เพ่ือให๎สามารถ สนับสนุนการค๎า การลงทุน และการอ านวยความสะดวกทางการค๎า 
โดยลดการใช๎ดุลยพินิจ ของเจ๎าหน๎าที่รัฐให๎น๎อยที่สุด รวมทั้งสนับสนุนผู๎ประกอบการในพ้ืนที่ให๎สามารถสร๎าง
มูลคําเพ่ิม จากกิจกรรมน าเข๎าสํงออกสินค๎าบริเวณดํานชายแดน    

 ๕.๖ พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
  ๕.๖.๑ พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านคมนาคมให๎ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศและสามารถ

รองรับการขนสํงและการเดินทางตํอเนื่องหลายรูปแบบได๎อยําง ไร๎รอยตํอ สานตํอการพัฒนารถไฟความเร็วสูง และ
เริ่มต๎นการปรับปรุงระบบรถไฟขนาดราง ๑ เมตร ให๎เป็นระบบไฟฟูาเพ่ือสนับสนุนให๎เป็นโครงขํายหลักในการ
เดินทางและขนสํงสินค๎าของประเทศ และให๎ความส าคัญกับการบูรณาการการพัฒนาระบบขนสํงกับการพัฒนาพ้ืนที่
และเมือง การพัฒนาขีดความสามารถของผู๎ให๎บริการภาคขนสํงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง การเชื่อมโยง  แหลํง
ทํองเที่ยว การกระจายความเจริญสูํภูมิภาค รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด๎านความปลอดภัยทางถนน
ที่สอดประสานกันระหวํางระบบการเตือนภัย การชํวยเหลือกู๎ภัย  และการชํวยเหลือเยียวยาผู๎ประสบภัยที่มี
ประสิทธิภาพ  

  ๕.๖.๒ แก๎ไขปัญหาจราจรติดขัดในพ้ืนที่เขตเมือง โดยการพัฒนา  ระบบขนสํงมวลชน
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของแตํละพ้ืนที่ โดยเฉพาะเมืองหลักในภูมิภาค การน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการควบคุม สํงการจราจรและวางแผนการเดินทาง การกวดขันวินัยจราจร และการจัด
ระเบียบที่จอดรถ โดยเฉพาะการจัดให๎มีที่จอดรถใต๎ดินและบนดินเพ่ิมเติม ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน พร๎อมทั้ง  
พัฒนาทางเท๎า ทางจักรยาน และสิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆให๎สามารถรองรับความต๎องการเดินทาง  เพ่ือคนทั้ง
มวล (Universal Design) เพ่ือให๎ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางได๎อยํางทั่วถึงและรวดเร็ว    

  ๕.๖.๓ เสริมสร๎างความมั่นคงทางด๎านพลังงานให๎สามารถพ่ึงพา ตนเองได๎โดยกระจายชนิดของ
เชื้อเพลิงทั้งจากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอยํางเหมาะสม สนับสนุนการผลิตและการใช๎พลังงานทดแทนตาม
ศักยภาพของแหลํงเชื้อเพลิงในพ้ืนที่ เปิดโอกาส ให๎ชุมชนและประชาชนมีสํวนรํวมในการผลิตและบริหารจัด
การพลังงาน สํงเสริมให๎มีการใช๎น้ ามัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 และ B100 เพ่ือเพ่ิมการใช๎น้ ามันปาล์มดิบ และจัดท า
แนวทางการใช๎มาตรฐาน น้ ามัน EURO5 สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด๎านพลังงาน อาทิเทคโนโลยีระบบ
ไฟฟูา อัจฉริยะ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟูา และระบบกักเก็บพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนให๎เกิดโครงสร๎าง  ตลาดไฟฟูา
รูปแบบใหมํ อาทิแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟูา ตลอดจนโครงสร๎าง อัตราคําไฟฟูารูปแบบใหมํ อาทิ
ระบบหักลบหนํวยไฟฟูาสุทธิพร๎อมทั้งปรับปรุงระบบการก ากับ ดูแลกิจการด๎านพลังงานให๎มีการแขํงขันอยํางเสรีและ
เป็นธรรม ราคาพลังงานสะท๎อนต๎นทุน ที่แท๎จริง ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจด๎าน
พลังงานในอนาคต ด าเนินการให๎มีการส ารวจและค๎นหาแหลํงพลังงานใหมํ และรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎าน ในการ
พัฒนาพลังงาน  



  ๕.๖.๔ ยกระดับโครงขํายระบบไฟฟูาและพลังงานให๎มี ความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง 
และมีเสถียรภาพ โดยจัดท าแผนการพัฒนาระบบโครงขําย ไฟฟูาอัจฉริยะทั้งระบบให๎สามารถรองรับเทคโนโลยีด๎าน
พลังงานสมัยใหมํในอนาคต มุํงเน๎น การพัฒนาโครงขํายภายในประเทศให๎เชื่อมตํอระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก 
ตะวันออก เหนือ และใต๎เพ่ือให๎สามารถบริหารจัดการระบบไฟฟูาและพลังงานระหวํางพ้ืนที่ตําง ๆ ได๎อยํางมั่นคง  
และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาคการผลิต     

  ๕.๖.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าประปา โดยพัฒนาแหลํงน้ าดิบ และใช๎เทคโนโลยี
สมัยใหมํในการผลิตและการบริหารจัดการระบบประปาเพ่ือลดน้ าสูญเสีย พัฒนาคุณภาพน้ าประปา ขยายเขตการ
จํายน้ าประปาให๎ครอบคลุมพ้ืนที่ภูมิภาคและแหลํงทํองเที่ยว รวมทั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และสร๎างจิตส านึกของ
ประชาชนในการใช๎น้ าอยํางประหยัด  

  ๕.๖.๖ แก๎ปัญหาระบบระบายน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยพัฒนาระบบระบายน้ า ปรับปรุง
โครงสร๎างพ้ืนฐานและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎อง ให๎สามารถระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
พร๎อมทั้งรณรงค์ให๎ประชาชน ไมํทิ้งขยะหรือของเหลือใช๎ลงในทํอระบายน้ า  แมํน้ า  และทะเล รวมทั้งพัฒนาระบบ
รวบรวมและ บ าบัดน้ าเสียในเขตเมือง โดยใช๎หลักการผู๎กํอมลพิษเป็นผู๎จํายในการบริหารจัดการน้ าเสีย  

 ๕.๗ พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านดิจิทัลและการมุํงสูํการเป็นประเทศ อัจฉริยะ  
  ๕.๗.๑ รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข๎าใช๎วงโคจรดาวเทียม อันเป็นสมบัติของชาติให๎เกิด

ประโยชน์แกํประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ต เกตเวย์และเทคโนโลยีสื่อสารไร๎สายในระบบ 5G 
เพ่ือให๎การติดตํอสื่อสารผํานอินเทอร์เน็ต เป็นไปอยํางตํอเนื่อง รองรับการเชื่อมตํอจ านวนมากและแอปพลิเคชันตําง 
ๆ ได๎อยํางมีเสถียรภาพ เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันทาง
เศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายด๎านสังคม อาทิการบริการด๎านการศึกษา และการบริการด๎านสาธารณสุข  ตลอดจน
สร๎างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน  

  ๕.๗.๒ พัฒนาการอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ การค๎า การน าเข๎าสํงออก และโลจิ
สติกส์ในรูปแบบดิจิทัล โดยพัฒนาการค๎าสูํรูปแบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ให๎สามารถเชื่อมโยงการค๎า การช าระเงิน 
และการขนสํงสูํระบบออนไลน์และให๎ ความส าคัญกับการใช๎ประโยชน์จากการแบํงปันทรัพยากรหรือพ้ืนที่ในการ
ขนสํงสินค๎า พร๎อมทั้ง น าเทคโนโลยีนวัตกรรมเข๎ามาใช๎ในการด าเนินงาน อาทิระบบโครงขํายในการเก็บบัญชีธุรกรรม 
ออนไลน์ระบบปัญญาประดิษฐ์ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ( Internet of Things: IoT) และระบบข๎อมูลขนาดใหญํ 
(Big Data) ตลอดจนเรํงรัดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงระบบเครือขํายข๎อมูล ในกระบวนการน าเข๎าสํงออกและโลจิ
สติกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวให๎สมบูรณ์ และสอดคล๎องกับมาตรฐานสากล  

  ๕.๗.๓ สํงเสริมการค๎าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเพ่ิม โอกาสให๎ผู๎ประกอบการราย
ยํอยท้ังในภาคการผลิตและบริการในการเข๎าถึงตลาด โดยการสร๎าง ความเชื่อมั่นระหวํางผู๎ซื้อกับผู๎ขาย และจูงใจให๎
เกิดการค๎าผํานชํองทางออนไลน์ด๎วยการทบทวน กฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานด๎านความปลอดภัยไซเบอร์การ
คุ๎มครองผู๎บริโภค รวมทั้ง การแก๎ไขปัญหาการด าเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศให๎มีประสิทธิภาพ สํงเสริม 
ความสามารถของผู๎ประกอบการไทยที่ให๎บริการแพลตฟอร์มการค๎าออนไลน์พัฒนาอุตสาหกรรม  และบริการที่
เกี่ยวข๎อง อาทิโลจิสติกส์และระบบการช าระเงิน ให๎ได๎มาตรฐานสากล เชื่อมโยง  และบูรณาการฐานข๎อมูลระหวําง
หนํวยงานของรัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกแกํผู๎ประกอบการ รวมถึงสํงเสริมการก ากับดูแลที่มีมาตรฐานและเอ้ือตํอ
การประกอบธุรกิจของผู๎ประกอบการทุกขนาด ตลอดจนชํวยเสริมสร๎างโอกาสทางธุรกิจของกิจการบริษัทการค๎า



ระหวํางประเทศในประเทศไทย รวมทั้งยกระดับมาตรฐานร๎านค๎าปลีกให๎เข๎าสูํการค๎าออนไลน์เพ่ือลดผลกระทบจาก
พฤติกรรม ของผู๎บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

  ๕.๘ พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  
  ๕.๘.๑ พัฒนาสภาพแวดล๎อมและระบบนิเวศที่เอ้ือตํอ การสํงเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการ

วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ที่สามารถเชื่อมโยงกัน ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและสํงผลตํอการพัฒนาตํอยอดจาก
ผลการวิจัยให๎น าไปใช๎ในเชิงพาณิชย์ได๎ โดยพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และมีกลไกด าเนินการที่บูรณาการทั้ง
ระบบ เพ่ือสนับสนุน การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตลอดหํวงโซํมูลคําให๎มีขีดความสามารถในการแขํ งขันที่
สูงขึ้น พร๎อมทั้งพัฒนาระบบข๎อมูลและตัวชี้วัดภายใต๎กรอบขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านวิทยาศาตร์ 
เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  

  ๕.๘.๒ สร๎างระบบจัดการข๎อมูลเพ่ือรองรับการบริหารจัดการ งานวิจัยอยํางมีประสิทธิภาพ 
ผํานการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบงานวิจัยของหนํวยงานตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือสร๎างความเป็นเอกภาพในการ
สํงเสริมการด าเนินงานด๎านการวิจัยที่ตํอยอด ไปสูํการสร๎างนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบให๎
เอ้ือตํอการตํอยอดงานวิจัย สูํการเพิ่มมูลคําในเชิงพาณิชย์  

  ๕.๘.๓ เสริมสร๎างการใช๎ประโยชน์จากโครงสร๎างพ้ืนฐาน ทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีอยูํให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุํงเน๎นการพัฒนาระบบ คุณภาพและมาตรฐานที่เป็นปัจจัยน าไปสูํการสร๎างงานวิจัย
และนวัตกรรมที่มีมูลคําสูง และสามารถน าไปใช๎ได๎จริง และใช๎วัตถุดิบจากภายในประเทศให๎มากที่สุด  

  ๕.๘.๔ สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห๎องปฏิบัติการต๎นแบบ ที่เป็นโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมในระดับต๎นน๎ํา โดยเฉพาะโรงงานและห๎องปฏิบัติการน ารํอง ที่สามารถ
ตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนา เศรษฐกิจภายใต๎แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] และสนับสนุนให๎เกิดการลงทุนจากภาคธุรกิจเอกชน ไป
พร๎อมกัน  

 ๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหมํ 
   ๕.๙.๑ พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยุคใหมํ อาทิเศรษฐกิจแบบ

แบํงปัน (Sharing Economy) เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจ
สร๎างสรรค์และเศรษฐกิจวัฒนธรรม พร๎อมทั้ง  ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข๎องเพ่ือสนับสนุนให๎
ผู๎ประกอบการยุคใหมํสามารถพัฒนา แอปพลิเคชัน นวัตกรรม สินค๎าและบริการที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองตํอ
ความต๎องการ ของผู๎บริโภคและความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว เพ่ือสร๎างคุณคําเพ่ิม  
ให๎แกํผลิตภัณฑ์และกํอให๎เกิดมูลคําเพ่ิมให๎กับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม    ๕.๙.๒ เรํงรัด
พัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดยํอมทั้งในภาคการผลิตและบริการให๎สามารถแขํงขันได๎โดยการ
พัฒนาทักษะความเป็น ผู๎ประกอบการให๎สามารถใช๎ประโยชน์จากความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การด าเนินธุรกิจ สนับสนุนการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนและตลาด รวมทั้งสนับสนุนการเติบโตของ วิสาหกิจ
เริ่มต๎น โดยพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ืออ านวยตํอการด าเนินธุรกิจโดยเฉพาะในด๎านสิทธิประโยชน์ แหลํงเงินทุน แรงงาน
คุณภาพ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการมี ความสามารถในการแขํงขันและขยายตลาดสูํ
ตํางประเทศได๎และเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหมํ ของประเทศไทยในระยะตํอไป  

 



  ๕.๙.๓ สํงเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็น ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม
ยุคใหมํ โดยการสนับสนุนให๎มีการจัดกิจกรรม ผํานการศึกษา และการเพ่ิมชํองทางในการเข๎าถึงเทคโนโลยีแหลํงเงิน
และการระดมทุน เพ่ือกระตุ๎นและเปิดโอกาสให๎เยาวชนสามารถน าเสนอแนวคิด พัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม  
และด าเนินธุรกิจได๎ด๎วยตนเอง  

  ๕.๙.๔ ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข๎ามาชํวยบํมเพาะผู๎ประกอบการ ขนาดกลางและขนาด
ยํอมยุคใหมํของไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมขั้นสูง และเปิดโอกาสให๎ผู๎ประกอบการขนาด
กลางและขนาดยํอมยุคใหมํของไทยสามารถท างานรํวมกับ นักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยและพัฒนา ปัจจัย
แวดล๎อมอ่ืน ๆ ให๎เอื้อตํอการพัฒนา เทคโนโลยีขั้นสูง  

 
๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
  การใช๎ประโยชน์จากศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่จะชํวยกระจายความเจริญ  ไปสูํภูมิภาคและสร๎าง
โอกาสการพัฒนาทั้งด๎านเศรษฐกิจและสังคม ลดความเหลื่อมล้ าของ การพัฒนา ลดการกระจุกตัวของการพัฒนา
และประชากรของเมืองใหญํในปัจจุบัน โดยการสร๎าง สังคมชนบทเป็นสังคมเมืองที่สงบสุข เพียงพอ และแก๎ปัญหา
การย๎ายถิ่นฐาน โดยมีนโยบาย ดังนี้  
  ๖.๑ สํงเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ของเอเชีย  
   ๖.๑.๑ พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยํางตํอเนื่อง โดยพัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน
ที่ทันสมัยให๎เป็นไปตามเปูาหมาย พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบให๎เป็น เมืองมหานครการบิน ศูนย์กลางทางการแพทย์ของ
เอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีความนําอยูํ และทันสมัยระดับนานาชาติยกระดับภาคการเกษตรให๎เชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเรํงพัฒนาบุคลากร รวมทั้งทบทวน
กฎระเบียบ เพ่ือรองรับและสํงเสริมอุตสาหกรรมเปูาหมายที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงอยํางโปรํงใสและเป็นธรรม  
   ๖.๑.๒ สํงเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต๎ และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต๎
โดยพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านการขนสํงและโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมชํองทางการสํงออกสินค๎าทางทะเลของประเทศ
และของภาคใต๎โดยเฉพาะการสํงออก ไปยังเอเชียใต๎พัฒนาการเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันกับฝั่งอําว
ไทย และพัฒนา อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรจากทรัพยากรในพ้ืนที่และประเทศเพ่ือนบ๎าน  
รวมทั้งให๎ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองนําอยูํ  
   ๖.๑.๓ เพ่ิมพ้ืนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแหํงใหมํในภูมิภาค อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิง
พ้ืนที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ  และพ้ืนที่ที่มีความได๎เปรียบเชิงที่ตั้งที่
สามารถพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมในอนาคต โดยพัฒนา ให๎สอดคล๎องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ สนับสนุน
การมีสํวนรํวมของประชาชนและภาคี การพัฒนาที่เกี่ยวข๎องในการยกระดับรายได๎และคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่ รวมทั้ง การจัดการผลกระทบที่อาจมีตํอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
   ๖.๑.๔ เรํงขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดนอยํางตํอเนื่อง โดย
สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช๎ เทคโนโลยีสูงขึ้น สอดคล๎องกับศักยภาพของพ้ืนที่และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ทบทวนการให๎ สิทธิประโยชน์ด๎านการลงทุนให๎เหมาะสมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาม
ศักยภาพพ้ืนที่ พัฒนา เมืองชายแดนให๎มีความนําอยูํ รวมทั้งใช๎เทคโนโลยีสนับสนุนการดูแลด๎านความมั่นคงและ
รักษา ความปลอดภัยในพ้ืนที่และสํงเสริมให๎ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวม  ในการ
พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  



  ๖.๒ สํงเสริมและเรํงรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนําอยูํทั่วประเทศ โดยมุํงเน๎นไปที่การพัฒนาเมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ได๎แกํ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จังหวัดเชียงใหมํ นครราชสีมา 
ขอนแกํน เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ภายใต๎แนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะและเมืองนําอยูํที่มีระบบ เศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร๎างพ้ืนฐานทางสังคม และพ้ืนที่สีเขียวที่เพียงพอ กระตุ๎นให๎
เกิดการพัฒนา อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ พร๎อมทั้งสํงเสริมให๎เกิดการจ๎างงานในพ้ืนที่ 
  
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
  รัฐบาลให๎ความส าคัญกับชุมชนในการน าความรู๎และทรัพยากรในพ้ืนที่  มาผลิตเป็นสินค๎าและบริการ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให๎สามารถสร๎างรายได๎ กระจายรายได๎สูํชุมชน สนับสนุนสินค๎าชุมชนและ
ยกระดับวิสาหกิจชุมชนให๎มีความเข๎มแข็ง พัฒนาชํองทางการตลาดเชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ
สร๎างพลังสังคม พลังชุมชน รวมทั้งสร๎างการเรียนรู๎ฝึกอาชีพกลุํมอิสระในการรํวมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ 
รัฐบาล จึงมีนโยบายด าเนินการ ดังนี้   
  ๗.๑ สํงเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
   ๗.๑.๑ สร๎างมูลคําเพ่ิมธุรกิจชุมชนผํานอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ โดยสํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการขนาด
กลางและขนาดยํอมยุคใหมํของไทย ผู๎ประกอบการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์และสหกรณ์ในชุมชนให๎สามารถใช๎
ประโยชน์และตํอยอดจากสิ่งบํงช๎ํทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และทรัพยากรในพ้ืนที่ รวมทั้งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือสร๎างสรรค์คุณคํา ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนที่มีอัตลักษณ์และมีมาตรฐานการผลิตตามหลัก
สากล ซึ่งจะชํวย สร๎างรายได๎สูํชุมชนอยํางทั่วถึง น าไปสูํการสร๎างเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถพ่ึงพาตนเอง ได๎อยําง
ยั่งยืนและมีบทบาทตํอระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากขึ้น  
   ๗.๑.๒ สนับสนุนความเข๎มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผําน เทคโนโลยีโดยพัฒนาผู๎ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนให๎มีทักษะการเป็นผู๎ประกอบการที่มี ความสามารถทั้งในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหมํ การ
สร๎างสรรค์นวัตกรรมทั้งในเชิง กระบวนการผลิต การน าเสนอสินค๎าหรือบริการ และการตลาด มีความสามารถในการ
น า เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช๎กับการด าเนินธุรกิจได๎มากขึ้น โดยเฉพาะการเข๎าถึงตลาดทั้งใน  และตํางประเทศ 
ตลอดจนสํงเสริมแนวคิดการท าธุรกิจภายใต๎ระบบเศรษฐกิจแบบแบํงปัน (Sharing Economy) โดยเริ่มต๎นจากการ
ใช๎ประโยชน์โครงสร๎างพื้นฐานและบริการของภาครัฐ เครื่องจักรและอุปกรณ์รํวมกัน เพ่ือเสริมสร๎างและพัฒนาธุรกิจ
ในรูปแบบใหมํ  
   ๗.๑.๓ สร๎างโอกาสและสํงเสริมการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร ที่ทันสมัยและบริการทางการเงินของ
วิสาหกิจชุมชน โดยจัดหาแหลํงเงินทุนและสนับสนุน ให๎มีชํองทางการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนที่หลากหลาย และเพ่ิม
ความสามารถในการเข๎าถึงตลาดทั้งใน และตํางประเทศผํานชํองทางการตลาดและการช าระเงินรูปแบบใหมํด๎วย
ระบบออนไลน์หรือ ผํานแอปพลิเคชันตําง ๆ รวมทั้งสนับสนุนให๎เกิดการรวมกลุํมและสร๎างเครือขํายวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือประสาน แลกเปลี่ยนความรู๎ใช๎ประโยชน์จากข๎อมูล และเชื่อมตํอกิจกรรมรํวมกัน  
   ๗.๑.๔ สํงเสริมการลงทุนในชุมชนเพ่ือสร๎างงานในชุมชน โดยพัฒนาระบบและกลไก รวมทั้ง
พัฒนากลุํมอาชีพตามศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให๎คนในชุมชนและท๎องถิ่น 
แบํงปันผลประโยชน์อยํางเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ และลดอัตราการย๎ายถิ่นเพ่ือท างานในเมือง 
สนับสนุนการจัดตั้ง วิสาหกิจชุมชนตามความพร๎อมและศักยภาพในแตํละพ้ืนที่ ใช๎เศรษฐกิจดิจิทัลตํอยอดการพัฒนา 



ควบคูํกับการสํงเสริมการเรียนรู๎ของชุมชน ด๎วยการสํงเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลัก กับเศรษฐกิจชุมชนในทุก
ภาคการผลิต ทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการทํองเที่ยว     
   ๗.๑.๕ สร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการด าเนินธุรกิจของ วิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนาและ
บูรณาการฐานข๎อมูลที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจให๎เข๎าถึง และใช๎ประโยชน์ได๎งําย อาทิองค์ความรู๎ผลการวิจัยและ
พัฒนาการตลาดและนวัตกรรม สร๎างระบบจูงใจให๎เกิดความรํวมมือระหวํางวิสาหกิจชุมชนในการเรียนรู๎และ
ถํายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนการยกระดับสินค๎าและบริการของวิสาหกิจชุมชนทั้งในด๎านการก าหนด
มาตรฐาน การตรวจสอบและรับรองให๎เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
  ๗.๒ สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  
   ๗.๒.๑ สร๎างผู๎น าชุมชน ยกยํองปราชญ์ชาวบ๎าน เพ่ือเป็นผู๎น า การเปลี่ยนแปลง เป็นวิทยากร
ในการขับเคลื่อนและสร๎างกลไกการท างานรํวมกันของภาคสํวนตําง ๆ ในการมีสํวนรํวมในกิจกรรมการพัฒนา 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สํงผลตํอการสร๎างสังคม ที่เข๎มแข็ง การปรับเปลี่ยนคํานิยมคนไทยให๎เสียสละ มีจิตอาสา 
จิตสาธารณะ เอื้อเฟ้ือแบํงปันผู๎อื่น และเป็นพลังส าคัญในการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ า การพัฒนาตนเองและการ
จดัการของ ชุมชนท๎องถิ่น  
   ๗.๒.๒ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน สวัสดิการชุมชน สาธารณสุข
ชุมชน ปุาชุมชน ไม๎มีคํา ทํองเที่ยวชุมชน และสํงเสริมการขยาย ตลาดออกสูํตํางประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการทั้งด๎านการผลิต แหลํงเงินทุน โลจิสติกส์ข๎อมูล การแลกเปลี่ยนความรู๎และความเชี่ยวชาญเพ่ือตํอ
ยอดความคิดสร๎างสรรค์ ในการเพ่ิมมูลคําธุรกิจ พัฒนาความเข๎มแข็งของกลุํมให๎สามารถเชื่อมโยงเข๎าเป็นสํวนหนึ่ง
ของหํวงโซํ การผลิตของภาค รวมถึงก ากับดูแลมาตรฐานสินค๎าให๎ได๎มาตรฐานสากลและสอดคล๎องกับ ความต๎องการ
ของตลาด เพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับผู๎บริโภคทั้งในและตํางประเทศ รวมทั้ง  สํงเสริมความเข๎มแข็งให๎ชุมชนจัด
สวัสดิการที่จ าเป็นภายในชุมชน  
   ๗.๒.๓ แก๎ไขปัญหาที่อยูํอาศัย ที่ดินท ากิน สร๎างชุมชนที่นําอยูํ มุํงเน๎นการจัดการที่อยูํอาศัย 
การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาพ้ืนที่เมืองแบบองค์รวม เพ่ือพัฒนาชุมชนเข๎มแข็ง สังคมที่เอ้ืออาทร มีความ
สะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเมืองและชุมชน และมี
ระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง เพ่ือให๎ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได๎และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยํางยั่งยืน  
   ๗.๒.๔ สร๎างพลังในชุมชน โดยสํงเสริมให๎เกิดการสร๎างพลังทางสังคม ภาคีเครือขําย การ
รวมตัวของภาคสํวนตําง ๆ ในชุมชนมาเป็นก าลังในการพัฒนาเพ่ือสํวนรวม โดยให๎ความส าคัญกับการสร๎างพลังจิต
อาสา สร๎างพลังแผํนดินเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร๎าง เอกภาพแกํกลุํมอาสาสมัครรูปแบบตําง ๆ การสร๎างพลัง
สร๎างสรรค์เพ่ือสํงเสริมกิจกรรม ทางสังคมของคนทุกวัยผํานการสร๎างพ้ืนที่สร๎างสรรค์ในรูปแบบตําง ๆ และการสร๎าง
พลังภูมิค๎ุมกัน เพ่ือการใช๎สื่อออนไลน์อยํางสร๎างสรรค์และประชาชนมีสํวนรํวมในการเฝูาระวังและเตือนภัย  
 
   ๗.๒.๕ สร๎างเครือขํายชุมชนที่เข๎มแข็ง เน๎นสํงเสริมและสนับสนุน ให๎ประชาชนทุกภาคสํวนเข๎า
รํวมในกระบวนการตัดสินใจก าหนดนโยบายและมาตรการของภาครัฐ  โดยเริ่มจากการเปิดโอกาสให๎ประชาชน
สามารถน าเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสวัสดิการในระดับชุมชน เพ่ือเป็น
รากฐานของการพัฒนาระบอบ ประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย  
 



  ๗.๓ สํงเสริมบทบาทภาคเอกชนในการชํวยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ฐานราก โดยการสร๎าง “คุณคํา
รํวม” ระหวํางภาคธุรกิจ สังคม และผู๎บริโภค ที่ครอบคลุม ตลอดทั้งหํวงโซํการผลิต พร๎อมทั้งสํงเสริมให๎เกิดวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมในด๎านตําง ๆ ที่เป็นประโยชน์แกํ คนในชุมชน เพ่ือผลิตสินค๎าและบริการที่จะชํวยสํงเสริมให๎เกิดการจ๎าง
งานในท๎องถิ่นหรือชํวยแก๎ไข ปัญหาสังคมและพัฒนาชุมชน อาทิการจ๎างงานผู๎พิการ หรือผู๎ผํานการต๎องขัง เพ่ือชํวย
ยกระดับ คุณภาพชีวิตและความสุขของคนในชุมชน  
 
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
  ๘.๑ สํงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
   ๘.๑.๑ จัดให๎มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยํางตํอเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนให๎มีโอกาสพัฒนาตาม
ศักยภาพ เพื่อสร๎างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผํานครอบครัวที่อบอํุนในทุกรูปแบบครอบครัว เพ่ือสํงตํอ
การพัฒนาเด็กไทย ให๎มีคุณภาพสูํการพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให๎ความชํวยเหลือที่ค านึงถึงศักยภาพ  ของ
ครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร๎อมการเป็นพํอแมํ ความรู๎เรื่องโภชนาการและสุขภาพ  การอบรมเลี้ยงดูการ
สํงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผํานการให๎บริการสาธารณะที่เกี่ยวข๎อง โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยทั่วประเทศให๎ได๎มาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู๎ดูแลเด็กปฐมวัยให๎
สามารถจัดการศึกษาได๎อยําง มีคุณภาพ  
   ๘.๑.๒ สํงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญา ที่หลากหลายของเด็กแตํละคน
ให๎ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ ผํานการออกแบบ  การจัดการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน  
  ๘.๒ พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหมํ  
   ๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู๎และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุกชํวงวัย
ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร๎างหลักสูตรการศึกษา ให๎ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู๎ผําน
ประสบการณ์จริงเข๎ามามีสํวนในการจัดการเรียน ๒๑ การสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและ
พัฒนาครูที่น าไปสูํการมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหมํที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร๎างความรู๎สร๎างวินัย 
กระตุ๎น และสร๎าง แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด๎วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให๎มากขึ้น 
ควบคูํกับหลักการทางวิชาการ  
   ๘.๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนา สมรรถนะของผู๎เรียนทั้งในสํวน
ฐานความรู๎และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ ความต๎องการของประเทศในอนาคต และเป็น
ผู๎เรียนที่สามารถปฏิบัติได๎จริงและสามารถก ากับ การเรียนรู๎ของตนเองได๎รวมถึงมีทักษะด๎านภาษาอังกฤษและภาษา
ที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรู๎ได๎มีความพร๎อมทั้งทักษะความรู๎ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตกํอนเข๎าสูํ 
ตลาดแรงงาน  
  ๘.๓ พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ  อุตสาหกรรม ๔.๐ โดยการ
จัดระบบและกลไกความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนาก าลังคนที่มี
ทักษะขั้นสูงให๎สามารถน าความรู๎และทักษะมาใช๎ ในการแก๎ไขปัญหา รวมถึงการสร๎างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต๎อง
ครอบคลุมการพัฒนาก าลังคน ที่อยูํในอุตสาหกรรมแล๎ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข๎าสูํอุตสาหกรรม และเตรียมการส าหรับ
ผลิต ก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้ งเรํงรัด และขยายผล



ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุํมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ  และอุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงาน
เข๎มข๎น  
  ๘.๔ ดึงดูดคนเกํงจากท่ัวโลกเข๎ามารํวมท างานกับคนไทย และสํงเสริม ผู๎มีความสามารถสูง สนับสนุนให๎
ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูง จากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือกลับมาเป็นผู๎น าการ
เปลี่ยนแปลงและถํายทอดประสบการณ์ ความรู๎ความเชี่ยวชาญให๎แกํบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะชํวยกระตุ๎นให๎เกิดการ
สร๎างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหมํ ๆ ให๎กับประเทศ โดยในระยะแรกให๎ความส าคัญกับการดึงดูดนักวิจัย 
ผู๎เชี่ยวชาญจากตํางประเทศมารํวมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน๎าในสาขาอุตสาหกรรมเปูาหมาย  รวมทั้งมี
พ้ืนที่ให๎กลุํมผู๎มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได๎ท างานรํวมกัน หรือรํวมกับ  เครือขํายอ่ืน ๆ เพ่ือสร๎างองค์
ความรู๎และนวัตกรรมใหมํๆ ให๎กับประเทศ  
  ๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
   ๘.๕.๑ สํงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัด ความเหลื่อมล้ าและความยากจน 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุํงเน๎นการพัฒนา นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถ
ชํวยแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร๎างโอกาส ส าหรับผู๎ด๎อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู๎สูงวัยควบคูํไปกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์ให๎พร๎อม ส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได๎อยํางเป็นรูปธรรม โดย
ระยะแรกจะให๎ความส าคัญกับการสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาด๎านสุขภาพของประชาชน อยํางครบวงจร ทั้งระบบยา 
วัคซีน เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ๒๒  
   ๘.๕.๒ สํงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด๎านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือ
สร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขัน สามารถตอบสนองตํอ ความเปลี่ยนแปลง และสร๎างความเป็นเลิศของประเทศใน
อนาคต โดยมุํงเน๎นการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือน ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ก าหนดวาระการวิจัย
แหํงชาติสํงเสริม ความรํวมมือและการเป็นหุ๎นสํวนของทุกฝุายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน  ใน
ทุกสาขาการผลิตและบริการ สร๎างสภาพแวดล๎อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและ  การพัฒนานวัตกรรมให๎
เข๎มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช๎ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
   ๘.๕.๓ สร๎างเครือขํายการท าวิจัยระหวํางภาคสํวนตําง ๆ ปฏิรูป และบูรณาการระบบการเรียน
การสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให๎เอ้ือตํอการเพ่ิมศักยภาพ ด๎านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการ
สร๎างความเข๎มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที การค๎าโลก สํงเสริมกระบวนการการท างานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมให๎เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการท างาน
กันอยํางมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การ
สร๎างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สูํการเพ่ิม ศักยภาพด๎านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศ  
  ๘.๖ สํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะทุกชํวงวัย  
   ๘.๖.๑ มุํงเน๎นการพัฒนาโรงเรียนควบคูํกับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึง ความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแตํละแหํง 
พร๎อมทั้งจัดให๎มีมาตรฐานขั้นต่ าของ โรงเรียนในทุกระดับ และสร๎างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท๎อนความ
รับผิดชอบตํอผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู๎เรียน คืนครูให๎นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไมํจ าเป็น รวมถึงจัดให๎มีระบบฐานข๎อมูล  
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการเชื่อมโยงหรือสํงตํอข๎อมูลครอบครัวและผู๎เรียนระหวําง  หนํวยงานตําง ๆ 



ตั้งแตํแรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดชํวงชีวิต ตลอดจนพัฒนาชํองทาง ให๎ภาคเอกชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
   ๘.๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล พร๎อมทั้ง สํงเสริมให๎มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร๎างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช๎ในการเรียนการสอน ออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือสํงเสริมการ
เรียนรู๎ด๎วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสม กับชํวงวัย ตลอดจนพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และอุทยานการเรียนรู๎
ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี กับวิถีชีวิต และสํงเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู๎ที่เข๎าสูํสังคมสูง
วัย  
   ๘.๖.๓ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการ การด าเนินงานระหวํางหนํวยจัด
การศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุํงเน๎น กลุํมเด็กด๎อยโอกาสและกลุํมเด็กนอกระบบการศึกษา 
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ ๒๓ ให๎สอดคล๎องกับความจ าเป็นของผู๎เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง จับคูํระหวํางโรงเรียนขนาดใหญํที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับ
คุณภาพ การศึกษา และการสํงเสริมให๎ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการออกแบบการศึกษา ในพ้ืนที่ 
สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแตํไมํมีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก๎ไขปัญหา หนี้สินทางการศึกษา โดยการ
ปรับโครงสร๎างหนี้กองทุนเงินให๎ก๎ูยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวน รูปแบบการให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม  
   ๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกชํวงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือตํอ การพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกชํวงวัย อาทิการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให๎เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี
กลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู๎และ ประสบการณ์หนํวยการเรียนที่ชัดเจน สํงเสริมเยาวชนที่มี
ศักยภาพด๎านกีฬาให๎สามารถพัฒนา ไปสูํนักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให๎มีระบบที่
สามารถรองรับ ความต๎องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกชํวงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพ ให๎ตรงกับ
ความต๎องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน๎มความก๎าวหน๎า ทางเทคโนโลยีในอนาคต  
   ๘.๖.๕ สํงเสริมหลักคิดที่ถูกต๎อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย และอุดมการณ์ที่ถูกต๎องของ
คนในชาติหลักคิดท่ีถูกต๎องด๎านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข๎า
ไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคูํไปกับ การสํงเสริมกลไกสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุก
มิติอยํางเป็นระบบและ มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให๎เอ้ือตํอการมี
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู๎ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนสํงเสริม ให๎เกิดการมี
สํวนรํวมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ  
 
  ๘.๗ จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน๎นออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตาม
ความสนใจ พัฒนาทักษะตําง ๆ ที่ใช๎ในการด ารงชีวิตประจ าวัน และทักษะอาชีพของคนทุกชํวงวัยในพ้ืนที่และชุมชน
เป็นหลัก พร๎อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เป็นรูปแบบธนาคารหนํวยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหนํวยกิตของวิชา
เรียนเพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถ เรียนข๎ามสาขาวิชาและข๎ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร๎อมกัน หรือเลือกเรียน
เฉพาะหลักสูตร ที่สนใจ เพ่ือสร๎างโอกาสของคนไทยทุกชํวงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด๎าน  
การศึกษาและการด ารงชีวิต 
 
 
  



๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
   มุํงเน๎นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความค๎ุมครองทางสังคม ที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุํมอยําง
เหมาะสมน าไปสูํความเสมอภาค ประกอบด๎วย  
  ๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหมํและแพทย์แผนไทย ให๎มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพ้ืนที่ รวมถึงการยกระดับไปสูํความเชี่ยวชาญในด๎าน
การแพทย์แมํนย าและยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพ  ให๎ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยอยูํบนพ้ืนฐานหลัก
ประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลัง ของประเทศ สํงเสริมให๎มีมาตรการสร๎างเสริมสุขภาวะและอนามัยให๎คน
ไทยทุกชํวงวัยมีสุขภาพ แข็งแรงและลดอัตราการเจ็บปุวยโรคเรื้อรัง พร๎อมทั้งจัดให๎มีสิ่งแวดล๎อมตําง ๆ ที่เอ้ือตํอ
สุขภาพ ของประชาชนอยํางเหมาะสมและพอเพียง  
  ๙.๒ สํงเสริมการปูองกันและควบคุมปัจ จัยเสี่ยงตํอ สุขภาพ โดยการพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านสุขภาวะที่
ถูกต๎องของคนทุกกลุํมวัย สํงเสริมการเลํนกีฬาและ ออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร๎างสุขภาวะ สร๎างระบบรับมือตํอโรค
อุบัติใหมํและโรคอุบัติซ๎ํา ทั้งระบบ ติดตาม เฝูาระวังและการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอยํางครบวงจรและ
บูรณาการ จัดระบบ การแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอยํางทั่วถึง และสํงเสริมให๎ชุมชนเป็นฐาน 
ในการสร๎างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่  
  ๙.๓ พัฒนาและยกระดับความรู๎อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) ให๎เป็นหมอประจ าบ๎าน
ควบคูํกับการใช๎เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์เรํงพัฒนา  ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให๎ทั่วถึงและ
ครอบคลุมประชากรทุกภาคสํวน ลดความเหลื่อมล้ า ของคุณภาพการบริการในแตํละระบบ พร๎อมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุข ในชุมชนผํานการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคูํไปกับการเพ่ิม
บทบาทของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบล เพ่ือให๎ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะผู๎สูงอายุที่อยูํในชุมชนสามารถเข๎าถึง หนํวยบริการ
สาธารณสุขได๎อยํางทั่วถึงและรวดเร็ว  
  ๙.๔ สร๎างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด๎านการศึกษา สุขภาพ การมีงานท าที่เหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุํม มีการลงทุนทางสังคมแบบมํุงเปูาหมาย เพ่ือชํวยเหลือกลุํมคนยากจนและกลุํมผู๎ด๎อยโอกาสโดยตรง 
จัดให๎มีระบบบ าเหน็จบ านาญ หลังพ๎นวัยท างาน ปฏิรูประบบภาษีให๎สํงเสริมความเสมอภาคทางสังคม สร๎างความ
เสมอภาค ทางการศึกษาผํานกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษา  ผําน
การใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ๎มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให๎ได๎รับ  ความปลอดภัยและมี
สุขอนามัยที่ดีในการท างาน ได๎รับรายได๎สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ที่เหมาะสมแกํการด ารงชีพ  
 
๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต อย่างย่ังยืน  
  ๑๐.๑ ปกปูอง รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์ปุา โดยให๎ความส าคัญ กับการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎ของ
ประเทศ เพ่ือสร๎างสมดุลทางธรรมชาติและการใช๎ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติอยํางสมดุลและยั่งยืน ทั้งพ้ืนที่ปุา
อนุรักษ์ ปุาเศรษฐกิจ ปุาชายเลน และปุาชุมชน รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง หยุดยั้งการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์ปุา อยํางจริงจัง รวมถึงเรํงฟ้ืนฟูปุาเสื่อมโทรม แก๎ไขกฎหมายปุาไม๎ที่ซ้ าซ๎อน เรํงคืนพ้ืนที่ปุา 
โดยการบริหารจัดการการใช๎ประโยชน์ให๎ประชาชนสามารถอยูํรํวมกับปุาและสามารถท ากิน  ได๎อยํางเหมาะสม น า
เทคโนโลยีมาใช๎ในการบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงตํอการถูกบุกรุกและ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสํงเสริม



บทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม หมูํบ๎าน (ทสม.) พร๎อมทั้งรณรงค์สร๎างจิตส านึกด๎านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให๎กับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  
  ๑๐.๒ ปรับปรุงระบบที่ดินท ากินและลดความเหลื่อมล้ าด๎านการถือครองที่ดิน โดยจัดสรรที่ดินท ากิน
และที่อยูํอาศัยให๎แกํราษฎรที่ยากไร๎และเกษตรกรตามหลักการของ  คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหํงชาติการ
กระจายสิทธิการถือครองให๎แกํผู๎ที่อยูํในพ้ืนที่ที่ไมํได๎รุกล้ า และมีมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยูํในครอบครอง
ของผู๎ที่มิใชํเกษตรกรและผู๎ยากจน จัดท าระบบฐานข๎อมูลเพ่ือการบริหารจัดการที่ดิน จัดท าหลักฐานการถือครอง
ที่ดินของรัฐ ทุกประเภท จัดท าแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให๎ชัดเจน และเรํงแก๎ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ๎อน  และ
แนวเขตพ้ืนที่ปุาที่ไมํชัดเจน เพ่ือลดข๎อขัดแย๎งระหวํางประชาชนกับเจ๎าหน๎าที่รัฐ  
  ๑๐.๓ สํงเสริมการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ แหลํงน้ าชุมชน และทะเล โดยเชื่อมโยงกับแผนบริหาร
จัดการน้ า ๒๐ ปีของประเทศ เพ่ิมผลิตผลในการจัดการและการใช๎น้ า ทุกภาคสํวน จัดให๎มีน้ าสะอาดใช๎ทุกครัวเรือน
ในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคา ที่เข๎าถึงได๎มีระบบการจัดการน้ าชุมชนที่เหมาะสม พร๎อมทั้งสํงเสริม 
ฟ้ืนฟูอนุรักษ์พ้ืนที่ต๎นน้ า พ้ืนที่ชุํมน้ า พ้ืนที่พักน้ า แหลํงน้ าธรรมชาติแอํง    น้ าบาดาล การระบายน้ าชายฝั่ง เพ่ิมผลิต
ภาพของน้ า ทั้งระบบ และสร๎างมูลคําเพ่ิมจากการใช๎น ้าให๎ทัดเทียมระดับสากล ดูแลภัยพิบัติจากน้ า พัฒนา การ
จัดการน้ าเชิงลุํมน้ าทั้งระบบ และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างระบบ จัดสรรน้ าที่เป็นธรรม 
รวมทั้งสํงเสริมให๎ชุมชนมีสํวนรํวมบริหารจัดการน้ าในชุมชนตามแนว พระราชด าริ   
  ๑๐.๔ สร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแรํและทรัพยากรทางทะเล  และชายฝั่งเพ่ือการพัฒนา
ประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน โดยใช๎ประโยชน์  ทรัพยากรแรํอยํางเหมาะสม เป็นธรรม และ
ค านึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และสุขภาพของประชาชน โดยการมีสํวนรํวมในการบริหาร
จัดการของภาคประชาชน จัดท า เขตแหลํงแรํเพ่ือการท าเหมืองบนพ้ืนฐานศักยภาพแรํและมีการอนุรักษ์และใช๎
ประโยชน์รํวมกับ ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ อยํางเหมาะสม ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยบริหาร  
จัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัดโดยใช๎แผนที่การจ าแนกเขตทางทะเล และชายฝั่ง (one 
marine chart) บริหารจัดการทรัพยากรแรํและแหลํงพลังงานในทะเล รวมทั้ง  มลพิษและขยะในทะเลให๎มี
ประสิทธิภาพ จัดท าผังชายฝั่งและฝั่งทะเลที่ชัดเจน และก าหนดพื้นที่ การพัฒนาในรูปแบบตําง ๆ โดยการมีสํวนรํวม
ของประชาชนและสอดคล๎องกับภูมิศาสตร์ และทรัพยากรในพื้นที่ รักษาแนวปะการังที่ส าคัญตํอการทํองเที่ยว รักษา
ปุาชายเลนและแหลํง หญ๎าทะเลที่ส าคัญตํอประมงและสัตว์หายาก  
 
  ๑๐.๕ แก๎ไขปัญหาก๏าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ โดยมุํงเน๎น
การลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก สร๎างสังคมคาร์บอนตํําและ ปลอดฝุุนละอองขนาดไมํเกิน ๒.๕ ไมครอน ก าหนด
มาตรการควบคุมการเผาพ้ืนที่เพ่ือท าการเพาะปลูก ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และการสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจของประชาชน ในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่
เกี่ยวข๎อง กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลงทุนในโครงสร๎างพ้ืนฐานของภาครัฐ และภาคเอกชน
ที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการตําง ๆ ให๎
มีประสิทธิภาพ พร๎อมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข๎อง เพ่ือมุํงสูํเปูาหมายตามพันธกรณีระหวํางประเทศที่ไทยเข๎ารํวม
และให๎สัตยาบันไว๎  
 



  ๑๐.๖ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อมภายใต๎แนวคิดเศรษฐกิจ  หมุนเวียน เพ่ือให๎เกิดการใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ  โดยการน าความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช๎ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม อาทิ การจัดการขยะหรือของเสีย เพ่ือน าไปใช๎ในกระบวนการผลิต
หรือบริโภคท่ีหลากหลายและท าให๎ เกิดการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา  
  ๑๐.๗ พัฒนากลไกแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งด๎านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อม โดยให๎
ความส าคัญกับการจัดท าระบบการประเมินสิ่งแวดล๎อมระดับยุทธศาสตร์ มาใช๎เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา รํวมกันของภาคสํวนตําง ๆ ในสังคม และบูรณาการการ
ท างานระหวํางหนํวยงานภาครัฐ ทั้งระดับประเทศ รายสาขา และเชิงพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน ลด
ความขัดแย๎ง ระหวํางยุทธศาสตร์ตําง ๆ โดยเฉพาะระหวํางยุทธศาสตร์รายสาขากับยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่   
  ๑๐.๘ แก๎ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอยํางเป็นระบบ โดยเริ่มจาก การสํงเสริมและให๎ความรู๎
ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การน ากลับมาใช๎ซ้ า การคัดแยกขยะตั้งแตํต๎นทาง เพ่ือลดปริมาณ
และต๎นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถ น าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ได๎โดยงําย รวมทั้งพัฒนาโรงงาน
ก าจัดขยะและของเสียอันตราย ที่ได๎มาตรฐาน  
 
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
  เพ่ือให๎การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการได๎อยําง มีประสิทธิภาพมากขึ้น การ
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล  เข๎ามาชํวยในการให๎บริการของภาครัฐ และ
การบูรณาการการท างานของหนํวยงานตําง ๆ นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมจะต๎องเป็นที่พ่ึงของประชาชนได๎
อยํางแท๎จริง กฎหมายจะต๎อง ได๎รับการปรับปรุงให๎มีความทันสมัย เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ตํอประชาชน
โดยรวม โดยรัฐบาลได๎ก าหนดนโยบายการด าเนินการ ดังนี้  
  ๑๑.๑ พัฒนาโครงสร๎างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหมํ โดยพัฒนาให๎ภาครัฐมีขนาดที่
เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหมํที่มีความยืดหยุํนคลํองตัว และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมทั้งจัด
อัตราก าลังเจ๎าหน๎าที่ของรัฐให๎สอดคล๎องกับ โครงสร๎างหนํวยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพ
ของเจ๎าหน๎าที่รัฐให๎สามารถ รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยําง
ทันทํวงทีพรอ๎มทั้ง ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผํนดินให๎เกิดความเชื่อมโยงสอดคล๎องกันตั้งแตํขั้นวางแผน 
การน าไปปฏิบัติการติดตามประเมินผล การปรับปรุงการท างานให๎มีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุง  โครงสร๎าง
ความสัมพันธ์ระหวํางราชการบริหารสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่น  
  ๑๑.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ที่มีความส าคัญตํอการประกอบธุรกิจ
และด าเนินชีวิตของประชาชนให๎เป็นระบบดิจิทัล  และสามารถเชื่อมโยงข๎อมูลตํอเนื่องกันตั้งแตํต๎นจนจบ
กระบวนการ พร๎อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ เพ่ือให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงบริการของภาครัฐได๎อยํางทันทีและ
ทุกเวลา  
  ๑๑.๓ พัฒนาระบบข๎อมูลขนาดใหญํในการบริหารราชการแผํนดินที่มี ระบบการวิเคราะห์และแบํงปัน
ข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได๎เพ่ือให๎เกิดการ ใช๎ประโยชน์ข๎อมูลขนาดใหญํในระบบบริการประชาชนที่
เป็นไปตามความต๎องการเฉพาะตัวบุคคล มากข้ึน  
 
 



  ๑๑.๔ เปิดเผยข๎อมูลภาครัฐสูํสาธารณะ โดยหนํวยงานของรัฐในทุกระดับ  ต๎องเปิดเผยและเชื่อมโยง
ข๎อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหวํางหนํวยงานของรัฐด๎วยกันเอง และระหวํางหนํวยงานรัฐกับประชาชน เพ่ือให๎ทุกภาค
สํวนมีความเข๎าใจถึงสถานการณ์ และแนวทางการแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ของประเทศที่มีความซับซ๎อน ปรับเปลี่ยนให๎
เป็นการท างาน   เชิงรุก เน๎นการยกระดับไปสูํความรํวมมือกันของทุกภาคสํวนอยํางจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่ม  
และสร๎างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดวํา  จะเกิดขึ้นไว๎
ลํวงหน๎า เพ่ือให๎สามารถเตรียมความพร๎อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยํางฉับพลัน  ในด๎านตําง ๆ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  
  ๑๑.๕ สํงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร๎าง  ความเชื่อมั่น ศรัทธา และ
สํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาข๎าราชการ บุคลากร และเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ  อยํางจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางความคิดให๎ค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และเน๎นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร๎อมกับยึดมั่นในหลัก
จริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะ และความรู๎ความสามารถพร๎อมตํอการปฏิบัติงาน ด าเนินการปรับปรุงสวัสดิ
ภาพชีวิต ความเป็นอยูํ ตลอดจนสร๎างขวัญก าลังใจและความผูกพันในการท างาน  
  ๑๑.๖ พัฒนากลไกให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาบริการสาธารณะ และการตรวจสอบภาครัฐ 
โดยการสร๎างความเข๎าใจถึงหลักการบริหารราชการขั้นพ้ืนฐาน  และกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมทั้งแก๎ไขปัญหา
อุปสรรคและลดข๎อจ ากัดของกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎ชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม องค์กรภาคประชา
สังคม และเอกชน สามารถเข๎ามา ด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และมีบทบาทในการพัฒนาบริการสาธารณะใน
พ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งมีสํวนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนํวยงานและเจ๎าหน๎าที่ภาครัฐในทุก ๆ ด๎าน  
  ๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอ้ือตํอการท าธุรกิจและการใช๎ ชีวิตประจ าวัน  
   ๑๑.๗.๑ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บริการ การอ านวย ความสะดวก ต๎นทุน
คําใช๎จําย กฎหมาย กฎ และระเบียบตําง ๆ ของภาครัฐ ให๎สามารถ  สนับสนุนและเอ้ือตํอการประกอบธุรกิจทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศและเทําทันกับ การเปลี่ยนแปลงบริบทตําง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแตํจัดตั้ง
ธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ พร๎อมทั้งก ากับและสํงเสริมให๎หนํวยงานภาครัฐปฏิบัติตามและบังคับใช๎กฎหมายอยําง
เครํงครัด ยุติธรรม เสมอภาค เทําเทียม ถูกต๎องตามหลักนิติธรรม และเป็นไปตามปฏิญญาสากล ตลอดจน เรํงรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการข๎อมูลตําง ๆ ของหนํวยงานภาครัฐให๎มีความเชื่อมโยงกัน  อยํางไร๎รอยตํอ เพ่ือให๎
ประชาชนสามารถติดตํอราชการได๎โดยสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส และตรวจสอบได๎ 
  
   ๑๑.๗.๒ สํงเสริมให๎หนํวยงานภาครัฐจัดให๎มีสนามทดลองแนวคิด ทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรมใหมํภายใต๎การก ากับดูแลของหนํวยงาน เพ่ือน าไปสูํการสํงเสริม  ให๎ผู๎ประกอบการสามารถสร๎างธุรกิจ 
ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหมํ ๆ และการพัฒนาปรับปรุง กฎระเบียบให๎ทันสมัยตํอไป  
    ๑๑.๗.๓ สํงเสริมการแขํงขันทางการค๎าที่เสรีและเป็นธรรม โดยก ากับดูแลให๎เกิดความเป็น
ธรรมทางการค๎าและติดตามพฤติกรรมของผู๎ประกอบธุรกิจ ที่มีแนวโน๎มจะกํอให๎เกิดการผูกขาดอยํางใกล๎ชิด บังคับ
ใช๎กฎหมายการแขํงขันทางการค๎าอยํางจริงจัง และมีประสิทธิภาพ และสํงเสริมการเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยําง
รวดเร็วและเสมอภาค ของประชาชน   
 
  



   ๑๑.๘ กระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และเพ่ิมบทบาทการปกครอง ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น และสํงเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให๎บริการ  สาธารณะ โดยเรํงพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีศักยภาพ และมีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในการบริหารและการใช๎จําย
งบประมาณ เพ่ือให๎องค์กรปกครอง สํวนท๎องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ พร๎อมทั้ง สํงเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนท๎องถิ่นและภาคีอ่ืน ๆ ในการแก๎ไขปัญหาและพัฒนา
พ้ืนที่ รวมถึงการจัดให๎มีบริการสาธารณะตําง ๆ ให๎ตรงกับความต๎องการของประชาชน เพ่ือน าไปสูํการ ยกระดับ
มาตรฐานการให๎บริการของรัฐให๎เทียบเทํากับมาตรฐานสากลและสนับสนุนการพัฒนา ยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่  
 
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนการยุติธรรม  
  ๑๒.๑ แก๎ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให๎มีมาตรการและ ระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่
ชํวยปูองกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอยํางจริงจังและเข๎มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก๎ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอยํางเป็นระบบ พร๎อมทั้งเรํงสร๎างจิตส านึกของคนในสังคมให๎ยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต๎อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคสํวนให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการปูองกันและเฝูาระวังการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  
  ๑๒.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยสํงเสริมให๎มีรูปแบบการลงโทษอ่ืน ที่ไมํใชํโทษอาญาตามหลัก
สากล มุํงเน๎นยกระดับการพัฒนาระบบ แก๎ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูผู๎กระท าผิด  สํงเสริม ปกปูอง คุ๎มครองสิทธิมนุษยชน 
พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวน ด๎านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ก าหนดมาตรการคุ๎มครอง
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐในกระบวนการ ยุติธรรมให๎สามารถปฏิบัติหน๎าที่โดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ 
พร๎อมทั้งบูรณาการ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในกระบวนการยุติธรรมให๎ด าเนินงานสอดประสานกันอยํางเป็นองคาพยพ 
เพ่ือให๎สามารถจัดการกับข๎อขัดแย๎งและกรณีพิพาทได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎นการท างานเชิงรุก  รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให๎สามารถอ านวยความยุติธรรมได๎อยํางเป็นธรรม เสมอภาค โปรํงใส รวดเร็ว ทั่วถึง 
และปราศจากการเลือกปฏิบัติสร๎างความเชื่อมั่นในกระบวนการ ยุติธรรมได๎และสร๎างสังคมที่พัฒนาอยํางเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล๎ํา เกิดความเสมอภาค และเทําเทียม พร๎อมทั้งผลักดันให๎เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
สมัยใหมํมาใช๎ ในการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลกฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให๎การ  บังคับ
ใช๎กฎหมายเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ไมํเลือกปฏิบัติและเป็นธรรม รวมทั้ง ให๎ความชํวยเหลือทางกฎหมาย
ที่จ าเป็นและเหมาะสมแกํผู๎ยากไร๎หรือผู๎ด๎อยโอกาสในการเข๎าถึง กระบวนการยุติธรรมได๎โดยสะดวกและรวดเร็ว 

 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกอบด๎วย   6   ด๎าน   ดังนี้ 
นโยบายที่ 1 นโยบายด้านการพัฒนาให้เป็นต าบลแห่งการเรียนรู้และการศึกษา 
 ในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวําการศึกษาเป็นเรื่องส าคัญในระดับต๎น ที่จะปลูกฝังเยาวชน ประชาชน ให๎
ได๎รับการศึกษา ทั้งภาคบังคับ โรงเรียนขยายโอกาสระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพ แตํศักยภาพและขีดความสามารถของ
ต าบลนาเลิน ยังจ าเป็นที่จะต๎องมีการพัฒนาให๎มรบรรยากาศของการเรียนรู๎ เพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชน
ตํอการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนความเป็นเลิศทางด๎านการกีฬา โดยจะ
ด าเนินการทางด๎านตํางๆดังนี้ 

(1) สนับสนุนสภาพการศึกษาเด็กกํอนวัยเรียนขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน เพ่ือให๎มีการ 
ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมของการศึกษาที่เหมาะสม 



(2) จะด าเนินการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ใหมํ เชํน ศูนย์พัฒนาเด็กวัยเรียน เพ่ิมข้ึนตามความจ าเป็น จัด 
กองทุนเพื่อการศึกษา เป็นต๎น  

(3) สนับสนุนงบประมาณในการศึกษา ทุนการศึกษาของนักเรียนเทําที่จ าเป็นและตามกรอบที่กฎหมาย 
ก าหนด 

(4) สนับสนุนและสร๎างโอกาสในการกีฬาของต าบลนาเลินให๎กับนักเรียนและประชาชนที่สนใจในด๎าน 
กีฬาในอนาคต 

นโยบายที่ 2 นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านสาธารณูปโภค สาธารณูปการของต าบลนาเลิน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานหลัก ซึ่ง 

กํอให๎เกิดความสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยูํของประชาชน ดังนั้นจึงจ าเป็นต๎องมีการด าเนินการจัดการโครงการ 
พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานในต าบล หมูํบ๎านตํางๆให๎พอเพียง และได๎มาตรฐานจะเน๎นการด าเนินการให๎เป็นไปตามความ
ต๎องการของประชาชนในชุมชนเป็นหลัก โดยมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 

(1) การพัฒนาถนน ระหวํางต าบลและหมูํบ๎าน โดยจะด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงถนน 
ระหวํางต าบล หมูํบ๎าน ที่มีอยูํแล๎วให๎อยูํในสภาพดี ตามสภาพการใช๎งาน ติดตั้งปูายเครื่องหมายตามความจนเป็นเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

(2) การด าเนินการกํอสร๎างถนนใหมํ เพื่อเอ้ือประโยชน์ตํอการคมนาคมขนสํง และล าเลียงพืชผล 
ทางการเกษตร โดยยึดความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นเป็นส าคัญ 

(3) การติดตั้งสายไฟสาธารณะ และแสงสวํางในชุมชน เพ่ือให๎มีแสงสวํางในยามค าคืน อันท าให๎เกิด 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

(4) การติดตั้งกํอสร๎างและพัฒนาแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือบริโภคให๎แกํชุมชนให๎มีน้ าใช๎ตลอดปี 
(5) การกํอสร๎าง ปรับปรุงระบบทํอ สะพานที่ช ารุด และการกํอสร๎างใหมํเพ่ือให๎เกิดความสะดวกสบาย 

ตํอชุมชนพ้ืนที่ 

 นโยบายที่ 3ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการที่ดี 
ประชาชนทุกคนล๎วนต๎องการมีสภาพชีวิตที่ดี มีฐานะความเป็นอยูํที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ปราศจาก

โรคภัยไข๎เจ็บ สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางปกติสุข และเมื่อเจ็บไข๎ได๎ปุวย หรือปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน
จึงมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 

(1) มุํงเน๎นการแก๎ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี  โดยใช๎เกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ใน 
แตํละพ้ืนที่ หมูํบ๎านเป็นแนวในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎ได๎มาตรฐาน 

(2) ด าเนินการสนับสนุนหนํวยงานตํางๆ ในการด าเนินงานตามโครงการ รณรงค์ปูองกันและปราบปรามยา 
เสพติดในพ้ืนที่ เพ่ือปูองกันมิให๎ยาเสพติดกลับเข๎ามาแพรํระบาด 

(3) ด าเนินการและสนับสนุนหนํวยงานของรัฐและเอกชน ในการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เพ่ือเป็นหลักในการครองตนในสังคม 

(4) ด าเนินการแก๎ไขปัญหาด๎านการเกษตร เชํน ระบบน้ าเพ่ือการเกษตร สํงเสริมและสนับสนุนผลผลิตทาง 
การเกษตรให๎เพ่ิมข้ึน ให๎ประชาชนสามารถด ารงชีพอยูํได๎ พร๎อมสนับสนุนกลุํมอาชีพตํางๆ ให๎ได๎รับความรู๎และวิทยาการ
ใหมํๆ ตามท่ีประชาชนต๎องการ 

(5) เรํงรัด ติดตามประสานงาน ด าเนินงานตามโครงการ เพ่ือเอ้ืออ านวยตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนในพ้ืนที่ เชํน การจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน ส าหรับสํงผู๎ปุวยประจ าต าบล ให๎สามารถ รับสํงผู๎ปุวยฉุกเฉินไปยัง
สถานพยาบาลได๎อยํางทันทํวงที การจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและเด็กเล็ก เป็นต๎น 



(6) ด าเนินงานบริหารราชการ เชิงรุก แทนที่จะบริการตั้งรับเหมือนแตํกํอน เพ่ือรับทราบปัญหาความ 
ต๎องการของประชาชนได๎ตรงจุด และให๎การแก๎ไขปัญหาเป็นไปอยํางรวดเร็ว ถูกต๎องและฉับไว 
 

นโยบายที่4 นโยบายด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพ 
การพัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยว ตลอดจนการสํงเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารสํวน 

ต าบลนาเลิน มีพ้ืนที่การทองเที่ยวที่รู๎จักกันดี คือ น้ าตกผาหลวง อีกทั้งยังมีพ้ืนที่ ที่ติดตํอกันโดยมีพ้ืนที่เข๎าชมสถานที่
ทํองเที่ยวในต าบลนาเลิน รอรับการพัฒนา คือ น้ าตกแซใหญํ ต าบลส าโรง อ าเภอโพธิ์ไทร และผาน้ าย๎อยที่ติดกับต าบล
หนามแทํง และอ าเภอโพธิ์ไทร ซึ่งเป็นต าบลที่ติดตํอใกล๎เคียงซึ่งได๎ประสานงานกันตํอไป ดังนั้นการพัฒนาการทํองเที่ยว
จึงเป็นแนวทางท่ีส าคัญที่จะชํวยพัฒนารายได๎ของคนในพ้ืนที่ต าบล โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

(1) ด าเนินการและรํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เชํน องค์การบริหารสํวนจังหวัด และองค์การบริหาร 
สํวนต าบลใกล๎เคียงในด๎านการทํองเที่ยว จัดตั้งศูนย์จ าหนํายผลิตภัณฑ์ชุมชน และศูนย์บริการแหลํงทํองเที่ยวเพ่ือเป็นการ
กระจายสินค๎า และบริการของชุมชน 
 

(2) เรํงรัดพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว โดยการปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวที่มีอยูํ และท่ีต๎องผํานต าบลนาเลินซึ่งต๎อง 
ประสานแหลํงงบประมาณด าเนินการ จากการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย องค์การบริหารสํวนจังหวัด เป็นต๎น 

(3) การด าเนินการปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยว ให๎ได๎มาตรฐานเพ่ือรองรับการทํองเที่ยวให๎มีความนําสนใจ และ 
ดึงดูดนักทํองเที่ยว ให๎เข๎ามาเยี่ยมเยือนให๎มากขึ้น 

(4) การพัฒนาอาชีพของชุมชน โดยมุํงเน๎นการรวมกลุํมผลิตสินค๎าและการบริการให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ 
ของตลาดอยํางหลากหลายและใช๎แนวทางหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทางในการด าเนินการ โดยใช๎การน าการ
ผลิต และสํงเสริมอาชีพตามศักยภาพของพ้ืนที ่

(5) สํงเสริมและสนับสนุนการเกษตร โดยมุํงให๎ประชาชน ซึ่งสํวนใหญํมีอาชีพหลักในการเกษตร เชํน ท าสวน  
เลี้ยงสัตว์ และรับจ๎างทั่วไป โดยเฉพาะในพ้ืนที่ของต าบลนาเลิน หากจัดการเรื่องน้ าได๎ จะเป็นขุมทรัพย์ที่ดีมหาศาลใน
ด๎านผลผลิต ด๎านการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติที่คํอนข๎างสมบูรณ์ การปรับปรุงพันธ์พืชทางการเกษตร สัตว์เลี้ยง 
เป็นต๎น เพ่ือให๎การเกษตรด ารงชีพอยูํได๎อยํางไมํเดือดร๎อน 
 

นโยบายที่ 5 นโยบายด้านการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ถือได๎วําเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ และมีความจ าเป็นส าหรับมนุษย์  

หากทรัพยากรธรรมชาติ ถูกท าลายจะเกิดภาวะมลพิษตามมา จากการขาดสมดุลทางธรรมชาติโดยเฉพาะจะเกิดภาวะ
โรคร๎อน น้ าทํวมและการแปรปรวนของดินฟูาอากาศ ซึ่งสํงผลกระทบถึงกระบวนการผลิตของพืชผลทางการเกษตร 
ตลอดจนถึงความเป็นอยูํของมวลมนุษย์ ดังนั้นการดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม จึงมีความจ าเป็นอยํางมาก และ
จะต๎องดูแลรักษาอยํางยั่งยืนด๎วย โดยมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) การสนับสนุนสํงเสริมให๎มีการจัดท าโครงการในด๎านของการสร๎างจิตส านึก สร๎างความตระหนักในการรัก 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม พร๎อมให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการรักษา ฟ้ืนฟู ดูแลด๎วยความสมัครใจ อันจะเป็น
หนทางน าไปสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืนในอนาคต ตํอไป 

(2) การจัดท าโครงการฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ที่เสื่อมสภาพให๎กลับสูํสภาพเดิม เชํน สํงเสริมการ 
ปลูกต๎นไม๎ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และทดแทนต๎นไม๎ที่ถูกตัดท าลาย 

(3) ด าเนินการแก๎ไขปัญหาที่ทิ้งขยะ เพ่ือให๎การบริการรับก าจัดขยะในพ้ืนที่ต าบล และท าให๎สามารถก าจัดขยะ 
มูลฝอยที่เกิดขึ้นได๎อยํางถูกวิธี และปราศจากมลพิษ 

(4) การด าเนินการรักษาความสะอาดของบ๎านเมือง โดยปลุกจิตส านึกให๎ประชาชนรักษาความสะอาด ความ 
เป็นระเบียบเรียบร๎อยของครัวเรือนอยํางยั่งยืน 

(5) ด าเนินการลดภาวะมลพิษ โดยจะด าเนินการสํงเสริมสนับสนุนให๎มีการกํอสร๎างผลิตปุ๋ยชีวภาพแจกจํายให๎ 



ราษฎรในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปทดลองใช๎ สํงเสริมการใช๎สารอินทรีย์แทนสารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช 
 

นโยบายที่ 6 ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท๎องถิ่น ล๎วนแตํเป็นสิ่งที่บํงบอกถึงประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษ ซึ่งใน
ปัจจุบันก าลังถูกบั่นทอนด๎วยอารยธรรมตะวันตก หากไมํฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ก็จะศูนย์
หายถูกกลํอนจนหมดสิ้น ท าให๎เสียความเป็นเอกลักษณ์ และสูญเสียความเป็นชาติในที่สุด ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต๎อง
สํงเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ดังนี้ 

(1) การสนับสนุนสํงเสริมการกิจกรรมด๎านวัฒนธรรมและประเพณีตําง ๆ ของท๎องถิ่น ตามความเหมาะสม เชํน  
งานลอยกระทง งานบุญในแตํละเดือนที่ส าคัญ เป็นต๎น 

(2) การสนับสนุนสํงเสริมการเรียนรู๎ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น เพ่ือน าไปสูํการ 
ปฏิบัติอันน าไปสูํความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 
วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร ตามหลัก SWOT Analysis 

การวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไมํมุํงเน๎นในการเพ่ิม  เกลี่ ย  หรือลดจ านวนกรอบอัตราก าลัง
เป็นส าคัญ  แตํมีจุดมุํงหมายเพ่ือให๎สํวนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น  
นอกจากนั้นยังมีจุดมุํงเน๎นให๎สํวนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหนํงที่เหมาะสม  (Right Jobs)  มากกวําการเพ่ิม/ลด
จ านวนต าแหนํง  ตัวอยํางเชํน  การวิเคราะห์ต๎นทุนคําใช๎จํายแล๎วพบวําการก าหนดกรอบต าแหนํงในประเภททั่วไปอาจมี
ความเหมาะสมน๎อยกวําการก าหนดต าแหนํงประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน  ทั้ง ๆ  ที่ใช๎ต๎นทุนไมํแตกตํางกันมาก  
รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบวําเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกวํางานในเชิง
ปฏิบัติงาน  และสํวนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหนํงในลักษณะงานนี้เป็นต าแหนํงประเภทวิชาการ  โดยไมํได๎เพ่ิมจ านวน
ต าแหนํงของสํวนราชการเลย  โดยสรุปอาจกลําวได๎วํา  กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง  (Effective Man Power 
Planning Framework)  นี้จะเป็นแนวทางให๎สํวนราชการสามารถมีข๎อมูลเชิงวิเคราะห์อยํางเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแตํละสํวนราชการ  นอกจากนั้น
การรวบรวมข๎อมูลโดยวิธีดังกลําวจะท าให๎สํวนราชการ  สามารถน าข๎อมูลเหลํานี้ไปใช๎ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ  เชํน 
    การใช๎ข๎อมูลที่หลากหลายจะท าให๎เกิดการยอมรับได๎มากกวําโดยเปรียบเทียบหากจะต๎องมีการ
เกลี่ยอัตราก าลังระหวํางหนํวยงาน 
    การจัดท ากระบวนการจริง  (Work process)  จะท าให๎ได๎เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช๎วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได๎อยํางถูกต๎อง  รวมถึงในระยะยาวสํวนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ  (Process Re-engineer) อันจะน าไปสูํการ
ใช๎อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    การเก็บข๎อมูลผลงาน  จะท าให๎สามารถพยากรณ์แนวโน๎มของภาระงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตตํอสํวนราชการในการเตรียมปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการท างาน  เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
 (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให๎สอดคล๎องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตาม
ความเหมาะสมให๎สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหมํ ที่เน๎นความยืดหยุํน แก๎ไขงําย กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการ มีความคลํองตัว และมีเจ๎าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได๎ก าหนดให๎เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมือง
ที่ดีด๎วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน๎นใช๎อัตราก าลังแตํละประเภทอยํางเหมาะสมกับภารกิจ โดยให๎
พิจารณากรอบให๎สอดคล๎องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน๎นการใช๎ความรู๎
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข๎องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มี



ความตํอเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน๎าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู๎ใต๎บังคับบัญชาตามล าดับชั้น    ก าหนดต าแหนํง 
แตํละประเภทของพนักงานสํวนต าบลไว๎  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท๎องถิ่น  ได๎แกํ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท๎องถิ่น  ได๎แกํ หัวหน๎าสํวนราชการ  ผู๎อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได๎แกํ สายงานที่บรรจุเริ่มต๎นด๎วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได๎แกํ สายงานที่บรรจุเริ่มต๎นมีคุณวุฒิต่ ากวําปริญญาตรี 

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต๎นและสิ้นสุดที่แนํนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ๎างจะมี 3 ประเภทแตํ องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินเป็นองค์การบริหารสํวนต าบลขนาดกลางด๎วยบริบท 
ขนาด และปัจจัยหลายอยําง จึงก าหนดจ๎างพนักงานจ๎าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 
 
 

- พนักงานจ๎างทั่วไป 
- พนักงานจ๎างตามภารกิจ 

 
 
 
 
 

 
 
(2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให๎มีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสาย
งานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง ให๎ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารสํวนต าบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน๎นคือ 
ก าหนดสายงานที่สอดคล๎องกับหน๎าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร๎อมทั้งเอ้ือตํอการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได๎แกํ   
การโอน  การย๎าย  การวางแผนเส๎นทางความก๎าวหน๎าในสายอาชีพ เป็นต๎น ทั้งนี้องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  ได๎
พิจารณาด๎วยวําอัตราก าลังที่มีอยูํในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอยํางไรเพ่ือให๎สามารถบริหาร
ก าหนดอัตราก าลังให๎เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให๎พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา 
กลุํมอาชีพที่เหมาะสมกับหน๎าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุ และแตํงตั้ง
ให๎พนักงานสํวนต าบล  ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในส านักงานปลัด สํวนใหญํจะเน๎นที่เรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํงแตํงจะใช๎คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํละสายงาน  เพ่ือให๎พนักงานแตํละต าแหนํงสามารถปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถ
และตรงตามความรู๎  ประสบการณ์ที่แตํละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุ และแตํงตั้งให๎
พนักงานสํวนต าบล  ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในกองคลัง จะเน๎นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การ
พัสดุ  การจัดเก็บรายได๎  ฯลฯ สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํงแตํงจะใช๎คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํง

พนกังานจ้าง

ตามภารกจิ

คดิเป็นร้อยละ 37

พนกังานจ้างทั่วไป

คดิเป็นร้อยละ 11 พนกังาน

ส่วนต าบล

และ

พนกังานครู

 ศพด. คดิ

เป็นร้อยละ 

แผนภูมิอตัราก าลงัแสดงสัดส่วนของบุคลากรในสังกดั อบต.นาเลนิ



ของแตํละสายงาน  เพ่ือให๎พนักงานแตํละต าแหนํงสามารถปฏิบัติงาน ได๎เต็มความสามารถและตรงตามความรู๎  
ประสบการณ์ท่ีแตํละคนมี 

 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุ และแตํงตั้งให๎
พนักงานสํวนต าบล  ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในกองชําง สํวนใหญํจะเน๎นที่เรื่องสายงานชําง  การ
กํอสร๎าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํงแตํงจะใช๎คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํละสายงาน  เพ่ือให๎พนักงานแตํละต าแหนํงสามารถปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู๎  ประสบการณ์ที่แตํละคนมี 

 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ใน
การบรรจุ และแตํงตั้งให๎พนักงานสํวนต าบล  ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สํวนใหญํจะเน๎นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท๎องถิ่น  ภูมิ
ปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํงแตํงจะใช๎คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหนํงของแตํละสายงาน  เพ่ือให๎พนักงานแตํละต าแหนํงสามารถปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถและตรงตามความรู๎  
ประสบการณ์ท่ีแตํละคนมี 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน (ระดับตัวบุคลากร) 
จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยูํในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล๎ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย 30 - 45 ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู๎หญิงมากกวําผู๎ชายท าให๎การท างานละเอียด 
   รอบครอบไมํมีพฤติกรรมเสี่ยงตํอการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมอยูํเสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคลํองตัว  โดยใช๎ 
    ความสัมพันธ์สํวนตัวได๎ 
6.  เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 
7.  ผู๎บริหารให๎ความส าคัญและสํงเสริมการพัฒนาด๎าน
บุคลากรทุกด๎าน 
8. บุคลากรมีความรู๎ และความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน 
9. มีสภาพแวดล๎อมในการท างานเหมาะสม และอุปกรณ์ 
ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนตํอการท างาน 
10. บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีตํอกันภายในองค์กร 

จุดอํอน   W 
1. บางสํวนมีความรู๎ไมํสอดคล๎องกับภารกิจของ อบต. 
2. มีภาระหนี้สิน 
3. การปรับโครงสร๎างอัตราก าลังไมํสอดคล๎องกับภารกิจใน
ปัจจุบันและอนาคต 
4. การก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและเปูาหมาย 
การปฏิบัติงานที่ไมชํัดเจนและครอบคลุมทุกด๎าน 
7. การก าหนดหน๎าที่การท างานไมชํัดเจน 
8. บุคลากรสํวนใหญํถนัดงานประจ าไมํเอ้ือให๎เกิดความคิด
สร๎างสรรค์ในการท างาน ขาดการท างานเชิงรุก 
9. ขาดการประสานงาน และการถํายทอดความรู๎เมื่อมีการ
ปฏิบัติงานแทนกัน 
10. มีภารกิจที่เพ่ิมข้ึนจากนโยบายรัฐบาล และการ
ปรับเปลี่ยน 
 

โอกาส   O 
1. มีความใกล๎ชิดคุ๎นเคยกับประชาชนท าให๎เกิดความ
รํวมมือในการท างานงํายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได๎ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู๎บริหารและการท างาน
และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีระเบียบ กฎหมาย ในการบริหารงานบุคคลที่รองรับ

ข๎อจ ากัด   T 
1. ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท๎องถิ่นมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูํบํอยครั้ง 
2. ภารกิจและนโยบายรัฐบาลในอนาคตคาดการณ์ถึง
ปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากภารกิจขององค์กรอาจ
ท าให๎มีอัตราก าลังไมํเพียงพอ หรือไมํมีทักษะเฉพาะในด๎าน
นั้น 



การก าหนดอัตราก าลังได๎อยํางเหมาะสม 
5. มีการวางระบบราชการ 4.0 น าไปสูํการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมการท างานของบุคลากร 
6. มีงบประมาณเพียงพอส าหรับพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถ และศักยภาพ 
7. การพัฒนาแพลตฟอร์มการบริการพ้ืนฐานภาครัฐ
รองรับตํอยอดแอปพลิเคชั่นหรือรูปแบบบริการใหมํ 
8. เกิดการบูรณาการหนํวยงานรํวม 

3. ปัญหาเรื่องผลตอบแทน และสิ่งจูงใจยังไมํเหมาะสม 
4.  มีระบบคุณธรรม และแฝงด๎วยระบบอุปถัมป์ ไมํ
สามารถขัดแย๎งได๎ 
5.  ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สํงผลตํอการพัฒนาบุคลากรใน
ทุกประเภท ทุกระดับ 

 
 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไมํต๎องการย๎าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได๎ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู๎บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการสํงเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให๎โอกาสในการพัฒนาและสํงเสริมความก๎าวหน๎าของ
บุคลากรภายในองค์กรอยํางเสมอภาคกัน 
6. สํงเสริมให๎มีการน าความรู๎และทักษะใหมํ ๆ ที่ได๎จาก
การศึกษาและฝึกอบรมมาใช๎ในการปฏิบัติงาน 

จุดอํอน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู๎เฉพาะด๎านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่ พัฒนากว๎าง ปัญหามากท าให๎บางสายงานมี
บุคลากรไมํเพียงพอหรือไมํมี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนให๎ความรํวมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ๎นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยูํกระจายทั่วเขต อบต. ท าให๎รู๎ สภาพ
พ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได๎ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู๎ปริญญาตรี /ปริญญาโท
เพ่ิมข้ึน 
5. ผู๎บริหารและผู๎บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทในการ
ชํวยให๎บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

ข๎อจ ากัด  T 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุํมพรรคพวกจาก ความสัมพันธ์
แบบเครือญาติในชุมชน การ  ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได๎
ยากมักกระทบญาติพ่ีน๎อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู๎ที่มี
จ ากัดท าให๎ต๎องเพ่ิมพูนความรู๎ให๎หลากหลายจึงจะท างานได๎ 
ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต. 
3. งบประมาณน๎อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2563 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนโครงการที่ส าเร็จ 
จ านวนโครงการที่ไม่ได้

ด าเนินการ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.การบริหารจัดการ 33 4 12 29 87 
2.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท๎องถิ่น 5 5 100 - - 
3.การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน 8 8 100 - - 
4.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 45 29 64 16 35 
5.การสํงเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม
และการทํองเที่ยว 

1 1 100 - - 

รวม 92 48    
 
 ต าแหนํงในสายงานตํางๆ  แบํงออกเป็น  จ านวน  4 สายงาน  โดยท าการวิเคราะห์ปริมาณงาน  โดยการเก็บ
สถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแตํละสํวนราชการที่มีผลการด าเนินการประจ าปี  ซึ่งจ าเป็นต๎องใช๎ก าลังคนในแตํละประเภท
ต าแหนํง  เพ่ือให๎การปฏิบัติงานตามภารกิจที่มีอยูํในอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบในแตํละปีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
ดังนี้ 
  1. ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล (นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับต๎น)  จ านวน   1  อัตรา 
   2. รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล (นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับต๎น) จ านวน   1  อัตรา 
  ส านักงานปลัด อบต. จ านวน 11 อัตรา 
   1. หัวหน๎าส านักปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต๎น         จ านวน  1  อัตรา 
  2. นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ      จ านวน  1  อัตรา 
  3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ            จ านวน  1  อัตรา 
   4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    จ านวน  1  อัตรา 
                     5. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ       จ านวน  1  อัตรา 
  6. เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน       จ านวน  1  อัตรา 
  7. ผู๎ชวํยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน     จ านวน  1  อัตรา 
  8. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ       จ านวน   1  อัตรา 
  9. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัฒนาชุมชน       จ านวน   1  อัตรา 
  10.นักการภารโรง       จ านวน   1  อัตรา 
  11.พนักงานขับรถยนต์       จ านวน   1  อัตรา 
 
  กองคลัง จ านวน  6  อัตรา 

1. ผู๎อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ระดับต๎น        จ านวน  1  อัตรา 
2. นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ     จ านวน  1  อัตรา 
3. นักวิชาการพัสดุช านาญการ      จ านวน  1  อัตรา 
4. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี     จ านวน  1  อัตรา 
5. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎     จ านวน  1  อัตรา 
6. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ      จ านวน  1  อัตรา 

 



กองชําง  จ านวน  4  อัตรา 
1. ผู๎อ านวยการกองชําง (นักบริหารงานชําง) ระดับต๎น   จ านวน  1  อัตรา 
2. ผู๎ชํวยนายชํางโยธา       จ านวน  1  อัตรา 
3. ผู๎ชํวยนายชํางไฟฟูา       จ านวน  1  อัตรา 
4. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานประปา      จ านวน  1  อัตรา 

 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  5  อัตรา 
1. ผู๎อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    จ านวน  1  อัตรา 

(นักบริหารงานการศึกษา) 
2. นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)    จ านวน  1  อัตรา 
3. ครู ศพด.        จ านวน  1  อัตรา 
4. ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก       จ านวน  1  อัตรา 
5. ผู๎ดูแลเด็ก        จ านวน  1  อัตรา 

 
 
 
 

วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล๎อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับ
องค์กร  ซึ่งชํวยผู๎บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอํอน ขององค์กร จากสภาพแวดล๎อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล๎อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ตําง ๆ ตํอการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให๎ ผู๎บริหารรู๎จุดแข็ง  จุดอํอน  โอกาส  และอุปสรรค์ของ
องค์กร ซึ่งจะชํวยให๎ทราบวําองค์กรได๎เดินทางมาถูกทิศและไมํ หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได๎วํ าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน 
ไปยังเปูาหมายได๎ดีหรือไมํ  มั่นใจได๎อยํางไรวําระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยูํ  มีจุดอํอนที่จะต๎อง
ปรับปรุงอยํางไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล๎อม   SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  สํวน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเดํนหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข๎อดีที่  เกิดจาก
สภาพแวดล๎อมภายในองค์กร เชํน จุดแข็งด๎านสํวนประสม จุดแข็งด๎านการเงิน จุดแข็งด๎านการผลิต  จุดแข็ง ด๎าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต๎องใช๎ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด๎อยหรือจุดอํอน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือข๎อบกพรํอง

ที่เกิดจากสภาพแวดล๎อมภายในตํางๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต๎องหาวิธีในการแก๎ปัญหานั้น     
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล๎อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือ

สํงเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกตํางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล๎อมภายนอก แตํ
จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล๎อมภายใน  ผู๎บริหารที่ดีจะต๎องเสาะ แสวงหาโอกาสอยูํเสมอ และใช๎ประโยชน์จาก
โอกาสนั้น 

 
 



2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข๎อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล๎อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต๎องปรับกลยุทธ์ให๎สอดคล๎องและพยายามขจัดอุปสรรค ตํางๆ ที่เกิดขึ้นให๎ได๎จริง  
 

  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
         ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
     ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข๎อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน  เพ่ือจะได๎ทราบ

ลักษณะโครงสร๎างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให๎เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร๎างของก าลังคนและเป็น
พ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนตํอไป 
                ประเภทของข๎อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
                 1. ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
                 2. ข๎อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เชํน การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหนํง การโอน การ
ลาออก ฯ 
                 3. ข๎อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม 

      ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช๎ก าลังคน วิเคราะห์วําปัจจุบันใช๎ก าลังคนได๎เหมาะสมหรือไมํ ตรงไหน
ใช๎คนเกินกวํางาน หรือคนขาดแคลนสํวนใด เพ่ือน าข๎อมูลมาใช๎ในการก าหนดจ านวนคนให๎เหมาะสมและเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการบริหารงานให๎เหมาะกับสภาพแวดล๎อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์การ 

 
 

            แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
                 1. มีการก าหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบของต าแหนํงตําง ๆ หรือไมํ 
                2. นโยบายและโครงสร๎างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไมํ 
                 3. ปริมาณงานของเจ๎าหน๎าที่เหมาะสมหรือไมํ งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
                 4. ศึกษาดูวํามีผู๎ด ารงต าแหนํงที่มีคุณวุฒิไมํเหมาะสมกับภารกิจหน๎าที่และควรมอบให๎ใครด าเนินการแทน 
                 5. ส ารวจการใช๎ลูกจ๎างวําท างานได๎เต็มที่หรือไมํ มอบหมายงานเพ่ิมได๎หรือไมํ 
                 6. การจัดหนํวยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไมํ 
                 7. เจ๎าหน๎าที่มีความรู๎ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไมํ 
                 8. ควรจัดฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่ในเรื่องใดเพ่ือให๎มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและงาน
อนาคต 
                 9. มีการใช๎คนเต็มที่หรือไมํ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไมํ 
                 10. สร๎างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือชํวยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอยํางไร 

ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต๎องการ มีวิธีค านวณท่ีส าคัญ ดังนี้ 
         1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต๎องทราบ ๒ ประการ 

1.1 ปริมาณงาน ต๎องทราบสถิติปริมารงาน หรือ ผลงานที่ผํานมาในแตํละปีขอหนํวยงาน และมีการ 
คาดคะเนแนวโน๎มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผํานมาแล๎วน ามาคาดคะเน
ปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช๎ค านวณต๎องใกล๎เคียงความจริงและนําเชื่อถือ มี
หลักฐานพอจะอ๎างอิงได๎ 
 
 
 
 



                     1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน ๑ คน จะใช๎การท างานแตํละชิ้น 
                         การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข๎าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                         1 ปี จะมี     52  สัปดาห์ 
                         1 สัปดาห์จะท า      5  วัน 
                         1 ปี จะมีวันท า     260  วัน 
                         วันหยุดราชการประจ าปี    13   วัน 
                         วันหยุดพักผํอนประจ าปี (พักร๎อน)   10 วัน 
                         คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย   7   วัน 
                         รวมวันหยุดใน 1 ปี    30   วัน 
                      * วันท างานมาตรฐานของข๎าราชการใน 1 ปี        230 วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข๎าราชการใน 1 วัน       6   ชั่วโมง 
                       (08.30 – 16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักสํวนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาท างานของข๎าราชการใน 1 ปี (230 x 6)      1,380  ชั่วโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)      82,800  นาท ี

ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหนํงข๎าราชการจะใช๎เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์สูตรในการค านวณ 
จ านวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานตํอ 1 ชิ้น    

                                         เวลาท างานมาตรฐานตํอคนตํอปี 
 
2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช๎อยูํในปัจจุบัน วิธีนี้ต๎องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณ

งานที่ผํานมาในแตํละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหลํานั้นในแตํละปีเพ่ือใช๎เป็นแนวส าหรับการก าหนดจ านวนต าแหนํง 
หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข๎อมูลดังกลําว อาจน ามาค านวณหาอัตราสํวนระวํางปริมาณ
งานกับจ านวนคนที่ต๎องการส าหรับงานตําง ๆ ได๎ เชํน งานด๎านสารบรรณ หรืองานด๎านการเงิน แตํมีข๎อควรระวังส าหรับ
การค านวณแบบนี้ คือ 

   2.1 ต๎องศึกษาให๎แนํชัดวํา เจ๎าหน๎าที่ท่ีมีอยูํเดิมท างานเต็มที่หรือไมํ 
   2.2 งานบางอยํางมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แตํไมํสัมพันธ์กับจ านวนเจ๎าหน๎าที่ จึงไมํสามารถค านวณโดยวิธี

ธรรมดาแบบนี้ได๎ ต๎องใช๎วิธีการค านวณท่ีซับซ๎อนกวํานี้ 
จากแนวทางการวิเคราะห์การก าหนดต าแหนํงดังกลําว องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน จึงได๎วิเคราะห์

ปริมาณงานและการก าหนดต าแหนํงจากภารกิจที่จะด าเนินการในแตํละสํวนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท๎อนให๎
เห็นวําปริมาณงานในแตํละสํวนราชการ มีเทําใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์วําจะใช๎ต าแหนํงใด จ านวนเทําใด ในสํวนราชการใด  
ในระยะเวลา 3 ปี ข๎างหน๎า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานและเพ่ือให๎คุ๎มคําตํอการใช๎จํายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและเพ่ือให๎การบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหนํงมากรอกข๎อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ปริมาณงานของแตํละสํวนราชการในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) 
องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหมํ จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ งาน 
ปริมาณ
เรื่องท้ัง

ปี 

ระยะเวลา/
เรื่อง 
(นาที) 

ระยะเวลา
ทั้งปี 

(นาที) 

อัตราก าลัง
ที่ต้องการ 

 ส านักปลัด อบต.     
1 งานธุรการ         
   - งานสารบรรณท่ัวไปของอบต. 6,410 38 243,580 2.94 
   - งานเลขานุการการประชุมสภาอบต. 38 370 14,060 0.17 
   - งานบริการจัดเตรียมและให๎บริการสถานที่ 5 90 450 0.01 
   - งานจัดท าฎีกาเบิกจํายของส านักปลัด อบต. 120 840 100,800 1.22 
   - งานจัดเตรียมดูแลรับผิดชอบการเลี้ยงรับรองตํางๆ 0 0 0 0.00 
   - งานรับเรื่องราวร๎องทุกข์ของอบต.  -  -  -  - 
   - งานจัดท าค าสั่งและประกาศของอบต. 603 10 6,030 0.07 
   - งานจัดเตรียมห๎องประชุมอบต. 10 30 300 0.00 
2 งานการเจ้าหน้าที่     

 
 - งานบริหารงานบุคคลของพนักงานอบต. พนักงานครูอบต. 
ลูกจ๎างและพนักงานจ๎าง 

111 13 1,443 0.02 

   - งานบรรจุ แตํงตั้ง โอน ย๎าย และเลื่อนระดับ 5 300 1,500 0.02 
   - งานสอบคัดเลือก 1 41,400 41,400 0.50 
   - งานทะเบียนประวัติ 14 10 140 0.00 
   - งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 8 400 3,200 0.04 
   - งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหนํงและอัตราก าลัง 8 5,640 45,120 0.54 
   - งานพัฒนาบุคลากร เชํน การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 185 70 12,950 0.16 
   - งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี 17 550 9,350 0.11 
   - งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 321 30 9,630 0.12 
   - งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 5 810 4,050 0.05 

  
 - งานระบบสารสนเทศ เชํน เบิกจํายตรงคํารักษาพยาบาล
ระบบบุคลากรแหํงชาติ ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ 16 90 1,440 0.02 

3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
   - งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 12 10 120 0.00 
   - งานปูองกันและระงับสาธารณภัย 2 60 120 0.00 
   - งานอ านวยความสะดวกในการปูองกันและบรรเทาสาธารภัย     0 0.00 
   - งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 30 30 0.00 

   - งานสงเคราะห์ผู๎ประสบภัย 2 30 60 0.00 
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    ปริมาณ ระเวลา/เรื่อง ระยะเวลา อัตรา 
ที ่ งาน ทั้งปี (นาที) ทั้งปี ก าลัง 
    (เรื่อง)   (นาที) ที่ต้องการ 
 ส านักปลัด อบต.     

4 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง    

  
- งานประสานงานจังหวัด อ าเภอ ในการ
รักษาความสงบเรียบร๎อยและความมั่นคง 

12 60 720 0.01 

   - งานมวลชนตํางๆ 0 0 0 0.00 
   - งานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 12 270 3,240 0.04 
   - งานแก๎ไขปัญหาความยากจน  -  -  -  - 
   - งานออกตรวจความสงบเรียบร๎อยในพ้ืนที่  -  -  -  - 
5 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน         

  
 - งานรวบรวมวิเคราะห์ และให๎ข๎อมูลสถิติที่
จ าเป็นต๎องน ามาใช๎ในการวางแผนทุกระดับ 1 360 360 0.00 

  
 - งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช๎ประกอบในการ
วางแผน 8 2,880 23,040 0.28 

  

 - งานจัดท าและเรียบเรียงยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนา4 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 1 360 360 0.00 

   - งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ 1 360 360 0.00 

  
 - งานระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน E-
Laas 1 360 360 0.00 

  
 - งานระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินผล 
อปท. E-Plan 1 360 360 0.00 

   - งานควบคุมภายใน ส านักงานปลัด อบต. 1 360 360 0.00 
   - งานบันทึกข๎อมูลระบบข๎อมูลกลาง  12 230 2,760 0.03 

  
 - งานด าเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปรํงใส ฯ 1 230 230 0.00 

   - งานจัดท าแผนชุมชน 1 300 300 0.00 
6 งานพัฒนาชุมชน         

  
 - งานฝึกอบรมและเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับ
การพัฒนาชุมชน 7 1480 10,360 0.13 

   - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 1 10,800 10,800 0.13 

  
 - งานประสานความรํวมมือกับหนํวยงาน
ตํางๆ 10 5,400 54,000 0.65 
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    ปริมาณ ระเวลา/เรื่อง ระยะเวลา อัตรา 
ที ่ งาน ทั้งปี (นาที) ทั้งปี ก าลัง 
    (เรื่อง)   (นาที) ที่ต้องการ 
 ส านักปลัด อบต.     
 งานพัฒนาชุมชน    

 
 - งานด๎านสังคมสงเคราะห์ผู๎ชรา ผู๎ยากไร๎ ผู๎ขาด
แคลนผู๎พิการ ไร๎ที่พ่ึง และทุพลภาพ 

13 2,590 33,670 0.41 

   - งานสํงเสริมอาชีพและพัฒนารายได๎ 8 80 640 0.01 
   - งานจัดเก็บข๎อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 1 43,200 43,200 0.52 

  
 - งานสาธารณสุข งานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 4 10 40 0.00 

  
 - งานกิจกรรมสํงเสริม ประชาสัมพันธ์ ด๎าน
สาธารณสุข 5 1,260 6,300 0.08 

7 งานนิติการ         

  
 - งานวินิจฉัยข๎อกฎหมาย รํางเทศบัญญัติ กฎ 
ระเบียบ ค าสั่ง 1 300 300 0.00 

  
 - งานด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการ
ร๎องทุกข์ 1 360 360 0.00 

   - งานด าเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 0 0 0 0.00 
8 งานประชาสัมพันธ์         
   - งานเผยแพรํข๎อมูลขําวสารของอบต. 12 10,800 129,600 1.57 

  
 - งานเผยแพรํสนับสนุนนโยบายของ อบต. 
จังหวัด อ าเภอ 12 360 4,320 0.05 

  
 - งานรวบรวมข๎อมูลสถิติ เพ่ือประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์ 12 360 4,320 0.05 

   - งานเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมของชาติและท๎องถิ่น 5 1,080 5,400 0.07 

  
 - งานค๎นคว๎าข๎อมูลและจัดท าข๎อมูลพ้ืนที่สํงเสริม
การทํองเที่ยว 2 1,080 2,160 0.03 

   - งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1 1,800 1,800 0.02 
9 งานจัดท างบประมาณ         

  
 - งานรวบรวมข๎อมูลสถิติและวิเคราะห์
งบประมาณ 1 41,400 41,400 0.50 

  
 - งานจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี และ
เพ่ิมเติม 1 32,400 32,400 0.39 
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    ปริมาณ ระเวลา/เรื่อง ระยะเวลา อัตรา 
ที ่ งาน ทั้งปี (นาที) ทั้งปี ก าลัง 
    (เรื่อง)   (นาที) ที่ต้องการ 
 ส านักปลัด อบต.     

 
งานจัดท างบประมาณ     

 

 - งานจัดเตรียมเอกสารและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานประจ าปีให๎สํวนราชทราบและ
ด าเนินการ 

1 41,400 41,400 0.50 

10 งานรักษาความสะอาด         

  
 - งานรักษาความสะอาดภายในและภายนอก
อาคาร 230 240 55,200 0.67 

  
 - งานจัดเตรียมน้ าดื่ม น้ าร๎อน พร๎อมดูแลท าความ
สะอาด 230 60 13,800 0.17 

11 งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน         
   - งานบริการรับ-สํง ชํวยเหลอืผู๎ปุวย ผู๎บาดเจ็บ 100 360 36,000 0.43 
   - งานบันทึกและรายงานการออกปฏิบัติงาน 100 180 18,000 0.22 

  
 - งานสอบถามหรือติดตามผลการรักษา วันรักษา 
วันนัดของผู๎ปุวยทุกรายที่ให๎บริการ 100 180 18,000 0.22 

  
 - งานจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ให๎พร๎อมเพรียง
ในการตํอปฏิบัติงานในแตํละครั้ง 12 180 2,160 0.03 

  
 - งานสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานปัญหา
อุปสรรค ทุกเดือน 12 360 4,320 0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 

    ปริมาณ 
ระเวลา/

เรื่อง ระยะเวลา อัตรา 
ที ่ งาน ทั้งปี (นาที) ทั้งปี ก าลัง 
    (เรื่อง)   (นาที) ที่ต้องการ 
 กองคลัง     

1 งานพัสดุและทรัพย์สิน         
   - งานจัดท าแผนจัดหาพัสดุประจ าปี 2 390 780 0.01 

 
- งานจัดซื้อจัดจ๎างตามแผนฯ และข้ันตอนตํางๆ ตาม
ระเบียบพัสดุ 

500 5 2,500 0.03 

1 งานพัสดุและทรัพย์สิน         

 
 - งานจัดท าบัญชีรับจํายพัสดุ จ าหนํายพัสดุ ทะเบียน
คุมตําง ๆ เกี่ยวกับพัสดุ 

500 205 102,500 1.24 

   - งานลงระบบจัดซื้อจัดจ๎างในระบบสารสนเทศตําง ๆ  600 30 18,000 0.22 
2 งานการเงินและบัญชี         
   - งานตรวจสอบการเบิกจํายเงินทุกประเภท 800 60 48,000 0.58 
   - งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณ 330 210 69,300 0.84 
   - งานจัดท าเช็คและเอกสารการจํายเงิน 800 60 48,000 0.58 

  
 - งานเบิกจํายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคูํ
จําย 812 90 73,080 0.88 

   - งานจัดท าบัญชีและทะเบียนเกี่ยวข๎องทุกประการ 372 80 29,760 0.36 
   - งานจัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี  254 150 38,100 0.46 
3 งานระเบียบการคลัง         
   - งานควบคุมการเบิกจําย 800 60 48,000 0.58 

  
 - งานควบการด าเนินการเกี่ยวกับการตัดปีการกันเงิน
ไว๎จํายเหลื่อมปีและขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ 

4 1,440 5,760 0.07 

  

 - งานควบคุม ติดตาม ก ากับ ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานด๎านพัสดุ ทั้งระบบมือและระบบสารสนเทศ 
การคลังอ่ืนๆ 

360 120 43,200 0.52 

4 งานพัฒนารายได้         
   - งานวางแผนและการจัดเก็บรายได๎ 10 200 2,000 0.02 

  

 - งานปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและการ
ก าหนดคํารายปี ของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุง
ท๎องที่ ภาษีปูาย 

1 120 120 0.00 

   - งานจัดเก็บคําธรรมเนียม 80 16 1,280 0.02 
 



การวิเคราะห์ปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 

  
 

ปริมาณ 
ระเวลา/

เรื่อง ระยะเวลา อัตรา 
ที ่ งาน ทั้งปี (นาที) ทั้งปี ก าลัง 
    (เรื่อง)   (นาที) ที่ต้องการ 
 กองคลัง     

5 งานแผนที่ภาษีและเบียนทรัพย์สิน         
   - งานจัดเกบ็ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินในอบต. 7 5,040 35,280 0.43 
   - งานจัดเก็บเก็บข๎อมูลรายได๎ภาษีอากร 7 30 210 0.00 
   - งานจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 7 5,040 35,280 0.43 
6 งานบริหารงานทั่วไป     0 0.00 

  
 - จัดท ารายงานตามหนังสือสั่งการ น าเสนองาน ยื่น
ภาษีตําง  ๆ 

24 375 9,000 0.11 

   - รับ-สํงหนังสือกองคลัง 300 95 25,500 0.34 
 
กองช่าง 
1 งานธุรการ         
   - งานสารบรรณท่ัวไปของกองชําง 850 35 29,750 0.36 
   - งานจัดท าฎีกาเบิกจํายเงินของกองชําง 268 170 45,560 0.55 
   - งานจัดท าค าสั่งและประกาศของกองชําง 20 30 600 0.01 
   - งานลงทะเบียนคุมการเบิกจํายวัสดุตําง ๆ กองชําง  103 665 68,495 0.83 
   - งานส ารวจความเสียหายจากการรับเรื่องราวร๎องทุกข์ 4 100 400 0.00 
2 งานวิศวกรรม         
   - งานส ารวจภาคสนาม 20 60 1,200 0.01 
   - งานออกแบบ ประมาณราคากํอสร๎าง 126 2,130 268,380 3.24 
3 งานสาธารณูปโภค         

  
 - งานด๎านกํอสร๎างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท๎า เขื่อน
และสิ่งติดตั้งอ่ืนๆ 

20 60 1,200 0.01 

  
 - งานซํอมบ ารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทาง
เท๎า งานซํอมบ ารุงไฟฟูาสาธารณะ 

208 450 93,600 1.13 

   - งานส ารวจออกแบบและค านวณอุปกรณ์ไฟฟูา 14 611 8,554 0.10 
   -งานกิจการประปา 237 1,030 244,110 2.95 

 
 
 
 



การวิเคราะห์ปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 

    ปริมาณ 
ระเวลา/

เรื่อง ระยะเวลา อัตรา 
ที ่ งาน ทั้งปี (นาที) ทั้งปี ก าลัง 
    (เรื่อง)   (นาที) ที่ต้องการ 
 กองการศึกษา     

1 งานธุรการ         
   - งานธุรการ  งานสารบรรณทั่วไปของกองการศึกษา 200 400 80,000 0.97 
   - งานบันทึกข๎อมูล CCIS และ ระบบ SIS 4 720 2,880 0.03 
   - งานจัดท าค าสั่งและประกาศของกองการศึกษา 10 20 200 0.00 
   - งานจัดท าฎีกาเบิกจํายของกองการศึกษา 20 60 1,200 0.01 

  
 - งานด๎านประชาสัมพันธ์และอ านวยความสะดวก
ประชาชน 3 1,080 3,240 0.04 

   - งานรวบรวมและจัดท าแผนของกองการศึกษา 1 43,200 43,200 0.52 
2 งานพัสดุและทรัพย์สิน         
   - งานลงระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ 6 90 540 0.01 
   - งานจัดท าแผนจัดหาพัสดุประจ าปี 1 2,520 2,520 0.03 

  
 - งานจัดซื้อจัดจ๎างตามแผนฯ และขั้นตอนตํางๆ ตาม
ระเบียบพัสดุ 

5 2,520 12,600 0.15 

   - งานจัดท าบัญชีรับจํายพัสดุ 12 90 1,080 0.01 
3 งานบริหารการศึกษา         

  
 - งานควบคุมดูแลรับผิดชอบในงานการปฐมวัยและ
อนุบาล 230 360 82,800 1.00 

   - งานประชุม อบรม สัมมนา และให๎บริการด๎านศึกษา 12 60 720 0.01 
   - งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 230 360 82,800 1.00 
   - งานประชุม อบรม สัมมนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12 60 720 0.01 
   - งานดูแลรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 230 360 82,800 1.00 
4 งานส่งเสริมประเพณีศีลปวัฒนธรรม         
   - การสํงเสริมกิจการศาสนา 7 5,400 37,800 0.46 
   - การสํงเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท๎องถิ่น 7 5,400 37,800 0.46 

  
 - การสํงเสริม รักษา และด ารงไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

7 5,400 37,800 0.46 

 

 
 
         

       



การวิเคราะห์ปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 

    ปริมาณ 
ระเวลา/

เรื่อง ระยะเวลา อัตรา 
ที ่ งาน ทั้งปี (นาที) ทั้งปี ก าลัง 
    (เรื่อง)   (นาที) ที่ต้องการ 
 กองการศึกษา     

5 งานกีฬาและนันทนาการ         
  - การสํงเสริมและสนับสนุนกีฬาใน เขต อบต. 7 5,400 37,800 0.46 
   - การจัดแขํงขันกีฬาเยาวชน กีฬาชุมชน อบต. 7 5,400 37,800 0.46 
  - การสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันในระดับตํางๆ 1 2,520 2,520 0.03 

 
จากการวิเคราะห์ปริมาณงานดังกลําวในแตํละสํวนราชการ ซึ่งได๎วิเคราะห์ภารกิจที่จะต๎องด าเนินการใน 3 ปี 

ข๎างหน๎า โดยยึดภารกิจงานจากแผนพัฒนา 3 ปี ซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินจะต๎องด าเนินการ และเพ่ือให๎การ
ปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดในทุกยุทธศาสตร์ โดยสรุปก าลังคนที่
จะต๎องก าหนดในแผนอัตราก าลังในแตํละสํวนราชการได๎ดังนี้ 
  (1)  ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินจ านวนก าลังคนที่ต๎องการ  14  คน 
  (2)  กองคลังจ านวนก าลังคนที่ต๎องการ        8  คน 
  (3)  กองชํางจ านวนก าลังคนที่ต๎องการ         9  คน 
  (4)  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม        7  คน 

 
 



แบบสรุปความคิดเห็นแบบ 360 องศา 
   สรุปมุมมองจากผู๎มีสํวนได๎เสีย(ผู๎บริหาร/พนักงานสํวนต าบล/พนักงานจ๎าง) แยกเป็นสํวน
ราชการ แสดงมุมมองจากสํวนราชการ/กอง ซึ่งมีตํอสํวนราชการตน 
ค าอธิบาย:   ควรเพิ่ม  − ควรลด   คงท่ี       ไมํแสดง 
 

สํวนราชการภายใน 
(อบต.นาเลิน) 

มุมมองต่อ   ส านักงานปลัด 
การจัดโครงสร๎าง/

การแบํงงาน 
การบริหาร
อัตราก าลัง
เหมาะสม 

การเตรียมรับ
เกษียณอายุ

ราชการ 

การบริหาร
งบประมาณด๎าน

บุคคล 
กองคลัง     
กองชําง     
กองการศึกษาศาสนาฯ     
ผู๎บริหาร     
รองปลัด อบต.     
      สรุปได้ว่า  มุมมองจากสํวนราชการภายในสํวนใหญํเห็นคงท่ียังไมํควรเพิ่มหรือลดอะไร 
 
 

สํวนราชการภายใน 
(อบต.นาเลิน) 

มุมมองต่อ   กองคลัง 
การจัดโครงสร๎าง/

การแบํงงาน 
การบริหาร
อัตราก าลัง
เหมาะสม 

การเตรียมรับ
เกษียณอายุ

ราชการ 

การบริหาร
งบประมาณด๎าน

บุคคล 
ส านักงานปลัด     
กองชําง     
กองการศึกษาศาสนาฯ     
ผู๎บริหาร     
รองปลัด อบต.     
 สรุปได้ว่า  มุมมองจากสํวนราชการภายในสํวนใหญํเห็นวําควรบริหารจัดการเรื่องอัตราก าลังและการบริหาร
งบประมาณด๎านบุคคลที่ควรที่เพ่ิมขึ้น 
 

สํวนราชการภายใน 
(อบต.นาเลิน) 

มุมมองต่อ   กองช่าง 
การจัดโครงสร๎าง/

การแบํงงาน 
การบริหาร
อัตราก าลัง
เหมาะสม 

การเตรียมรับ
เกษียณอายุ

ราชการ 

การบริหาร
งบประมาณด๎าน

บุคคล 
ส านักงานปลัด     
กองคลัง     
กองการศึกษาศาสนาฯ     
ผู๎บริหาร     
รองปลัด อบต.     
 สรุปได้ว่า  มุมมองจากสํวนราชการภายในสํวนใหญํเห็นวําควรบริหารจัดการเรื่องอัตราก าลังและการบริหาร
งบประมาณด๎านบุคคลที่ควรที่เพ่ิมข้ึน 



สํวนราชการภายใน 
(อบต.นาเลิน) 

มุมมองต่อ   กองการศึกษาฯ 
การจัดโครงสร๎าง/

การแบํงงาน 
การบริหาร
อัตราก าลัง
เหมาะสม 

การเตรียมรับ
เกษียณอายุ

ราชการ 

การบริหาร
งบประมาณด๎าน

บุคคล 
ส านักงานปลัด     
กองคลัง     
กองชําง     
ผู๎บริหาร     
รองปลัด อบต.     
  

สรุปได้ว่า  มุมมองจากสํวนราชการภายในสํวนใหญํเห็นวําควรบริหารจัดการเรื่องอัตราก าลังและการบริหาร
งบประมาณด๎านบุคคลที่ควรที่เพ่ิมข้ึน 
 

สํวนราชการภายใน 
(อบต.นาเลิน) 

มุมมองต่อ   ผู้บริหาร 
การจัดโครงสร๎าง/

การแบํงงาน 
การบริหาร
อัตราก าลัง
เหมาะสม 

การเตรียมรับ
เกษียณอายุ

ราชการ 

การบริหาร
งบประมาณด๎าน

บุคคล 
ส านักงานปลัด     
กองคลัง     
กองชําง     
กองการศึกษาฯ     
รองปลัด อบต.     
  

สรุปได้ว่า  มุมมองจากสํวนราชการภายในสํวนใหญํเห็นวํา ควรการบริหารจัดการเรื่องอัตราก าลั งและการ
บริหารงบประมาณด๎านบุคคลเหมาะสม ให๎คงท่ีไว๎ 
 

สํวนราชการภายใน 
(อบต.นาเลิน) 

มุมมองต่อ   รองปลัด อบต. 
การจัดโครงสร๎าง/

การแบํงงาน 
การบริหาร
อัตราก าลัง
เหมาะสม 

การเตรียมรับ
เกษียณอายุ

ราชการ 

การบริหาร
งบประมาณด๎าน

บุคคล 
ส านักงานปลัด     
กองคลัง     
กองชําง     
กองการศึกษาฯ     
ผู๎บริหาร     
 

สรุปได้ว่า  มุมมองจากสํวนราชการภายในสํวนใหญํเห็นวํา ควรการบริหารจัดการเรื่องอัตราก าลังและการ
บริหารงบประมาณด๎านบุคคลเหมาะสม ให๎คงท่ีไว๎ 

 

 



แสดงเปรียบเทียบกรอบอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน 

 

ที ่ อปท. 
จ านวน(คน) หมายเหตุ 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างภารกิจ/
ทั่วไป 

 

1. อบต.นาค า 23 30  
2. อบต.แก๎งกอก 19 10  
3. อบต.สงยาง 23 26  
4. อบต.ตะบําย 13 19  
5. อบต.หนามแทํง 16 28  
6. อบต.ลาดควาย 19 22  
7. อบต.นาเลิน 15 13  

 
 

การเปรียบเทียบอัตราก าลังของ อบต.นาเลิน กับ อบต. ที่อยู่ในกลุ่ม/ขนาดเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
สภาพปัญหาของพ้ืนที่ ความต้องการของประชาชน 

1. ถนนเพ่ือการล าเลียงผลการผลิตทางการเกษตรไมํ 
เพียงพอท าให๎การล าเลียงผลผลิตไมํสะดวก เกิดความลําช๎า
2. เส๎นทางการคมนาคมระหวํางหมูํบ๎านหรือระหวําง
สถานที่ราชการที่ส าคัญไมํสะดวกในการติดตํอเพ่ือรับ
บริการจากหนํวยงานนั้น ๆ  
3.ขาดแหลํ งน้ า เ พ่ือการอุปโภค บริ โภคที่ เ พียงพอ 
โดยเฉพาะในฤดูแล๎งจะรุนแรงมาก 
4.ระบบไฟฟูายังไมํทั่วถึงโดยเฉพาะครัวเรือนที่ตั้ งอยูํหําง
จากหมูํบ๎าน และไฟฟูาเข๎าไมํถึง 
5.ไฟฟูาสาธารณะยังไมํ เ พียงพอส าหรับจุดที่มีความ
จ าเป็นต๎องติดตั้ง 
6.ขาดระบบบริหารจัดการน้ าที่ดี เนื่องจากในฤดูน้ าหลาก
จะเกิดปัญหาน้ าทํวมเสมอ และในฤดูแล๎งจะประสบปัญหา
การขาดแคลนน้ าอยํางรุนแรง 
7.การใช๎ประโยชน์จากแหลํงน้ าที่มีอยูํไมํคุ๎มคํา  
8.ประชาชนมีความยากจนมีภาระหนี้สินจ านวนมาก 
เนื่องจากยังขาดการวางแผนการประกอบอาชีพที่ดี 
9.ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการท าการเกษตร ไมํมีอาชีพที่
แนํนอนท าให๎ขาดโอกาสที่จะพัฒนาและสร๎างรายได๎ให๎กับ
ครัวเรือนหรือชุมชน 
10.การขาดการรวมกลุํมเพ่ือประกอบอาชีพ  
11.การขาดเงินทุนประกอบอาชีพประชาชนสํวนใหญํยัง
อยูํในฐานะท่ียากจน  
12.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ  
13.เกิดอุบัติเหตุจ านวนมากในชํวงเทศกาลวันหยุด 
14.การศึกษาในระดับกํอนวัยเรียนยังขาดสื่อและอุปกรณ์
การเรียนที่ทันสมัย 
15.ประชาชนยังขาดแหลํงเรียนรู๎ที่เป็นการศึกษาตาม
อัธยาศัย หรือ การศึกษานอกระบบ 
16.การเสื่อมศีลธรรมทางศาสนา 
17.วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาชาวบ๎าน เริ่มสูญหาย 
18.ประชาชนในพ้ืนที่ขาดการตื่นตัวในการเลํนกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ 
19.ประชาชนยังขาดกระบวนการเรียนรู๎ด๎านการเมืองการ
ปกครอง 
20.ประชาชนยังขาดความสนใจในด๎านการมีสํวนรํวม ด๎าน
การเมือง การปกครอง และการบริหารหรือพัฒนาท๎องถิ่น 
21.ประชาชนไมํเข๎าใจระบบบริหารงาน ของ อบต. 
22.พ้ืนที่ปุาสีเขียวลดน๎อยลง 

1.กํอสร๎างถนนในเส๎นทางหลักเพ่ือล าเลียงผลผลิตไป
จ าหนําย 
2.กํอสร๎างถนนในเส๎นทางระหวํางหมูํบ๎านเพื่อการติดตํอ
ราชการที่สะดวก 
 
3.จัดหาแหลํงน้ าให๎เพียงพอทุกหมูํบ๎าน 
 
4.ติดตั้งระบบไฟฟูาให๎ครอบคลุมทุกหมูํบ๎านและทุกจุดที่
ไฟฟูายังข๎าไมํถึง 
5.ติดตั้งระบบไฟฟูาสาธารณะให๎เพียงพอเพ่ือความ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 
6.บริหารจัดการน้ าเพ่ือลดความเดือดร๎อนจากปัญหา 
7.รณรงค์ให๎ประชาชนที่ยังไมํเข๎าใจในคุณคําของน้ า 
8.ฝึกอบรมให๎ความรู๎ในการวางแผนการประกอบอาชีพ 
 
9.สร๎างอาชีพเสริมนอกฤดูการท าการเกษตร 
 
 
10.จัดตั้งกลุํมอาชีพเพ่ือประกอบเป็นอาชีพเสริมด๎าน 
11.จัดหาแหลํงเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ 
 
12.บริหารจัดการปูองกันการเกิดภัยธรรมชาติด๎านตําง ๆ  
13. จัดตั้งจุดตรวจที่เข๎มงวดชํวงเทศกาลวันหยุด 
14. ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา 
 
15. ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา 
 
16. รณรงค์ด๎านคุณธรรม จริยธรรมให๎ประชาชน 
17. รณรงค์ให๎ประชาชนรักษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดี 
18. รณรงค์ให๎ประชาชนออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 
19. รณรงค์ให๎ประชาชนเข๎าใจในเรื่องการเมืองการ
ปกครอง 
20. เปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการเมือง
การปกครอง 
21. ให๎ความรู๎กับประชาชนเรื่องการบริหารของ อบต. 
22. รณรงค์การสร๎างพื้นที่สีเขียวในต าบล 
23. รณรงค์ ให๎ความรู๎เรื่องเรื่องขยะและสิ่งปฏิกูล 
 



 
สภาพปัญหาของพ้ืนที่ ความต้องการของประชาชน 

23.ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล 
24.สถานที่ทํองเทียวทางธรรมชาติในพ้ืนที่ยังไมํได๎รับการ
พัฒนาอยํางเต็มท่ี 
 

24. สํงเสริม ประชาสัมพันธ์สถานที่ทํองเทียวให๎เป็นที่รู๎จัก
อยํางกว๎างขวาง 
 

  4.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง (Strength=s)   
1. ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานกว๎างไกล เพ่ือรองรับการ

เจริญเติบโตและการทํองเที่ยวขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินและจังหวัดอุบลราชธานี 
2. องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินมีโครงขํายการคมนาคมที่ครอบคุลมเชื่อมตํอระหวํางถนนสายหลัก 

และถนนสายรองได๎อยํางสะดวกคลํองแคลํว 
จุดอ่อน (Weakness=W)   

  1.  องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินมีงบประมาณที่จ ากัด 
  2.  อ านาจหน๎าที่มีข๎อจ ากัดท าให๎ไมํสามารถด าเนินการได๎ 

โอกาส (Opportunity=O)   
                  1. หนํวยงานอ่ืน ๆ  เชํน องค์การบริหารสํวนจังหวัด  กรมทางหลวงให๎การสนับสนุนงบประมาณใน
เส๎นทางสายหลักท่ีต๎องใช๎งบประมาณจ านวนมากอยํางตํอเนื่อง  
                  2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี
หน๎าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่น โดยที่หนํวยงานสํวนกลางและสํวน
ภูมิภาค สํงเสริมและสนับสนุนการถํายโอนภารกิจให๎แกํองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1.การคมนาคมขนสํงจากรถบรรทุกเกินน้ าหนักจากภายนอก ที่ใช๎เส๎นทางผํานเขตองค์การบริหารสํวน

ต าบลนาเลิน สํงผลให๎ถนนเกิดการช ารุดเร็วขึ้น 
 

  4.2  ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strengh=s)   
1. องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินมีจัดอบรมให๎ความรู๎ด๎านการสํงเสริมอาชีพให๎กับคนในชุมชน

องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ขาดบุคลากรด๎านการบริหารจัดการกลุํมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 
2. การรวมกลุํมเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน 

อยูํในเกณฑ์ต่ า 
โอกาส (Opportunity=O)   

  มีหนํวยงานภายนอกเข๎ามาชวํยให๎ความรู๎ด๎านการฝึกอบรมอาชพี  พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานดา๎นตําง ๆ 
 
 
 
 
 



 
  อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   

1. การแก๎ไขปัญหาด๎านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต๎องอาศัยความรํวมมือจากหลายๆสํวนที่ต๎อง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง คํอนข๎างมากท าให๎การด าเนินงานไมํคลํองตัว เกิดความลําช๎าในการท างาน 
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนําย 
  3. การจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ในการพัฒนากลุํมอาชีพ  ต๎องใช๎เวลาและมีการติดตามประเมินผล  ท าให๎เป็น
อุปสรรคในการเข๎ารํวมกิจกรรมของสมาชิกกลุํม  เนื่องจากต๎องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว 
  

1.3 ด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. ด๎านการบริหารจัดการ ผู๎น า ผู๎บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด๎านสังคม

และสาธารณสุขอยํางตํอเนื่อง 
2. องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยูํในระดับที่พร๎อม

ที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินและกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ

ดูแลสุขภาพ ของประชาชนอยํางตํอเนื่อง 
4. องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมูํบ๎านและ

ต าบลอยํางตํอเนื่อง พร๎อมทั้งจัดหาสถานที่เพ่ือให๎ประชาชนใช๎ออกก าลังกายในหมูํบ๎าน 
5. องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินจัดกิจกรรมสํงเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง เชํน 

รดน้ าขอพรผู๎สูงอายุ ฯลฯ 
 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
            1. ระบบฐานข๎อมูลด๎านสังคมและสาธารณสุขไมํถูกต๎อง ไมํชัดเจน ประชาชนให๎ข๎อมูลที่คลาดเคลื่อน 

2. ประชาชนยังขาดความสนใจ และความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให๎ความชํวยเหลือ 
3. หนํวยงานระดับหมูํบ๎านหรือชุมชนที่ท าหน๎าที่คัดเลือกผู๎รับสวัสดิการจากทางจังหวัดและจาก

องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  ยังไมํมีกระบวนการคัดเลือกท่ีเป็นที่ยอมรับของประชาชนอยํางแท๎จริง 
4. ผู๎น าระดับชุมชนหรือหมูํบ๎านและประชาชนยังไมํเห็นความส าคัญเรื่องการสํงเสริมการออกก าลังกาย

อยํางจริงจัง 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การแก๎ไขปัญหาด๎านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต๎องอาศัยความรํวมมือจากหลายภาค สํวนที่ต๎อง

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
  2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎องคํอนข๎างมากท าให๎การด าเนินงานไมํคลํองตัว เกิดความลําช๎าในการท างาน 
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนําย 

3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข๎าแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท๎องถิ่นและวิถีชีวิตของ
ประชาชน ท าให๎สถาบันครอบครัวอํอนแอ ผู๎ด๎อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว 

4. การปูองกันโรคติดตํอบางชนิดไมํสามารถท าได๎ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลได๎ เชํน โรคเอดส์ โรค
ไข๎เลือดออก 

 
 
 



โอกาส (Opportunity=O)   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลสํงเสริม 

  2. ได๎รับความรํวมมือในด๎านการดูแลสุขภาพอนามัยจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเป็นอยํางดี เชํน โรงพยาบาล 
สาธารณสุขอ าเภอ  
 

 4.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Streng=s)   
1. องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ 
2.ประชาชนมีการตื่นตัวด๎านสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น เห็นได๎จากการมีสํวนรํวมในการเสนอปัญหาข๎อ

ร๎องเรียนเกี่ยวกับการท าลายทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 

  จุดอ่อน (Weakness=W)   
  1. งบประมาณมีจ ากัดในด๎านการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือการด าเนินการเกี่ยวกับด๎านสิ่งแวดล๎อม 
  2.ประชาชนบางสํวนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินขาดจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ เชํน ตัดไม๎ท าลายปุา เป็นต๎น 

โอกาส (Opportunity=O)   
  1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงานอยูํในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน 
  2. ได๎รับความสนใจและความรํวมมือจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด๎วยกันในการรํวมกันจัดการ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมของอ าเภอศรีเมืองใหมํ 

      4.5 ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

จุดแข็ง (Streng=s)   
1. องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ 
2.ประชาชนมีการตื่นตัวด๎านสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น เห็นได๎จากการมีสํวนรํวมในการเสนอปัญหาข๎อ

ร๎องเรียนเกี่ยวกับการท าลายทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 

  จุดอ่อน (Weakness=W)   
  1. งบประมาณมีจ ากัดในด๎านการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือการด าเนินการเกี่ยวกับด๎านสิ่งแวดล๎อม 
  2.ประชาชนบางสํวนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินขาดจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ เชํน ตัดไม๎ท าลายปุา เป็นต๎น 

โอกาส (Opportunity=O)   
  1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงานอยูํในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน 
  2. ได๎รับความสนใจและความรํวมมือจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด๎วยกันในการรํวมกันจัดการ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมของอ าเภอศรีเมืองใหมํ 

4.6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเข้มแข็งของชุมชน  ด้านความจงรักภักดีต่อชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์  

จุดแข็ง (Streng=s)   
1. ประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  จงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
2.ประชาชนมีการให๎ความรํวมมือ ตอบรับกับกิจกรรมตําง ๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับความเข๎มแข็งของ

ชุมชน 

  



 จุดอ่อน (Weakness=W)   
  1. งบประมาณมีจ ากัดในด๎านการด าเนินโครงการเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

โอกาส (Opportunity=O)   
  1. มีวัสดุ อุปกรณ์ในธรรมชาติที่สามารถน ามาประยุกต์ด าเนินโครงการ ลดข๎อจ ากัดงบประมาณ 
  2. ได๎รับการสนับสนุน และให๎ความรํวมมือจากหนํวยงานราชการภายนอกในการด าเนินโครงการตําง ๆ  
 
5.  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน๎าที่ออกเป็น  6  ด๎าน  พิจารณาจาก
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  พ.ศ.2537  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอํอน  โอกาส  และภัยคุกคามใน
การด าเนินการตามภารกิจ SWOT  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่ เกี่ยวข๎อง  ดังนี้ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 
ปี (61-65) 
อบต.นาเลิน 

พ.ร.บ.แผนและข้ันตอนกระจาย
อ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 

ความสอดคล้อง 
- กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี(2561-2580) 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 
- นโยบายรัฐบาล 
- แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี/แผนอ าเภอ 

 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 
  -การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 
 

(1)  จัดให๎มีและการบ ารุงทางน้ า
และทางบก 
(2)  จัดให๎มีน้ าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคและการเกษตร 
(3)  จัดให๎มีและบ ารุงการไฟฟูา
หรือแสงสวํางโดยวิธีอ่ืน 
(4)  การสาธารณูปการ 
(5)  การจัดให๎มีและบ ารุงทาง
ระบายน้ า 

 (6)  การสาธารณูปโภค และการ
กํอสร๎างอ่ืนๆ 
 

-นโยบายรัฐบาล 
1. ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเข๎าไป
สอดสํอง แก๎ไขปัญหาในเบื้องต๎นด๎านโครงสร๎าง
พ้ืนฐานที่ช ารุด หากยังไมํมีงบประมาณขอให๎
บูรณาการแก๎ปัญหา 
(2.) ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการ
ชํวยเหลือในการจัดหาน้ าอุปโภค-บริโภคให๎แกํ
ประชาชนมีน้ าใช๎ตลอดปี   
 

กองชําง 

  
บทวิเคราะห์ จากสภาพปัญหาและความต๎องการของประชาชนในเขตต าบลนาเลินน าไปสูํการก าหนด

แผนพัฒนาท๎องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) อบต.นาเลินในการก าหนดภารกิจเพ่ือน าไปพัฒนาและแก๎ไขปัญหาให๎กับ
ประชาชนภายใต๎อ านาจหน๎าที่ตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ อปท. พ.ศ. 2542 และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข๎องในด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานโดยการด าเนินการในด๎านนี้ไมํวําจะเป็นภารกิจของ อบต.โดยตรงหรือจากนโยบาย
รัฐบาล และในอนาคต ซึ่งได๎ก าหนดต าแหนํงและอัตราก าลังที่ ใช๎ปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนภารกิจของ อบต.นาเลิน 
สํวนราชการ กองช่าง จึงมีหน๎าที่และความรับผิดชอบหลักให๎งานด๎านนี้บรรลุเปูาหมายขององค์กรและตามนโยบายตําง 
ๆ ของรัฐบาล และจังหวัดในอนาคตข๎างหน๎า ส าหรับการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานนี้ 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่ เกี่ยวข๎อง  ดังนี้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 
ปี (61-65) 
อบต.นาเลิน 

พ.ร.บ.แผนและข้ันตอนกระจาย
อ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 

ความสอดคล้อง 
- กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี(2561-2580) 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 
- นโยบายรัฐบาล 
- แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี/แผนอ าเภอ 

 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด๎านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
  -การพัฒนาด๎าน
สวัสดิการและสังคม 
  -การพัฒนาด๎าน
สาธารณสุข 
  -การพัฒนาด๎าน
การศึกษา 
  -การพัฒนาด๎าน
การเกษตร 

(1)  การจัดการศึกษา 
(2)  การสํงเสริม การฝึกการ
ประกอบอาชีพ 
(3)  การสังคมสงเคราะห์ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาส 
(4)  การรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง 
(5)  การสํงเสริมการกีฬา   
(6)  การสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว และการักษาพยาบาล 

 
 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 
(1)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการ
สร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการภาครัฐ 
   - เพ่ือเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ 
เพ่ือสํงเสริมคุณภาพชีวิต การมีงานหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม 
  - การเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมที่มีความ
หลากหลายเนื่องจากการเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน 
-นโยบายรัฐบาล 
(1)ด๎านการพัฒนาชุมชน ให๎องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น จัดให๎มีตลาดชุมชน เพ่ือชํวย
ระบายสินค๎าของประชาชนในพ้ืนที่ และให๎
ความชํวยเหลือในเรื่องการจัดหาตลาดสินค๎า 
OTOP  
(2) ด๎านสังคม องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎อง
ชํวยผลักดันให๎ความส าคัญในเรื่องสังคม
ครอบครัวคุณธรรม จริยธรรม 
(3)  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องให๎ความ
รํวมมือและถํายทอดความรู๎การน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสูํการปฏิบัติและการ
ด ารงชีวิตของประชาชนในท๎องถิ่น 
- แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน   

ส านักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษา 
ฯ 

 
บทวิเคราะห์ จากสภาพปัญหาและความต๎องการของประชาชนในเขตต าบลนาเลินน าไปสูํการก าหนด

แผนพัฒนาท๎องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) อบต.นาเลินในการก าหนดภารกิจเพ่ือน าไปพัฒนาและแก๎ไขปัญหาให๎กับ
ประชาชนภายใต๎อ านาจหน๎าที่ตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ อปท. พ.ศ. 2542 และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข๎องในด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิต โดยการด าเนินการในด๎านนี้ไมํวําจะเป็นภารกิจของ อบต.โดยตรงหรือจาก
นโยบายรัฐบาล และในอนาคต ซึ่งได๎ก าหนดต าแหนํงและอัตราก าลังที่ใช๎ปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนภารกิจของ  อบต.
นาเลิน สํวนราชการ ส านักงานปลัด /กองการศึกษาฯ จึงมีหน๎าที่และความรับผิดชอบหลักให๎งานด๎านนี้บรรลุเปูาหมาย
ขององค์กรและตามนโยบายตําง ๆ ของรัฐบาล และจังหวัดในอนาคตข๎างหน๎า ส าหรับการพัฒนาด๎านการสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนี้ 



ยุทธศาสตร์ที่ 3.  ด้านด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่ เกี่ยวข๎อง  
ดังนี้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 
ปี (61-65) 
อบต.นาเลิน 

พ.ร.บ.แผนและข้ันตอนกระจาย
อ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 

ความสอดคล้อง 
- กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี(2561-2580) 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 
- นโยบายรัฐบาล 
- แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี/แผนอ าเภอ 

 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
  -การพัฒนาด๎านความ
ปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

(1)  การสํงเสริมประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน 
(2)  การรักษาความปลอดภัย 
ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย และ
การอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น ๆ 
(3)  การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
(4)  การรักษาความสงบเรียบร๎อย 
การสํงเสริม และสนับสนุน การ
ปูองกัน และรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

-นโยบายรัฐบาล 
(1)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นวางแผนทั้งกํอนเกิด
ภัย ระหวํางเกิดภัย และหลังเกิดภัย 
(2)  ด๎านความสงบเรียบร๎อย หน๎าที่องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในการลดอุปสงค์เรื่อง
ปัญหายาเสพติด และชํวยดูแลเรื่องการค๎า
มนุษย์   
 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
คลัง/กอง
ชําง/กอง
การศึกษา 
ฯ 

 
บทวิเคราะห์ จากสภาพปัญหาและความต๎องการของประชาชนในเขตต าบลนาเลินน าไปสูํการก าหนด

แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) อบต.นาเลินในการก าหนดภารกิจเพ่ือน าไปพัฒนาและแก๎ไขปัญหาให๎กับ
ประชาชนภายใต๎อ านาจหน๎าที่ตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ อปท. พ.ศ. 2542 และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข๎องในด๎านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย  โดยการด าเนินการในด๎านนี้ไมํวําจะเป็น
ภารกิจของ อบต.โดยตรงหรือจากนโยบายรัฐบาล และในอนาคต ซึ่งได๎ก าหนดต าแหนํงและอัตราก าลังที่ใช๎ปฏิบัติภารกิจ
และสนับสนุนภารกิจของ อบต.นาเลิน สํวนราชการ ส านักงานปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา ฯ จึงมีหน๎าที่
และความรับผิดชอบหลักให๎งานด๎านนี้บรรลุเปูาหมายขององค์กรและตามนโยบายตําง ๆ ของรัฐบาล และจังหวัดใน
อนาคตข๎างหน๎า ส าหรับการพัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย นี้  
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่ เก่ียวข๎อง  
ดังนี้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 
ปี (61-65) 
อบต.นาเลิน 

พ.ร.บ.แผนและข้ันตอนกระจาย
อ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 

ความสอดคล้อง 
- กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี(2561-2580) 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 
- นโยบายรัฐบาล 
- แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี/แผนอ าเภอ 

 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด๎านเศรษฐกิจ  
  -การพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจ 
  -การพัฒนาด๎าน
การเกษตร 
  -การพัฒนาด๎านการ
กีฬาและการทํองเที่ยว 
 

(1)  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ขององค์การบริหารสํวนต าบล 
(2)  การสํงเสริมการทํองเที่ยว 
(3)  การพาณิชย์ และสํงเสริมการ
ลงทุน 
 

-นโยบายรัฐบาล 
(1) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องวางแผน
พัฒนาท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
อ าเภอ จังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560-2564) 
(2) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องด าเนินการ
สํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน (สนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร๎างด๎านเศรษฐกิจให๎แกํ
ประชาชนในพื้นท่ีฯ) 
แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 
1. ยุทธศาสตร์การสํงเสริมการค๎า การลงทุน 
และการทํองเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การเกษตรและการแปรรูปสินค๎า
เกษตร 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษา 
ฯ 

 
บทวิเคราะห์ จากสภาพปัญหาและความต๎องการของประชาชนในเขตต าบลนาเลินน าไปสูํการก าหนด

แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) อบต.นาเลินในการก าหนดภารกิจเพ่ือน าไปพัฒนาและแก๎ไขปัญหาให๎กับ
ประชาชนภายใต๎อ านาจหน๎าที่ ตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ อปท. พ.ศ. 2542 และอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข๎องในด๎านการวางแผน การสํงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทํองเที่ยว  โดยการด าเนินการในด๎านนี้ไมํวํา
จะเป็นภารกิจของ อบต.โดยตรงหรือจากนโยบายรัฐบาล และในอนาคต ซึ่งได๎ก าหนดต าแหนํงและอัตราก าลังที่ใช๎ปฏิบัติ
ภารกิจและสนับสนุนภารกิจของ อบต.นาเลิน สํวนราชการ ส านักงานปลัด   และกองการศึกษาฯ จึงมีหน๎าที่และความ
รับผิดชอบหลักให๎งานด๎านนี้บรรลุเปูาหมายขององค์กรและตามนโยบายตําง ๆ ของรัฐบาล และจังหวัดในอนาคต
ข๎างหน๎า ส าหรับการพัฒนาในด๎านนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบรหิารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข๎อง 
ดังนี้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 
ปี (61-65) 
อบต.นาเลิน 

พ.ร.บ.แผนและข้ันตอนกระจาย
อ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 

ความสอดคล้อง 
- กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี(2561-2580) 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 
- นโยบายรัฐบาล 
- แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี/แผนอ าเภอ 

 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม  
  -การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อม 
   
 

(1)  การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสีย 
(2)  การจัดการบ ารุงรักษา และ
การใช๎ประโยชน์จากปุาไม๎ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อม 
(3)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
 

-กรอบยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี 
(1) ยุทธศาสตร์การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
-นโยบายรัฐบาล 
(1) เรื่องผักตบชวา ให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นด าเนินการตามมาตรการเก็บเล็กและ
บูรณาการรํวมกับสํวนราชการที่เก่ียวข๎อง 
(2)  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องสํงเสริมให๎
ใช๎หลัก 3Rs (Reduce  Reuse Recycle) 
-แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธาน ี
1. ยุทธศาสตร์การทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
ชําง 

 
บทวิเคราะห์ จากสภาพปัญหาและความต๎องการของประชาชนในเขตต าบลนาเลินน าไปสูํการก าหนด

แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) อบต.นาเลินในการก าหนดภารกิจเพ่ือน าไปพัฒนาและแก๎ไขปัญหาให๎กับ
ประชาชนภายใต๎อ านาจหน๎าที่ ตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ อปท. พ.ศ. 2542 และอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข๎องในด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  โดยการด าเนินการในด๎านนี้ไมํ
วําจะเป็นภารกิจของ อบต.โดยตรงหรือจากนโยบายรัฐบาล และในอนาคต ซึ่งได๎ก าหนดต าแหนํงและอัตราก าลังที่ใช๎
ปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนภารกิจของ อบต.นาเลิน สํวนราชการ ส านักงานปลัด กองช่าง จึงมีหน๎าที่และความ
รับผิดชอบหลักให๎งานด๎านนี้บรรลุเปูาหมายขององค์กรและตามนโยบายตําง ๆ ของรัฐบาล และจังหวัดในอนาคต
ข๎างหน๎า ส าหรับการพัฒนาในด๎านนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 
ปี (61-65) 
อบต.นาเลิน 

พ.ร.บ.แผนและข้ันตอนกระจาย
อ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 

ความสอดคล้อง 
- กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี(2561-2580) 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 
- นโยบายรัฐบาล 
- แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี/แผนอ าเภอ 

 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
  -การพัฒนาด๎าน
ศาสนาและวัฒนธรรม 
   
 

(1) การจัดการศึกษา 
(2)  การบ ารุงรักษา ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของ 
ท๎องถิ่น 
(3) การสํงเสริมกีฬา 

-นโยบายรัฐบาล 
(1)ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีโอกาสรํวม
จัดการศึกษามีคุณภาพและทั่วถึง 
-แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 

กอง
การศึกษา 
ฯ 

 
บทวิเคราะห์ จากสภาพปัญหาและความต๎องการของประชาชนในเขตต าบลนาเลินน าไปสูํการก าหนด

แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2566) อบต.นาเลินในการก าหนดภารกิจเพ่ือน าไปพัฒนาและแก๎ไขปัญหาให๎กับ
ประชาชนภายใต๎อ านาจหน๎าที่ ตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ อปท. พ.ศ. 2542 และอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข๎องในด๎านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  โดยการด าเนินการในด๎านนี้ไมํวําจะ
เป็นภารกิจของ อบต.โดยตรงหรือจากนโยบายรัฐบาล และในอนาคต ซึ่งได๎ก าหนดต าแหนํงและอัตราก าลังที่ใช๎ ปฏิบัติ
ภารกิจและสนับสนุนภารกิจของ อบต.นาเลิน สํวนราชการ กองการศึกษาฯ จึงมีหน๎าที่และความรับผิดชอบหลักให๎งาน
ด๎านนี้บรรลุเปูาหมายขององค์กรและตามนโยบายตําง ๆ ของรัฐบาล และจังหวัดในอนาคตข๎างหน๎า ส าหรับการพัฒนาใน
ด๎านนี้ 
 

การพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน นั้น เป็นการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนในการรํวมคิด
รํวมแก๎ปัญหา  รํวมสร๎างรํวมจัดท าสํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินให๎มี
สํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นในทุกด๎าน  การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน จะสมบูรณ์ได๎ จ าเป็นต๎ องอาศัย
ความรํวมมือของชุมชนในพ้ืนที่ให๎เกิดความตระหนัก รํวมกันแก๎ไขปัญหาและความเข๎าใจในแนวทางการแก๎ไขปัญหากัน
อยํางจริงจัง  องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน ยังได๎เน๎นให๎คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุํมทุกวัยของ
ประชากร นอกจากนั้นยังได๎เน๎นการสํงเสริมและสนับสนุนให๎การศึกษาเด็กกํอนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให๎พร๎อมที่
จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการการจัดระเบียบการศึกษา  สํวนด๎านการพัฒนาอาชีพนั้น จะเน๎น
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท๎องถิ่น และยังจัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสํวนรํวม 

 
 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช๎เทคนิค SWOT เข๎ามาชํวย ทั้งนี้เพ่ือให๎ทราบวําองค์การ
บริหารสํวนต าบล มีอ านาจหน๎าที่ที่จะเข๎าไปด าเนินแก๎ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให๎ตรงกับความต๎องการของประชาชนอยํางไร 
โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT  องค์การบริหารสํวน
ต าบลนาเลิน ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสองคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น ทั้งนี้สามารถ



วิเคราะห์ภารกิจให๎ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบํงภารกิจได๎ เป็น 7 ด๎าน ซึ่งภารกิจดังกลําวถูกก าหนดอยูํ
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
 

5.1 โครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
(1)  จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก ( มาตรา  67 (1 )) 
(2)  ให๎มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร ( มาตรา  68  (1)) 
(3)  ให๎มีการบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสวํางโดยวิธีอ่ืน  ( มาตรา  68 (2) ) 
(4)  ให๎มีและบ ารุงทางระบายน้ า ( มาตรา  68 (3) ) 
(5)  การสาธารณูปโภคและการกํอสร๎างอ่ืนๆ ( มาตรา  16 (4) ) 
(6)  การสาธารณูปการ ( มาตรา  16 (5) ) 

5.2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
(1)  สํงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน  ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ(มาตรา 67(6) ) 
(2)  ปูองกันโรคและระงับโรคติดตํอ ( มาตรา  67 (3) ) 
(3) ให๎มีและบ ารุงสถานที่ประชุม  การกีฬาพักผํอนหยํอนใจและสวนสาธารณะ(มาตรา  

68(4) ) 
(4)  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และ 

  ผู๎ด๎อยโอกาส ( มาตรา  16 (10) ) 
(5) การปรับปรุงแหลํงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูํอาศัย ( มาตรา  16(2) ) 
(6)  การสํงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

  ( มาตรา  16 (5 ) ) 
(7) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19) )    

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ เกี่ยวข้อง  
ดังนี้ 

        (1)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4) ) 
                             (2)  การค๎ุมครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผํนดิน    

        (3)  การผังเมือง  (มาตรา  68(13) ) 
        (4)  จัดให๎มีที่จอดรถ  (มาตรา  16(3) ) 

                            (5)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎าน(มาตรา 16(17) ) 
        (6) การควบคุมอาคาร  (มาตรา  16(28) )                       

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง         
  (1) สํงเสริมให๎มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  (มาตรา  68 (6) ) 

  (2)  ให๎มีและสํงเสริมกลุํมเกษตร  และกิจการสหกรณ์  (มาตรา  68 (5) ) 
(3)  บ ารุงและสํงเสริมการประกอบอาชีพของราษฏร  (มาตรา  68(7) ) 
(4)  ให๎มีตลาด  (มาตรา  68(10) ) 
(5)  การทํองเที่ยว  (มาตรา  68(12) ) 
(6)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิช  (มาตรา  68(11) ) 
(7)  การสํงเสริม  การฝึกและประกอบอาชีพ  (มาตรา  16 (6) ) 
(8)  การพาณิชย์กรรมละการสํงเสริมการลงทุน  (มาตรา  16 (7) ) 
 
 



5.5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (1)  คุ๎มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (มาตรา 67(7) ) 
 (2)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณรวมทั้ง 
ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (มาตรา  67 (2) ) 

(3) การจัดการสิ่งแวดล๎อมและมลพิษตํางๆ  (มาตรา  17(12) 
5.6 ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้ 

(1)  บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  และวัฒนธรรม 
อันดีของท๎องถิ่น (มาตรา  67 (8) ) 

(2)  สํงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ( มาตรา  67 (5) ) 
(3)  การจัดการศึกษา  (มาตรา  16 (9) ) 

       (4) การสํงเสริมการกีฬาจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น(มาตรา17 (18) ) 
 

 ภารกิจทั้ง  6  ด๎านตามที่กฎหมายก าหนดให๎อ านาจองค์การบริหารสํวนต าบลสามารถแก๎ไขปัญหาขององค์การ
บริหารสํวนต าบลนาเลิน  ได๎เป็นอยํางดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยค านึงถึงความต๎องการของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่  ประกอบด๎วยการด าเนินการขององค์การบริหารสํวนต าบล  จะต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของ
ผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลเป็นส าคัญ 

 
การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น 
องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  ในด๎านการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาเป็นการน าเทคนิค  SWOT  มาใช๎
ในการพิจารณาข๎อมูลเพ่ือน าไปสูํการก าหนดยุทธศาสตร์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพโดยใช๎เทคนิค   SWOT  พิจารณาปัจจัย  
สภาวะแวดล๎อมภายในต าบล   (จุดอํอน weakness และจุดแข็ง  strength) ปัจจัยสภาวะภายนอก (โอกาส 
opportunity และข๎อจ ากัด threaten)การวิเคราะห์โดยใช๎เทคนิค SWOT     ท าให๎ตระหนักถึงจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส 
และอุปสรรค เพ่ือเป็นการประเมินศักยภาพ  และก าหนดทิศทางเปูาหมาย ในอนาคตได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์  รายละเอียดดังนี้ 

 
1)  จุดแข็ง (S : Strength) 
      ประชาชน  ผู๎น าชุมชน มีความพร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท๎องถิ่นของตนเอง 
         ชุมชนเข๎มแข็งได๎รับการบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐานครบถ๎วน 

      มีเส๎นทางสัญจรเป็นไปด๎วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผํนดินหมายเลข  
2134  ถนนลาดยางเชื่อมกับจังหวัด          

      มีรถโดยสารประจ าทางสายจังหวัดอุบลราชธานี –กรุงเทพฯ ผํานเขตองค์การบริหารสํวน
ต าบลนาเลิน 

      มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ผํานตัวจังหวัดอุบลราชธานี 
      ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น   
      มีสวนสาธารณะ  -  แหํง มีแหลํงเก็บน้ าไว๎ใช๎เพ่ือการเกษตรกรรม 5 แหํง ได๎แกํ  ห๎วย

หนอง สระสาธารณะฯ 
      มีตลาดชุมชน    1  แหํง 



      ประชากรสํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได๎แกํ ข๎าว  และ
มัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 

      มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  3  โรงเรียน  สอนตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษาถึงระดับ
ประถมศึกษา   

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แหํง  สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินนาเลิน 
      มีการประสานความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินกับสํวนราชการใน

พ้ืนที่ 
      มีความสงบไมํคํอยจะมีปัญหา ด๎านความปลอดภัยและด๎านมลพิษ 
      มีการจัดตั้งชุมชน  7  ชุมชน  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินนาเลิน  

ประกอบด๎วย  ตัวแทนของประชาชนในชุมชนเป็นคณะกรรมการ  ชุมชนละ  9  คน 
  ผู๎น าชุมชนให๎ความรํวมมือในการพัฒนาท๎องถิ่น 
  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให๎มีน้ าใช๎อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  

      องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินนาเลิน  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการ
สาธารณะและแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน 

      มีสนามกีฬาเอนกประสงค์  จ านวน  1  แหํง สนามบาสเกตบอล  - แหํง   สนามฟุตบอล  
- แหํง  สนามตะกร๎อ  สนามเด็กเลํน  3 แหํง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู๎องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน (ศูนย์คอมพิวเตอร์) 
จ านวน 1  แหํง 

      มีวัด   - แหํง   ส านักสงฆ์   13  แหํง 
      องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินนาเลิน มีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์   ให๎

ประชาชนได๎รับทราบข๎อมูลขําวสาร 
      ชุมชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินนาเลิน  มีหอกระจายขําวประชาสัมพันธ์ให๎

ประชาชนในชุมชนได๎รับทราบข๎อมูลขําวสาร 
 
 
     มีการให๎บริการด๎านการสื่อสารของบริษัททีโอที  และมีสัญญาณโทรศัพท์ไร๎สายของ ของ

เอกชนหลายบริษัท   
      มีกองทุนในหมูํบ๎าน  เชํน  การออมเงินสัจจะ   ฯลฯ 
      มีกลุํมอาชีพแมํบ๎าน  กลุํมปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินชุมชน 
2)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      คนในวัยท างาน  คนหนุํมสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและตํางประเทศ 
      ราษฎรยากจน  สํวนใหญํประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยํางเดียวท าให๎

ขาดรายได๎ 
      ประชาชนไมํสามารถรวมกลุํมกันเพ่ือด าเนินการด๎านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุํ ม

อาชีพอยํางเข๎มแข็ง 
      องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินนาเลิน  เป็นชุมชนที่อยูํหํางไกลตัวเมือง ข๎าวของราคา

แพง  เพราะต๎องน ามาจากแหลํงอ่ืนหรือในเมืองใหญํ  จึงมีการบวกราคาคําขนสํงเข๎าไปอีก เชํน  น้ ามัน อาหารแห๎ง 
เสื้อผ๎า  นุํงหํม  ฯลฯ   

      ขาดแหลํงเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไมํเพียงพอ  เนื่องจาก
ต๎องสูบน้ าจากแมํน้ าชี ซึ่งต๎องเสียคําใช๎จํายให๎แกํองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินบ๎านนาเลิน 

      ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหลํงงานรองรับแรงงานวํางงานนอกฤดูกาล 
      ไมํมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญํ  ไมํมีโรงงานในพ้ืนที่  



      องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินนาเลิน  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด๎าน เชํน 
ด๎านกิจการประปา ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไมํเพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 

      ไมํมีตลาดสดที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน 
      แหลํงเงินทุนต่ างๆ เชํน  ธนาคารพาณิชย์  มีน๎อยประชาชนไมํได๎รับความสะดวกในการ

ติดตํอ        ที่ดินมีราคาสูงถ๎าจะพัฒนาในด๎านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต๎องใช๎งบประมาณ
จ านวนมาก 

3)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดอุบลราชธานี  สามารถสนับสนุนงบประมาณให๎องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน

นาเลิน ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
      มีเส๎นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
      ได๎รับความรํวมมือสนับสนุนจากหนํวยงานของรัฐเป็นอยํางดี การปฏิรูป ระบบราชการท า

ให๎พนักงานเกิดความกระตือรือร๎นในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 
      ได๎รับงบประมาณจากสํวนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให๎เพียงพอในการบริหารจัดการท๎องถิ่น 
 

 4)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
      ปัจจุบันองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินนาเลิน  เป็นองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน

ขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน๎าที่ต่ างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ขององค์การ
บริหารสํวนต าบลนาเลินตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถํายโอนฯ  ตามนโยบายท๎องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบาย
รัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได๎รับจากสํวนกลาง ไมํเพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่ างๆ ในการปฏิบัติงานท าให๎ขาดความคลํองตัวในการบริหารงาน 
      การถํายโอนภารกิจต่ างๆ ไมํเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให๎การปฏิบัติงาน เกิดความ

ลําช๎าไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว๎ 
      การพัฒนาบางด๎านต๎องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไมํสามารถด าเนินการแก๎ปัญหาได๎  ต๎อง

อาศัยความเสียสละของชุมชนเทํานั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได๎ยากมาก 
   6)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินนาเลิน  ได๎ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือ
ชี้ให๎เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต๎องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินได๎ด าเนินการ
วิเคราะห์ข๎อมูล  ดังตํอไปนี้    

(1)  การวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 

    ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได๎ดังนี้ 

  1)  มีเส๎นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินนาเลิน ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ร๎อยละ 70 เปูาหมายคือต๎องการให๎ได๎มากกวํานี้หรือร๎อยละ 100  โดยผู๎บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินไมํสามารถด าเนินการได๎เนื่องจากพ้ืนที่
ยังไมํเป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการได๎ก็ตํอเมื่อต๎องเป็นที่สาธารณะ  การแก๎ปัญหาคือ  ประสานความรํวมมือกันใน
หลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข๎าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก๎ไขอยํางไร  ทั้งนี้  องค์การ
บริหารสํวนต าบลนาเลินนาเลิน ก็ได๎ตั้งงบประมาณในสํวนนี้ไว๎แล๎ว และได๎แจ๎งประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎รับทราบ
ถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได๎ชํวยกันแก๎ไขปัญหาให๎กับชุมชน 



  2)  การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาสํอง
สวํางทางหรือที่สาธารณะยังไมํสามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได๎ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต๎องการให๎ติดตั้ง
ไฟฟูาสํองสวํางนั้นยังไมํเป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินนาเลิน จึงไมํสามารถด าเนินการได๎
เชํนเดียวกับถนน  การแก๎ปัญหาคือ  ประสานความรํวมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะท าความเข๎าใจกับประชาชนใน
พ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก๎ไขอยํางไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินนาเลิน ก็ได๎ตั้งงบประมาณใน
สํวนนี้ไว๎แล๎ว และได๎แจ๎งประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได๎ชํวยกันแก๎ไขปัญหาให๎กับชุมชน  

  3)  การประปา  องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารสํวนต าบล
นาเลินเอง สามารถให๎บริการได๎ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช๎ตลอดทั้งปี  ปัญหา
คือ  มีข๎อร๎องเรียนเรื่องน้ าประปาขุํนบํอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นทํอประปาเกําเกิดการตกตะกอนของน้ า และไมํมี
แหลํงน้ าดิบในการผลิตประปาต๎องขอใช๎จากพ้ืนที่อ่ืนท าให๎มีคําใช๎จํายมาก  ประปาขององค์การบริหารสํวนต าบล
นาเลินยังไมํสามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได๎  ต๎องใช๎งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบัน
องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน ยังไมํประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให๎
ชุมชนได๎ การแก๎ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก๎ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่ างๆ  ที่ไมํ
สามารถด าเนินการได๎นั้น  เชํน  โครงการกํอสร๎างเครื่องกรองน้ าขนาดใหญํ ฯลฯ  องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินก็
ได๎น าบรรจุในแผนพัฒนาพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีตํอไป  เมื่อมี
งบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได๎ตํอเนื่อง  เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชน
ตํอไป   

    ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
     จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยูํอาศัยที่มั่นคง 
ปัญหาคือ มีบางครัวเรือน  ที่ยังต๎องการความชํวยเหลือในการซํอมแซมที่อยูํอาศัย การแก๎ปัญหาคือองค์การบริหารสํวน
ต าบลนาเลินได๎มีโครงการซํอมแซมบ๎านคนจน  แตํงบประมาณมีจ ากัดถ๎ามีงบประมาณที่มากกวํานี้องค์การบริหารสํวน
ต าบลนาเลินก็จะด าเนินการให๎ได๎ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ๎านเรือนสํวนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อยเนื่องจาก
องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินมีการด าเนินโครงการประกวดชุมชนทุกปีมี เพียงบางครัวเรือนที่ยังไมํเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน๎อย เพราะในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินไมํมี
โรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุในถังหรือขวด  แตํหลายครัวเรือน
บริโภคน้ าที่ได๎จากน้ าฝน  ท าให๎เกิดปัญหาน้ าดื่มที่ยังไมํสะอาดเทําที่ควร  มีหลายครัวเรือน  ในชุมชนที่ไมํมีน้ าดื่มสะอาด
ส าหรับบริโภค  การแก๎ปัญหาเบื้องต๎นคือประชาสัมพันธ์ให๎มีการปิดฝาภาชนะให๎มิดชิดและมีที่กรองน้ าฝนหรือการต๎มน้ า
ให๎เดือดกํอนเก็บไว๎ดื่ม    

(2)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา ประชากรสํวนใหญํท าการเกษตร ร๎อยละ  70 
เชํน ข๎าว อ๎อย  มันส าปะหลัง  ตามล าดับ  รายได๎สํวนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได๎จากสัตว์เลี้ยงไมํมาก  
คนอายุ 15 – 60 ปีมีอาชีพและรายได๎ และที่ไมํรายได๎มี 16 คน  ผู๎สูงอายุ  60  ปีขึ้นไป  ร๎อยละ  90  มีอาชีพและมี
รายได๎  ถ๎าเปรียบเทียบอัตราการวํางงานทั้งจังหวัด ร๎อยละ 0.97  ถือวําอัตราการวํางงานของประชากรในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลนาเลินมีอัตราที่ต่ ากวํามาก  ประชากรบางสํวนมีรายได๎จากการรับจ๎างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ชุมชน
ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน บางชุมชนสํวนมากมีอาชีพค๎าขาย  มีห๎างร๎าน  ร๎านค๎า  ท าให๎มีรายได๎มากจาก
การค๎าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน จึงไมํเทํากัน แตํปัญหาก็คือ รายได๎เฉลี่ยต่ ากวําคนละ  
38,000  บาทตํอปี  ร๎อยละ  75  ไมํมีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะวําราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าคําครองชีพสูง  
มีเงินแตํซื้อของได๎น๎อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางสํวนในที่ที่มีน้ าทํวมเป็นประจ า  บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้ง
ชํวง มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรน๎อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมข้ึนมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและสํงผลกระทบกับ
สภาวะแวดล๎อม  เชํน ปริมาณการปลํอยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู๎รางระบายน้ ามีมากขึ้น  เกิดปัญหาการร๎องเรียนมายัง



องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  การแก๎ปัญหาคือ องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินก็ได๎ลงพ้ืนที่แก๎ไขปัญหาในทุกครั้ง 
รวมทั้งได๎จัดโครงการท าความสะอาดทํอและรางระบายน้ าในชุมชน โดยการจ๎างแรงงานในชุมชน ผลทีได๎ปัญหาการ
ระบายน้ าลดลง  ประชาชนมีจิตส านึกและมีสํวนรํวมมากขึ้น  และท าให๎ประชากรมีรายได๎เพ่ิมขึ้น อีกทั้งองค์การบริหาร
สํวนต าบลนาเลิน  ได๎แก๎ไขปัญหาโดยจัดโครงการสํงเสริมอาชีพ  เพ่ือให๎ชุมชนมีรายได๎เสริมจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  อุดหนุนกลุํมอาชีพในชุมชน  แตํการพัฒนาด๎านนี้ยังไมํบรรลุวัตถุประสงค์เทําท่ีควร  เนื่องจากกลุํมอาชีพต่ า
งๆ ยังขาดความรู๎ด๎านการบริหารจัดการและความรู๎ด๎านการตลาด 
   (3)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  ประชากรที่มีอายุ  15 – 60  ปี อยูํในก าลัง

แรงงาน ร๎อยละ  95  เมื่อเทียบกับอัตราสํวนกับจังหวัด ร๎อยละ  73.99  ซึ่งสูงกวํามาก  แตํคําแรงในพ้ืนที่ต่ ากวําระดับ
จังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด๎านการเกษตร  ประชากรอายุระหวําง  25 – 50 ปี บางสํวน ไปรับจ๎างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานตํางประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต๎องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัท  ห๎างร๎านใหญํๆ  เพราะในพ้ืนที่ไมํมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ๎างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่สํวนมากเป็นที่อยูํ
อาศัย  ปัญหานี้ยังไมํสามารถแก๎ไขได๎ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  ประชาชนกรสํวนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัด

กรองสุขภาพให๎กับประชาชนกลุํมเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแกํประชากรในชุมชน เชํนกัน  ได๎แกํ โรคความดัน เบาหวาน  โรค
เอดส์  โรคไข๎เลือดออก  มือ-ปาก-เท๎าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข๎ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไมํยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก๎ไขปัญหา คือ องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินและ
หนํวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได๎จัดกิจกรรมรํวมมือกันรณรงค์ให๎ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได๎ผลในระดับ
หนึ่ง  ประชาชนให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี  แตํต๎องเป็นการด าเนินการอยํางตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรก
เกิด - 6  ปี  ผู๎ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียงบางราย  เทํานั้น  ดีไมํตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  
จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมํได๎กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช๎ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไมํ
เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไมํสม่ าเสมอ  และประชากรสํวนมากไมํได๎รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหลํานี้องค์การ
บริหารสํวนต าบลนาเลินพยายามอยํางยิ่งที่จะแก๎ไข  โดยรํวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแก๎ไข
ปัญหา   

 ด้านการศึกษา 
    จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา ประชากรอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร๎อยละ 99  อําน  
เขียนภาษไทยและคิดเลขอยํางงํายได๎  เด็กอายุ  6 – 14  ปี  ร๎อยละ  100 ได๎รับการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี  ได๎เรียน
ตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเทํา และที่ไมํได๎เรียนตํอมีงานท า ร๎อยละ  99  ด๎านการศึกษาอยูํในเกณฑ์ที่ดี  
ปัญหาคือ  ยังไมํสามารถที่จะแขํงขันกับเมืองใหญํๆ ได๎  การแก๎ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  ได๎จัด
กิจกรรมให๎กับเด็กของให๎กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทาง
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และรํวมกันจัดกิจกรรมต่ างๆ กับทางโรงเรียน     

 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
    จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และ
ประชากรบางรายที่ไปรํวมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด๎วย  ประชากรในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินให๎ความ
รํวมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่ างๆ  ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการได๎รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา 
สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุํน  การแก๎ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินคือ จัด
กิจกรรมต่ างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให๎ทุกสํวนทุกฝุายทุกคนมีสํวนรํวมและรณรงค์ให๎เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให๎
ชุมชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เชํน  การแขํงขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๏นส์  งานประเพณี  เป็นต๎น 
 



    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  สํวนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอยํางถูก

วิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข๎อมูลที่ส ารวจพบวํามีบาง ครัวเรือน  ที่ไมํมีการปูองกันอุบัติเหตุ  
อาชญากรรม  วิธีการแก๎ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินที่สามารถด าเนินการได๎ตามอ านาจหน๎า ที่และ
งบประมาณที่มีอยูํอยํางจ ากัด  คือการติดตั้งกล๎องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรํวม
ทางแยก กํอสร๎างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได๎ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชํวงเทศกาลที่มี
วันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให๎กับประชาชน  แตํปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุํมวัยรุํน
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได๎รับผลกระทบเป็นอยํางมาก  การแก๎ไขปัญหา คือ
การแจ๎งเตือนให๎ผู๎ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให๎ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ ได๎รับ
จากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรํวมมือไปยังผู๎น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู๎น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุ
ไมํให๎เกิดความรุํนแรง  แตํจะไมํให๎เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไมํสามารถที่จะแก๎ไขได๎  ทั้งที่มีการรํวมมือกันหลาย
ฝุาย เป็นเรื่องท่ีทางองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินจะต๎องหาวิธีที่จะแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนตํอไปตามอ านาจหน๎าที่
ที่สามารถด าเนินการได๎              
    ด้านยาเสพติด  
    ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  จากการที่ทางสถานี
ต ารวจภูธรบ๎านนาเลินได๎แจ๎งให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน ทราบนั้นพบวําในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล
นาเลินมีผู๎ที่ติดยาเสพติดแตํเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือวําน๎อย และยังไมํพบผู๎ค๎า เหตุผลก็เนื่องมาจากวําได๎รับความรํวมมือ
กับทางผู๎น า  ประชาชน  หนํวยงานขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินที่ชํวยสอดสํองดูแลอยูํเป็ นประจ า การแก๎ไข
ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน สามารถท าได๎เฉพาะตามอ านาจหน๎าที่เทํานั้น  เชํน  การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ๎งเบาะแส  การฝึกอบรมให๎ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจากอ านาจหน๎าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือ
ต ารวจแล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินก็ได๎ให๎ความรํวมมือมาโดยตลอด   

(4)  การวิเคราะห์ข๎อมูลด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินสํวนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยูํอาศัย 

ร๎านค๎า สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน๎อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  
ก็ได๎แกํ  ดิน  น้ า  ต๎นไม๎  อากาศที่ไมํมีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากวําพื้นที่บางสํวนเป็นดินเค็ม  น้ าใต๎ดินก็เค็ม  หรือไมํ
ก็เป็นน้ ากรํอย  ไมํสามารถที่จะน าน้ าจากใต๎ดินมาใช๎ในการอุปโภค-บริโภคได๎ได๎ ต๎องอาศัยน้ าดิบจากแหลํงอ่ืน  และ
น้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต๎องรอฤดูฝน มีแหลํงน้ าใช๎ในการเกษตรไมํเพียงพอ  ปัญหาคือยังไมํสามารถหาแหลํงน้ า 

ส าหรับการเกษตรได๎เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่สํวนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด๎านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะ
ก็มากขึ้น  การแก๎ไขปัญหา องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินได๎จัดท าโครงการเพ่ือแก๎ปัญหาให๎กับประชาชนและ
เป็นไปตามความต๎องการของประชาชน  เชํน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให๎ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูก
ต๎นไม๎ในวันส าคัญต่ างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให๎รํมรื่นสวยงาม 
ให๎เป็นเมืองนําอยู ํเป็นที่พักผํอนหยํอนใจของประชาชน  ฯลฯ   

(5)  ด้านการเมือง – การบริหาร 

องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  ได๎จัดตั้งชุมชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  มี
ทั้งหมด 7 ชุมชน  แตํละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน 9 คน ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดซื้อจัดจ๎าง
ขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  ประชาชนให๎ความรํวมมือด๎านการเลือกตั้งเป็นอยํางดีเชํน  การเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน ในปี พ.ศ. 2555 ประชาชนมาใช๎สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี  1,927   คน  จากผู๎มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  2,847  คน  คิดเป็นร๎อยละ  55.85  จ านวนผู๎มาใช๎
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน 920  คน  จากผู๎มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  2,847  คน  คิด
เป็นร๎อยละ  26.19  ปัญหาคือการแขํงขันทางการเมืองคํอนข๎างสูง มีจุดที่นําสังเกตคือ มีการย๎ายเข๎าย๎ายออกชํวงที่



จะมีการเลือกตั้ง ไมํวําจะเป็นการเลือกผู๎ใหญํบ๎าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  โดยเฉพาะ 
การคัดเลือกผู๎ใหญํบ๎าน  การแก๎ไขปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินคือ  ขอความรํวมมือ  ผู๎น า  เจ๎าหน๎าที่
ที่มีหน๎าที่รับผิดชอบให๎ระมัดระวัง สอดสํองพฤติกรรมและให๎รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให๎
ข๎อมูลที่ถูกต๎อง  เกี่ยวกับข๎อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได๎และท าไมํได๎ให๎ประชาชนได๎รับทราบ ปัญหาต่ างๆ ที่
เกิดข้ึนองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินก็ได๎พยายามแก๎ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท๎องถิ่นทุกชุมชนในเขต
องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  จากผลการประชุมทุก
ครั้งที่องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข๎ารํวมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  
สํงผลให๎องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินด าเนินงานตามความต๎องการของประชาชน และประชาชนได๎รับประโยชน์ 
และมีสํวนรํวมในการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน นอกจากนี้  องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินได๎จัด
โครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู๎บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  พนักงานองค์การ
บริหารสํวนต าบลนาเลิน  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน า
ความรู๎และประสบการณ์ที่ได๎รับมาพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินให๎เจริญเทําเทียมกับองค์การบริหารสํวน
ต าบลนาเลินอ่ืนๆ และองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงานให๎
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต๎องระงับไว๎เนื่องจากข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณ  มีอัตราก าลัง
พนักงานองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินจ ากัด ไมํเพียงพอตํอการตอบสนองความต๎องการของประชาชนในด๎าน
บริการ 

 
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ 

องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน ได๎น าภารกิจ อ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินและน าปัญหา
ความต๎องการของประชาชน จุดแข็ง จุดอํอน มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดประเด็นการพัฒนาและแปลงแผนสูํการปฏิบัติ 
องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินวิเคราะห์แล๎วพิจารณาเห็นวําภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต๎องการด าเนินการมีดังนี้ 
  ภารกิจหลัก 
  1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

(1) กํอสร๎างปรับปรุงถนน  สะพาน  กํอสร๎างทํอระบายน้ า  อาคารสถานที่ให๎ได๎มาตรฐาน 
(2) การกํอสร๎างขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 

  (3) การขยายเขตประปาหมูํบ๎านให๎ได๎มาตรฐาน 
  (4) การติดตั้งระบบโทรศัพท์ โทรสาร  และการบริการบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได๎รับ 
  อยํางถ๎วนหน๎า 

(1)  การพัฒนาแหลํงน้ า 
2.ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
(1)  การอบรมให๎ความรู๎การสํงเสริมการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) การอบรมน าความรู๎ทางวิชาการโดยน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหมํมาใช๎อยํางเหมาะสม 
(3)  การสํงเสริมพัฒนากลุํมอาชีพตํางๆ 
(4)  การสํงเสริมด๎านการเกษตร  การท าพืชสวน  พืชไรํ  

  3.ด๎านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  (1)  การเสริมสร๎างทักษะของคนในชุมชนทั้งด๎านจิตใจการศึกษา 
  (2)  การสนับสนุนด๎านการกีฬาให๎มีคุณภาพและพ่ึงตนเองได๎ 
  (3)  การสนับสนุนด๎านการศึกษาพัฒนาบุคลากรทางด๎านการศึกษา 
  (4)  การสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีท๎องถิ่น ปราชญ์ชาวบ๎าน 
 
 



  4.ด้านการสาธารณสุข 
  (1)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  (2)  การสํงเสริมสนับสนุนสวัสดิการผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  ผู๎ด๎อยโอกาส 
  (3)  การสํงเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน 
  ภารกิจรอง 
  1.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (1)  การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
  (2)  การรักษาความสะอาด  จัดระบบรักษาสิ่งแวดล๎อม 
  2.การเมืองการบริหาร 
  (1) การสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารจัดการท๎องถิ่น 
  3.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  (1)  สํงเสริมสนับสนุนการทํองเที่ยวในเขต อบต.ให๎เชื่อมโยงกับการทํองเที่ยวของ 
  อ าเภอและจังหวัด 
 
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
   องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  ก าหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการออกเป็น 4 สํวนราชการ 
ได๎แกํ  
 1.ส านักงานปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล  มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหาร
สํวนต าบล  และราชการที่มิได๎ก าหนดให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ของสํวนราชการใดในองค์การบริหารสํ วนต าบลโดยเฉพาะ  
รวมทั้งงานก ากับและเรํงรัดการปฏิบัติราชการของสํวนราชการในองค์การบริหารสํวนต าบลให๎เป็นไปตามนโยบาย  และ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารสํวนต าบลรับผิดชอบงานธุรการ    งานสารบรรณ  งานจัดท าแผนพัฒนา  การ
จัดท าข๎อบัญญัติ  งานการประชุมสภา  งานการบริหารงานบุคคลของ อบต. ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย  งานนิติ
กรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การสนับสนุนเกี่ยวกับอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน และปฏิบัติหน๎าที่อื่นที่เก่ียวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย 
 2.กองคลัง  มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจําย  การรับ  การน าสํงเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสาร
ทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน  คําจ๎าง    คําตอบแทน   เงินบ าเหน็จบ านาญ  เงินอ่ืนๆ  
งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ  งบแสดงฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินตํางๆ  การจัดท าบัญชีทุกประเภท  
ทะเบียนคุมเงินรายได๎และรายจํายตํางๆ  การควบคุมการเบิกจําย  งานท างบทดลองประจ าเดือน  ประจ าปี  งาน
เกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารสํวนต าบล  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การจัดเก็บรายได๎  การออก
ใบอนุญาตและคําธรรมเนียมตํางๆ และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย 

3.กองชําง  มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข๎อมูลทางวิศวกรรม  การจัดเก็บ
และทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การกํอสร๎าง  งานควบคุมอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานกํอสร๎างและซํอมบ ารุง  การควบคุมการกํอสร๎างและซํอมบ ารุง  งานแผนงานด๎าน
วิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม     เก็บรักษา  การเบิกจํายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหลํ  น้ ามัน
เชื้อเพลิง  และงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข๎องและได๎รับมอบหมาย   

4.กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน๎าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา  เกี่ยวกับการวิเคราะห์  
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล  ประเมินผล  การพัฒนาต าราเรียน  การวางแผนการศึ กษา  ของ
มาตาฐานการศึกษา  การจัดบริการสํงเสริมการศึกษา  การใช๎เทคโนโลยีทางการศึกษา   การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา  
สํงเสริมการวิจัย  การวางโครงการ  ส ารวจ  เก็บรวบรวมข๎อมูล  สถิติทางการศึกษา  เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณา



ก าหนดนโยบาย  แผนงาน  และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา     การเผยแพรํการศึกษาและปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย 

ที่ผํานมาองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น แตํจ านวนบุคลากรที่มีอยูํถือวํา
มีไมํเพียงพอ   ยังขาดในบางต าแหนํงที่ต๎องใช๎ความรู๎ความสามารถเฉพาะทาง เชํน  งานด๎านชําง  งานด๎านการจัดเก็บ
รายได๎   งานวิชาการศึกษา  เป็นต๎น   เพ่ือให๎ เหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลินให๎
ส าเร็จลุลํวงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ในอนาคตปัญหาด๎านการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมในการก าจัดขยะ
อาจเป็นไปหาที่ส าคัญและจ าเป็นต๎องแก๎ไขปัญหาดังกลําว  ซึ่งบุคลากรที่ด าเนินการด๎านการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมนั้น
ปัจจุบันยังไมํมีโดยตรง  แตํหากในอนาคตเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด๎านบริบทการบริหารท๎องถิ่นหรือเกิดการปรับเปลี่ยน
องค์กรไปตามกฎหมายจัดตั้ง หรือระเบียบแนวทางอ่ืนๆ อาจมีการก าหนดจัดตั้งสํวนราชการหรือก าหนดต าแหนํงเพ่ิมขึ้น
ใหมํตํอไปเพื่อให๎สอดรับกับสภาพปัญหาของท๎องถิ่นและเพ่ือรองรับกับภารกิจของท๎องถิ่นในอนาคต  ดังนั้น    ในระยะ 3 
ปีข๎างหน๎า  2564-2566 องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  อาจมีความจ าเป็นในการขอก าหนดต าแหนํงขึ้นหรือ
ก าหนดสํวนราชการขึ้นใหมํในอนาคตอันใกล๎นี้  เพ่ือรองรับภารกิจที่อาจขยายและเพ่ิมมากขึ้นในอนาคตซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยูํ
กับภารกิจอ านาจหน๎าที่ที่ได๎รับการถํายโอนภารกิจมาจากสํวนกลางตํอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 8.1 โครงสร้าง  จากการที่องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน ได๎ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการดังกลําวโดยองค์การบริหารสํวนต าบล ก าหนดต าแหนํงของพนักงานสํวนต าบลให๎ตรงกับภารกิจดังกลําว และ
ในระยะแรกการก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น   อาจก าหนดเป็นภารกิจอยูํใน
งาน หรือก าหนดเป็นฝุาย และในระยะตํอไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารสํวนต าบลพิจารณา
เห็นวํา ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นสํวนหรือกองตํอไป    ดังนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.  ส านักงานปลัด อบต. 

1.1 งานบริหารทั่วไป 
      -  งานสารบรรณ 
      -  งานธุรการ 
      -  งานเลือกตั้งและทะเบียนข๎อมูล 
      -  งานกิจการสภา อบต. 
      -  งานการเจ๎าหน๎าที่ 
      -  งานการสํงเสริมการทํองเที่ยว 
      -  งานปูองกันยาเสพติด 
      -  งานตรวจสอบภายใน 

1.2 งานนโยบายและแผน 
      -  งานนโยบายและแผน 
      -  งานวิชาการ 
      -  งานข๎อมูล และการประชาสัมพันธ์ 
      -  งานงบประมาณ 

1.3 งานกฎหมายและคดี 
      -  งานกฎหมายและคดี  
      -  งานร๎องเรียนร๎องทุกข์และอุทธรณ์ 
      -  งานข๎อบัญญัติและระเบียบ 

1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -  งานอ านวยการ 
      -  งานปูองกัน 
      -  งานฟ้ืนฟู 

1.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
      -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
      -  งานสํงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
      -  งานสังคมสงเคราะห์ 

1.6 งานสํงเสริมการเกษตร 
 -  งานสํงเสริมการเกษตร 
1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
-  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

1.  ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 

      -  งานสารบรรณ 
      -  งานธุรการ 
      -  งานเลือกตั้งและทะเบียนข๎อมูล 
      -  งานกิจการสภา อบต. 
      -  งานการเจ๎าหน๎าที่ 
      -  งานการสํงเสริมการทํองเที่ยว 
      -  งานปูองกันยาเสพติด 
      -  งานตรวจสอบภายใน 

1.2 งานนโยบายและแผน 
      -  งานนโยบายและแผน 
      -  งานวิชาการ 
      -  งานข๎อมูล และการประชาสัมพันธ์ 
      -  งานงบประมาณ 

1.3 งานกฎหมายและคดี 
      -  งานกฎหมายและคด ี 
      -  งานร๎องเรียนร๎องทุกข์และอุทธรณ์ 
      -  งานข๎อบัญญัติและระเบียบ 

1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -  งานอ านวยการ 
      -  งานปูองกัน 
      -  งานฟ้ืนฟู 

1.7 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
      -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
      -  งานสํงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
      -  งานสังคมสงเคราะห์ 

1.6 งานสํงเสริมการเกษตร 
 -  งานสํงเสริมการเกษตร 
1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
-  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
 

 



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
 ๒.  กองคลัง 
     2.1 งานการเงนิและบัญชี 
      -  งานรับเงิน เบิกจํายเงิน 
      -  งานจัดท าฎีกาเบิกจํายเงิน 
      -  งานเก็บรักษาเงิน 
      -  งานการบัญชี 
      -  งานทะเบียนคุมการเบิกจํายเงิน 
      -  งานงบการเงิน และงบทดลอง 
      -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
     2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ 
      -  งานภาษีอากร คําธรรมเนียม และคําเชํา 
      -  งานพัฒนารายได๎ 
      -  งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ 
      -  งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎ 
     2.3 งานทะเบียนและทรัพย์สินและพัสดุ 
     -  งานทะเบียนทรัพย์สิน และแผนที่ภาษี 
     -  งานพัสดุ 
     -  งานทะเบียนเบิกจํายวัสดุครุภัณฑ์ 

2.  กองคลัง 
     2.1 งานการเงินและบัญชี 
      -  งานรับเงิน เบิกจํายเงิน 
      -  งานจัดท าฎีกาเบิกจํายเงิน 
      -  งานเก็บรักษาเงิน 
      -  งานการบัญชี 
      -  งานทะเบียนคุมการเบิกจํายเงิน 
      -  งานงบการเงิน และงบทดลอง 
      -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
     2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ 
      -  งานภาษีอากร คําธรรมเนียม และคําเชํา 
      -  งานพัฒนารายได๎ 
      -  งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ 
      -  งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎ 
     2.3 งานทะเบียนและทรัพย์สินและพัสดุ 
     -  งานทะเบียนทรัพย์สิน และแผนที่ภาษี 
     -  งานพัสดุ 
     -  งานทะเบียนเบิกจํายวัสดุครุภัณฑ์ 

 

๓. กองช่าง 
    3.1 งานกํอสร๎าง 
      -  งานกํอสร๎างและบูรณะถนน 
      -  งานกํอสร๎างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
      -  งานข๎อมูลกํอสร๎าง 

3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
      -  งานประเมินราคา 
      -  งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร 
      -  งานออกแบบและบริการข๎อมูล 

3.3 งานผังเมือง 
      -  งานส ารวจและแผนที่ 
      -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
      -  งานควบคุมทางผังเมือง 

3.4 งานสาธารณูปโภค 
      -  งานประสานกิจการประปา 
      -  งานไฟฟูาสาธารณะ 
      -  งานระบายน้ า 

3.  กองช่าง 
     3.1 งานกํอสร๎าง 
      -  งานกํอสร๎างและบูรณะถนน 
      -  งานกํอสร๎างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
      -  งานข๎อมูลกํอสร๎าง 

3.5 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
      -  งานประเมินราคา 
      -  งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร 
      -  งานออกแบบและบริการข๎อมูล 

3.6 งานผังเมือง 
      -  งานส ารวจและแผนที่ 
      -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
      -  งานควบคุมทางผังเมือง 

3.7 งานสาธารณูปโภค 
      -  งานประสานกิจการประปา 
      -  งานไฟฟูาสาธารณะ 
      -  งานระบายน้ า 

 

 
 
 
 



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     4.1 งานบริหารการศึกษา 
     - งานสารบรรณ 
     - งานธุรการ 
    -  งานการศึกษาปฐมวัย 
     4.2 งานสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
    -  งานกิจการศาสนา 
      -  งานสํงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
      -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
      -  งานกีฬาและสันทนาการ 

4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     4.1 งานบริหารการศึกษา 
     - งานสารบรรณ 
     - งานธุรการ 
    -  งานการศึกษาปฐมวัย 
     4.2 งานสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
    -  งานกิจการศาสนา 
      -  งานสํงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
      -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
      -  งานกีฬาและสันทนาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง  
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ  2564-2566 

องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหมํ  จังหวัดอุบลราชธานี 

ส่วนราชการ 
     กรอบอัตรา 
    ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังที่คาดว่าจะได้ใช้
ในช่วงระยะเวลา  3 ปี  ขา้งหน้า 

เพิ่ม/ลด หมาย 
เหตุ 

2564 2565 25636 2561 2562 2563 
ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล   
(นักบริหารงานทอ๎งถิ่น ระดบัต๎น) 
รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล  
(นักบริหารงานทอ๎งถิ่น ระดบัต๎น) 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

ส านักงานปลัด อบต. 
หัวหน๎าส านักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไประดับต๎น) 
นักจัดการงานทัว่ไป (ปก./ชก.) 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 
นักพัฒนาชุมชน  (ปก./ชก.) 
เจ๎าพนักงานธุรการ (ชง.) 
พนักงานจ้างภารกิจ 
ผู๎ชํวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ 
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัฒนาชุมชน 
พนักงานจ้างทั่วไป 
นักการภารโรง 
พนักงานขับรถยนต์ 

 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
 

1 
1 

 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 

กองคลัง 
ผู๎อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลังระดับต๎น) 
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบัญช ี
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได ๎
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสด ุ

 
1 
 

1 
1 
 

1 
- 
1 

 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 

 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 

 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

วํางเดิม 
กองช่าง 
ผู๎อ านวยการกองชําง 
(นักบริหารงานชํางระดับต๎น) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู๎ชํวยนายชํางโยธา 
ผู๎ชํวยนายชํางไฟฟูา 
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานประปา 

 
1 
 
 

1 
1 
1 

 
1 

 
 

1 
1 
1 

 
1 
 
 

1 
1 
1 

 
1 
 
 

1 
1 
1 

 
- 
 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู๎อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษาระดับต๎น) 
 
 
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 
ครูผ๎ูดูแลเด็ก (ครู) 
พนักงานจ๎างตามภารกจิ  (ทักษะ) 
ผู๎ดูแลเด็ก 
พนักงานจ๎างทั่วไป (ทั่วไป) 
ผู๎ดูแลเด็ก 

 
- 
 
 
- 
1 
 

1 
 

1 

 
1 
 
 

1 
1 
 

1 
 

1 

 
1 
 
 

1 
1 
 

1 
 

1 

 
1 
 
 

1 
1 
 

1 
 

1 

 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
วํางเดิมตามมติ ก.

อบต.ครั้งที่
5/2560 ลว. 20 

เม.ย. 60 

วํางเดิม 
 
 

รวม 25 28 28 28 - - - 
 
 



10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับต๎น) (1) 

ส านักงานปลัด 
หัวหน้าส านกังานปลดั 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต๎น) (1) 

 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต๎น) (1) 

 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานชําง ระดับต๎น) (1) 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศกึษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต๎น) (1) 
-วําง- 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานกฎหมายและคดี 
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
5. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
6. งานส่งเสริมการเกษตร 
7. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ๎
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

1. งานกํอสร๎าง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานประสานสาธารณูปโภค 
4. งานผังเมือง 

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานสํงเสริมการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับต๎น) (1) 

  
 

 
หนํวยตรวจสอบภายใน 

  
 



 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ* 

 
ทั่วไป** ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

   จ านวน 1 - - 1 3 - - - 1 - - 3 2 11 

หัวหน้าส านักงานปลัด 
(บริหารงานท่ัวไป ระดับต๎น) (1) 

งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานป้องกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย 
                           
 

งานสวัสดิการ 
และพัฒนาชุมชน 

- นักจัดการงานทัว่ไป (ชก.) (1) 

- นักทรัพยากรบุคคล (ปก.) (1) 

- เจ๎าพนักงานธุรการ (ชง.) (1) 

- ผช.จพง.ธุรการ (1)* 

- นักการภารโรง (1) ** 

- พนักงานขับรถยนต์ (1) ** 
 

  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ชก.) (1) 
   - ผช.นักเคราะห์นโยบายและแผน (1) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

- 
 

- นักพัฒนาชุมชน (ชก.) (1) 

- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน (1)* 
 

 

งานกฎหมาย 
และคด ี

- 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

                           
 

- 
 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

                           
 

- 
 

โครงสร้าง ส านักงานปลัด อบต.  



 

 
 

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ* 

 
ทั่วไป** ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน 
ช านาญ

งาน 
อาวุโส 

   จ านวน 1 - - - 2 - - - - - - 3 - 6 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต๎น) (1) 

งานการเงินและบัญช ี
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

 

- นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) (1) 
 - ผู๎ชํวย จพง.การเงินและบัญชี (1)* 
 

  - ผู๎ชํวย จพง.จัดเก็บรายได๎   (1)* 
-วําง- 

 

  - นักวิชาการพัสดุ (ชก.) (1) 
  - ผู๎ชํวย จพง.พัสด ุ(1)* 
 

โครงสร้างกองคลัง  อบต.นาเลิน 



 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ* 

 
ทั่วไป** ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ 

ช านาญ
การ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน 
ช านาญ

งาน 
อาวุโส 

   จ านวน 1 - - - - - - - - - - 3 - 4 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานชําง ระดับต๎น) (1) 

 

งานก่อสร้าง 
 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

 

งานประสานสาธารณปูโภค 
 

- 
 

   - ผู๎ชํวยนายชํางโยธา(1) * 
 

-  ผู๎ชํวยนายชํางไฟฟูา (1) * 
-  ผู๎ชํวย จพง.ประปา  (1)* 

 

 

 

 

งานผังเมือง 
 

- 
 

โครงสร้างกองช่าง  อบต.นาเลิน 



งานบริหารการศึกษา 
 

ผูอ้ านวยการกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น)(1) 

-วําง- 
 

งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
                            
             
 
                   
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้าง
ประจ า 

พนักงานจ้าง 
พนักงานครู 

อบต. 
รวม 

 
ภารกิจ* 

 
ทั่วไป*

* 

ครู 
ค.ศ.1 

ครู
ผู๎ชํวย ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ 

ช านาญ
การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน 
ช านาญ

งาน 
อาวุโส 

   จ านวน 1 - - 1 - - - - - - - 1 1 1  4 

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก) (1) 
-วําง- 

-  ครู (คศ.1)  (1) 
-  ผู๎ดูแลเด็ก (1)* (ทักษะ) 
-  ผู๎ดูแลเด็ก (1)**(ท่ัวไป) 

โครงสร้างกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 



12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
1.1  แผนงานด้านพัฒนาความรู้ใน 
องค์กร 
-  การด าเนินงานของคณะกรรมการ 
 พัฒนาระบบราชการและ ยุทธศาสตร์
ก าลังคนองค์การบริหารสํวนต าบล 
นาเลิน 
 
 
-  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เวที 
   วิชาการข๎าราชการรู๎ทันการ 
   เปลี่ยนแปลง 

 
 
- จ านวนครั้งการประชุมของ 
 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
และยุทธศาสตร์ก าลังคน  องค์การบริหารสํวน
ต าบลต าบลนาเลิน 
 
 
-  จ านวนครั้งของการจัดเวทีวิชาการ 
    ข๎าราชการรู๎ทันการเปลี่ยนแปลง 

 
 
- จัดกิจกรรมประชุมเพื่อก าหนด 
 แนวทางและการด าเนินงานพัฒนา 
ระบบราชการและยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา  องค์การบริหารสํวนต าบลต าบล
นาเลิน 
 
-  จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู๎และ
ถํายทอดความรู๎วิชาการด๎านตาํง ๆ เป็น
ประจ าทุกเดือน  เดือนละ  1  ครัง้  รวม  
12  ครั้งตํอป ี

1.2  แผนงานจัดท าระบบแผนและ 
ประสานการพัฒนาระบบราชการหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในสังกัด 
-  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใน 
   สังกัด 
 
-  การหาความจ าเป็นในการพัฒนา 
   บุคลากร 
 
 
 
 
-  การประชุมประสานแผนการพฒันา 
   บุคลากร 
 
 
 
 
 
-  การจัดระบบฐานข๎อมูลบุคลากร 
   องค์การบริหารสํวนต าบลต าบล 
   นาเลิน 

-หนํวยงาน/สํวนราชการในสังกัดองค์การบริหาร
สํวนต าบลนาเลินจัดท าแผนปฏิบตัริาชการ เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
ปีงบประมาณ 2564-2566 แลว๎เสร็จ 
 
-  ทุกสํวนราชการ/หนํวยงานมีการหา 
   ความจ าเป็นและมีเอกสารแสดง 
   ขั้นตอนการหาความจ าเป็นในการ 
   พัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อเปน็ 
   ข๎อมูลเบื้องต๎นในการจัดท า 
   แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
-  มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
-  มีแผนการพัฒนาพนักงานสํวนต าบลประจ าปี
งบประมาณของทุกสํวนราชการ/ 
หนํวยงาน 
-  มีแนวทางการประสานการพัฒนา 
   บุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  
    2564-2566 
-  มีฐานข๎อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจบุัน 
   ครอบคลุมทุกสํวนราชการ/ 
   หนํวยงานในสังกัดพื้นที่องค์การบริหาร 
   สํวนต าบลนาเลิน 
-  การจัดท าข๎อมูลบุคลากรแหํงชาติ 

-สํวนราชการ/หนํวยงานสังกัดองค์การ
บริหารสํวนต าบลนาเลินจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในสังกัด 
 
 
 
-  ทุกสํวนราชการจัดให๎มีการหา 
   ความจ าเป็นเบื้องต๎นในการพัฒนา 
   บุคลากรและใช๎เป็นข๎อมูลในการ 
   จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรใน 
   สังกัด 
 
-  จัดการประชุมสํวนราชการ/ 
   หนํวยงานจัดท าแผนการพัฒนา 
   พนักงานสํวนต าบล  ปีงบประมาณ      
   2564-2566 
 
 
-  ทุกสํวนราชการ/หนํวยงานจดัท า 
   ข๎อมูลบุคลากรในสังกัดให๎เป็น 
   ปัจจุบันครบถ๎วนและสามารถน ามา 
   ปรับใช๎ได๎ทันที 



แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
1.3  แผนงานด้านการบริหารงาน 
บุคลากร 
-  มีการแตํงตั้ง โอน ย๎าย ข๎าราชการ 
   ในสังกัด 
 
 
-  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข๎าราชการ 
   ในสังกัด /คําจ๎าง/คําตอบแทน 
 
   
 
-มีการเลื่อนระดับ 
 
 
 
-  การด าเนินการทางวินัย 
 
 
 
 
-  การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร 
    

 
 
- มีการแตํงตั้ง  (ย๎าย)  ข๎าราชการใน 
   สังกัดทุกระดับ 
 
 
-  มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข๎าราชการ 
   ในสังกัด/คําจ๎าง/คําตอบแทน 
 
 
 
- มีการเลื่อนระดับข๎าราชการ ตามประเภท และ
ระดับ ตามหลักเกณฑ ์
 
 
-  มีการด าเนินการทางวินัย 
 
 
 
 
-  มีการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร 
    

 
 
- ทุกสํวนราชการจัดท าข๎อมลูบุคลากร 
   ในสังกัดให๎เป็นปัจจุบันครบถ๎วน 
   และสามารถน ามาปรับใช๎ได๎ทันท ี
-  อบต.เลื่อนขั้นเงินเดือนข๎าราชการ 
   ทุกระดับในสังกัดและให๎ข๎อคิดเห็น 
   ประกอบการ/ รวมทั้งการเลื่อน      
   คําจ๎างลูกจ๎างประจ า และการเลื่อน
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 
- ข๎าราชการในสังกัดที่มีคณุสมบัต ิผําน
การประเมินตามหลักเกณฑ์ ไดร๎ับการ
เลื่อนระดับตามมติ ก.อบต.จังหวัด 
-  นายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
   สามารถด าเนินการทางวินัยส าหรับ 
   ข๎าราชการท๎องถิ่นและบุคลากรในสังกัด 
-  ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
   บุคลากรในสังกัด 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1.4  แผนงานพัฒนาบุคลากรโดย 
การศึกษาต่อ  ฝึกอบรมทัศนศึกษา 
ดูงานภายใน/ภายนอกประเทศ 
-  โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ 
   ศึกษาตํอทั้งในระบบและนอกระบบ 
 
 
 
 
 
 
-  โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ 
   ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับหนํวยงาน 
   ภายนอก  ท้ังภายในประเทศและ 
   ตํางประเทศ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-  มีข๎าราชการ/บุคลากรในสังกัด 
   ศึกษาตํอในระบบและนอกระบบ 
 
 
 
 
 
 
-  มีข๎าราชการ/บุคลากรที่เข๎ารับการ 
   อบรมดูงานกับหนํวยงานใน 
   ตํางประเทศ/ภายนอก 

 
 
 
-  ข๎าราชการในสังกัดไดศ๎ึกษาตํอตาม 
   ความต๎องการขององค์กรโดยการ 
   สนับสนุนทุนของสํวนราชการตน๎ 
   สังกัด,ทุนสํวนตัว,จังหวัด,หนํวยงาน 
   สํวนท๎องถิ่น  องค์กร  และ 
   รัฐวิสาหกิจตําง ๆ เชํน  อบจ. , 
   องค์การบริหารสํวนต าบล , ธนาคาร ,     
   บริษัท , ห๎างร๎านตําง ๆ ในพื้นที ่
-  มีข๎าราชการ/บุคลากรที่เข๎ารับการ 
อบรมดูงานกับหนํวยงานภายในประเทศ
และภายนอกตํางประเทศ 



แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
2.1  แผนงานฝึกอบรมบุคลากร 
ตามความจ าเป็น  (หลักสูตร 
กลาง) 
 
 
 
 
 
 
2.2  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรใน 
       สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ  
       (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

- มีการจัดการฝึกอบรมสมัมนา  จดั 
   ประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือการให๎ 
   ความรู๎ในลักษณะของการจัด 
   หลักสูตรตําง ๆ แกํข๎าราชการและ 
   บุคลากรในสังกัด  ตามความ 
   จ าเป็นและเป็นประโยชน์กับ 
   หนํวยงานโดยกรมสํงเสริมการ 
   ปกครองท๎องถิ่นจัดท าเป็น 
   หลักสูตรกลาง 
-  มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา  จัด 
   ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให๎ความรู ๎
   ในลักษณะของการจัดหลักสตูร  
   ตํางๆ โดยจัดท าเป็นหลักสูตรเฉพาะ 
   ด๎าน เชํน  ด๎านสาธารณสุข  ด๎าน 
   การเกษตร  การพัฒนาชุมชน  ฯลฯ 

- กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
   จัดท าหลักสตูรกลางเพื่อให๎ความรู ๎
   แกํประชาชนและบุคลากรในสังกัด 
   สํวนราชการ/หนํวยงานตําง ๆ  
 
 
 
 
 
-  สํวนราชการ/หนํวยงานจดัท า 
   หลักสูตรเฉพาะดา๎นเพื่อพัฒนา 
   บุคลากรในสังกัด  เป็นการเพิ่ม 
   และพัฒนาศักยภาพในการปฏบิัติ 
   ให๎แกํบุคลากรในสังกัด 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
3.1  แผนงานจัดการความรู้เพื่อ 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
และการพัฒนาก าลังคน 
 
3.2  แผนงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพื่อ
สนับสนุนประเด็น 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
-  โครงการความรํวมมือทางวิชาการ
ระหวํางหนํวยงานตําง ๆ ในสังกัดพ้ืนที่  
องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน 
-  โครงการความรํวมมือทางวิชาการ
ระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบล
นาเลินและองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

- มีการท าแผนการจัดการความรู๎ 
เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
-  มีการท าโครงการความรํวมมือ 
   ทางวิชาการระหวํางหนํวยงาน 
   ตําง ๆ ในสังกัดพ้ืนที่  องค์การ  
   บริหารสํวนต าบลนาเลิน 
-  มีการจัดท าโครงการความรํวมมือทาง
วิชาการระหวํางหนํวยงานและองค์กร
ภายนอก องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน 

- จัดให๎มีคณะท างานจัดท าระบบการ
บริหารความรู๎เพื่อสนับสนุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    
 
 
 
 
- สนับสนุนให๎มีการจัดท าโครงการ 
ความรํวมมือทางวิชาการระหวําง
หนํวยงานตําง ๆ ในสังกัดพ้ืนที่   
องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  
เป็นการ แสวงหาความรํวมมือในการ
พัฒนาบุคลากร ระหวํางหนํวยงาน
ตําง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลนาเลิน  มีดังนี้ 
1.ด๎านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1.1 โครงการจัดสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรมตามหลัดสูตรตําง ๆตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํง 
1.2 โครงการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
1.3 โครงการทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน และการปฏิบัติงาน 

2.ด๎านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 
2.2  การประชาสัมพันธ์กิจกรรม เผยแพรํการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  ผํานทางเว็ปไซต์ 

อบต.  ทางโซเชี่ยลตํางๆ  เชํน เพจเฟซบุ๏ค  ไลน์ของ อปท.   
3.ด๎านการพัฒนาระบบการสร๎างแรงจูงใจในการท างาน 

3.1 พัฒนาระบบการจํายเงินเดือน คําจ๎าง คําตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให๎มีประสิทธิภาพ 
3.2  โครงการเพิ่มบรรยากาศในการท างาน และสร๎างสิ่งแวดล๎อมที่ดีในการปฏิบัติงาน 
3.3  กิจกรรมยกยํองเชิดชูพนักงานดีเดํน ประจ าเดือนหรือประจ าปี 

4.ด๎านการพัฒนาระบบคุณธรรมและจริยธรรม 
4.1 โครงการฝึกอบรมและเสริมสร๎างระบบคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 
4.2 โครงการคัดเลือกพนักงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเดํน 
4.3  การจัดกิจกรรมรณรงค์การปูองกันและทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
4.4  จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเจ๎าหน๎าที่ในองค์กร 

5.ด๎านการสร๎างองค์การแหํงการเรียนรู๎ 
5.1  โครงการเสริมสร๎างและพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล ไปสูํการเป็นองค์การแหํงการเรียนรู๎ 
5.2  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในองค์กร 
5.3  การจัดกิจกรรมรํวมกันระหวํางผู๎บริหาร  ผู๎ปฏิบัติงานในองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน 
4.4  การสร๎างสมดุลชีวิตในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน  ได๎ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสํวนต าบลและลูกจ๎าง  ซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางทาง
จริยธรรมของข๎าราชการพนักงานและลูกจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประกาศ  ณ  วันที่  11  มิถุนายน  2556  
ดังนี้      
 1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
 3.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวําประโยชน์สํวนตน  และไมํมีผลประโยชน์ทับซ๎อน 
 4.  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต๎อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
 5.  การให๎บริการแกํประชาชนด๎วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมํเลือกปฏิบัติ 
 6.  การให๎ข๎อมูลขําวสารแกํประชาชนอยํางครบถ๎วน  ถูกต๎อง และไมํบิดเบือนความจริง 
 7.  การมุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปรํงใส และตรวจสอบได๎ 
 8.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 9.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
*************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
        เรื่อง  มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎าง 

             องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน 
................................. 

 อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (ก.ถ.) ได๎ก าหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างขององค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน ซึ่ง
ได๎ประมวลขึ้นจากข๎อเสนอแนะของผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาท๎องถิ่น พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎างในองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นและประชาชนผู๎รับบริการจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช๎เป็นหลักการและ
แนวทางปฏิบัติให๎ข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นและลูกจ๎างประจ าองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยทั่วไปใช๎ยึดถือ
ปฏิบัติ เป็นเครื่องก ากับความประพฤติได๎แกํ 

  1.  พึงด ารงตนให๎ตั้งมั่นอยูํในศีลธรรม ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีความ
รับผิดชอบ 
  2.  พึงปฏิบัติหน๎าที่อยํางเปิดเผย โปรํงใส พร๎อมให๎ตรวจสอบ 
  3.  พึงให๎บริการด๎วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก 
  4.  พึงปฏิบัติหน๎าที่โดยยึดประโยชน์ ผลสัมฤทธิ์ของงานอยํางค๎ุมคํา 
  5.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู๎ ความสามารถและตนเองให๎ทันสมัยอยูํเสมอ 

  องค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน   ขอประกาศให๎มาตรฐานทั้ง 5 ประการดังกลําวข๎างต๎นเป็น 
“มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างขององค์การบริหารสํวน
ต าบลนาเลิน” โดยให๎ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป  

  ประกาศ  ณ  วันที่   8  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.   2563 

 
 
 
           

(นายสถาพร   ค าบุญ) 
นายกองค์การบริหารสํวนต าบลนาเลิน 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่   จังหวัดอุบลราชธานี 

 
แนวคิด 

  1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารสํวนต าบล เป็นหลักเทียบการ
ประพฤติ การปฏิบัติที่ถูกต๎องดีงามของบุคลากรในองค์การแตํละองค์การ   การปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมนั้น สอดคล๎องตามหลักศีลธรรมความโปรํงใส การให๎บริการที่ดีการมุํงผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนาตนเอง 
   2. การก าหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารสํวนต าบล 
และปฏิบัติตามแนวทางนั้นยํอมท าให๎เกิดคุณภาพทั้งบุคคลและองค์กร สํงผลให๎เกิดประโยชน์สุขแกํประชาชนในพ้ืนที่
องค์การบริหารสํวนต าบล  
 
จุดประสงค์ 
     1. เพ่ือให๎มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารสํวนต าบล  
     2. พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากร องค์การบริหารสํวนต าบล ในด๎านศีลธรรม ความโปรํงใส การให๎บริการมุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนา
ตนเองได๎ 
    3. เพ่ือให๎มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารสํวน
ต าบลทั้ง5ด๎านได๎ 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
   เรื่องท่ี 1 ความหมายและความส าคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหาร
สํวนต าบล 
   เรื่องท่ี 2 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารสํวนต าบล 
   เรื่องท่ี 3 กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารสํวน
ต าบล 
ความหมายความส าคัญของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นเครื่องมือก ากับ
ความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การนั้น ๆ เพ่ือให๎อยูํในความถูกต๎องดีงาม”ส านักงาน ก.พ. ได๎สรุป
ความหมายของค าวํา “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม”ไว๎วํา หมายถึง “สิ่งที่ต๎องถือเอาเป็นหลักเทียบทางสภาพ
คุณงามความดีที่อยูํภายในโดยรู๎ได๎เฉพาะตนและใช๎เป็นหลักเทียบทางความประพฤติและการปฏิบัติงานหรือแสดงออก
ทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น องค์การนั้นหรือสํวนราชการนั้น ได๎ยอมรับนับถือกันมา หรือได๎ก าหนดรํวมกัน
ขึ้นมาใหมํ และประพฤติปฏิบัติรํวมกันวําความประพฤติอะไรเป็นสิ่งที่ดี อะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว ความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด 
และอะไรควรท า อะไรไมํควรท า”สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดรับอิทธิพล และคํานิยมจากภายนอกประเทศ ผํานสื่อตําง ๆ 
ได๎งํายโดยขาดการกลั่นกรองของบุคคลในการน าไปใช๎จึงเป็นเหตุท าให๎มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคม
ลดต่ าลงบุคลากรองค์การบริหารสํวนต าบล เป็นผู๎ที่อยูํใกล๎ชิดประชาชน เป็นผู๎มีบทบาทส าคัญ และเป็นกลไกหลักของ
ประเทศในการให๎บริการสาธารณะ สนองความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น  หน๎าที่  และความรับผิดชอบส าคัญท่ีจะ
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีให๎แกํประชาชนในท๎องถิ่น ที่สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาลและความ
ต๎องการของท๎องถิ่นดังนั้น การที่ประชาชนจะมีความเป็นอยูํที่ดีมีความสุขหรือไมํจึงขึ้นอยูํกับมาตรฐานการประพฤติ
ปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารสํวนต าบล นั่นคือ เป็นผู๎มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูํในกรอบจริยธรรม มีจิตส านึกที่จะ
ตอบแทนคุณแผํนดิน ด๎วยการกระท าทุกสิ่งอยํางถูกต๎อง โปรํงใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเดํน และพัฒนาตนอยําง
สม่ าเสมอ  ปฏิบัติงานเต็มความสามารถเต็มก าลังยํอมสํงผลดีสูํประชาชนอยํางแนํนอนรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย 



ได๎ให๎สิทธิ เสรีภาพ และการมีสํวนรํวมในการปกครองของประชาชน ตลอดจนเพิ่มอ านาจประชาชนในการตรวจสอบการ
ใช๎อ านาจรัฐมากขึ้น มีบทบัญญัติให๎การใช๎อ านาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการแก๎ปัญหาการ
ขาดจิตส านึกในการปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความชอบธรรมของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ จึงบัญญัติในมาตรา 77  ให๎เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ 
ทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าจะต๎องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกลําวคือ“รัฐต๎องจัดท ามาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู๎ด ารงต าแหนํงทางการเมือง ข๎าราชการและพนักงาน หรือลูกจ๎างของรัฐ เพ่ือปูองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร๎างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน๎าที่”มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็น
เครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะชํวยให๎ข๎าราชการ พนักงาน และลูกจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎มีเกณฑ์และ
แนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกต๎องเหมาะสม น ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของ
ประชาชน ความเจริญรุํงเรืองของประเทศชาติ และสํงผลให๎เกิดความสุขความเจริญย๎อนกลับมาสูํตัวผู๎ประพฤติปฏิบัติเอง
อีกด๎วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารสํวนต าบล (อบต.) เป็นความจ าเป็นพื้นฐานของ
บุคลากรที่จะต๎องใช๎เป็นหลักประพฤติตน และปฏิบัติหน๎าที่การงาน ให๎เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สํงผลตํอ
ความเป็นอยูํที่ดี มีความสุขของประชาชนได๎อยํางแท๎จริง 
 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
  คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (ก.ถ.)ได๎ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรสํวนท๎องถิ่น(อบต.) พ.ศ.2545 เพ่ือให๎ข๎าราชการพนักงาน ลูกจ๎าง ขององค์กรสํวนท๎องถิ่น ได๎
ปฏิบัติเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผู๎บริหารและสมาชิกสภาสํวนท๎องถิ่นด๎วย เพราะบุคคล
ดังกลําวยํอมรํวมกันดูแลทุกข์สุขของประชาชนและพัฒนาท๎องถิ่นให๎เจริญก๎าวหน๎าสาระส าคัญของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของบุคลกรสํวนท๎องถิ่น (อบต.) ประกอบด๎วย 5 มาตรฐาน ดังตํอไปนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 พึงด ารงตนให๎มั่นอยูํในศีลธรรม ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 
  หมายถึง   การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
  -การปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง ความถูกต๎อง ความดีงาม ความเป็นเหตุเป็นผล ความสุจริตใจ 
  - มีการปฏิบัติหน๎าที่อยํางตรงไปตรงมา การไมํใช๎ต าแหนํงหน๎าที่หาผลประโยชน์ให๎กับตนเองและพวกพ๎อง ให๎
เชื่อมั่นวําความซื่อสัตย์สุจริตจะน าพาให๎ตนเองครอบครัวและบ๎านเมืองอยูํรอด ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแกํ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ 12 
มิถุนายน 2497 วํา “…มีคุณธรรมข๎อหนึ่งที่ส าคัญซึ่งทํานต๎องปฏิบัติอยํางเครํงครัดอยูํเสมอ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต 
ประเทศบ๎านเมืองจะวัฒนาถาวรอยูํได๎ก็ยํอมอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน ทํานทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี
หรือประกอบกิจการงานสํวนตัวก็ดีขอให๎มั่นอยูํในคุณธรรมทั้ง 3ประการคือ สุจริตตํอบ๎านเมืองสุจริตตํอประชาชนและ
สุจริตตํอหน๎าที่ทํานจึงจะเป็นผู๎ที่ควรแกํการสรรเสริญของมวลชนทั่วไป…” 
  - มีความรับผิดชอบตํองานในต าแหนํงหน๎าที่ และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพ่ือประชาชนและท๎องถิ่นด๎วยการ
ปฏิบัติหน๎าที่การงานอยํางเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายเพ่ือท างาน เพ่ือการสร๎างสรรค์ และมีความ
รับผิดชอบตํองานนั้น ๆเพ่ือสํวนรวมและประชาชนอยํางจริงจัง จะท าให๎มีผู๎รักและศรัทธาเชื่อถือ และนิยมยกยํองอยําง
กว๎างขวางแนํนอน 
 
  มาตรฐานที่ 2 พึงปฏิบัติหน๎าที่อยํางเปิดเผย โปรํงใส พร๎อมให๎ตรวจสอบได๎ 
  หมายถึง   มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ ดังนี้ 
   - มีข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนการท างาน มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจ๎งล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานผู๎ปฏิบัติงานและระยะเวลาให๎แกํผู๎มาติดตํอราชการทราบเพื่อให๎สามารถตรวจสอบและติดตามได๎ 
  - มีการตั้งคณะท างาน หรือกรรมการที่ประกอบด๎วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือตรวจสอบการ
ด าเนินงานของเจ๎าหน๎าที่และหนํวยงาน มีการสรุปผลรายงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานให๎ประชาชนรับรู๎ 



  - มีการเปิดเผยข๎อมูล ขําวสาร ที่เป็นประโยชน์อยํางตรงไปตรงมาด๎วยภาษาท่ีชัดเจนและเข๎าใจงําย ด๎วยวิธีการ
หลากหลายเชํน เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯการปฏิบัติตามมาตรฐานข๎อนี้ จะสํงผลให๎เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา 
และความเข๎าใจอันดีตํอประชาชนและบุคคลทั่วไป และจะท าให๎การปฏิบัติหน๎าที่ได๎รับความรํวมมืออยํางเต็มที่จากบุคคล
ที่เก่ียวข๎อง โดยเฉพาะประชาชน 
 
  มาตรฐานที่ 3 พึงให๎บริการด๎วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
  หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรสํวนท๎องถิ่น อบต. ที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 
  - มีสติ ตั้งใจ หนักแนํน มั่นคง เพราะการใช๎ก าลังสติ คือรู๎วําก าลังท าอะไรให๎กับใคร รู๎ตัววําอยูํที่ไหน อยํางไร 
หากใช๎ก าลังสติ หนักแนํนมั่นคงแล๎ว จะท าให๎เห็นชํองทาง วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว เกิดความส าเร็จของงาน
และความเจริญแหํงตนเองได๎ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวซึ่งได๎พระราชทานในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกํบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ณ อาคารสวนอัมพร เมื่อ 11 ธันวาคม 2522 วํา ก าลังสติ หรือก าลัง
แหํงความระลึกรู๎ การท างานนั้นถึงแม๎ท างานด๎วยความศรัทธา ด๎วยความหมั่นขยันไมํทอดทิ้งก็ยังมีชํองทางที่อาจจะ
เสียหายบกพรํองได๎ในขณะเมื่อมีความประมาทเผลอพลั้งเกิดขึ้นนักปฏิบัติงานจึงต๎องระมัดระวัง ควบคุมสติให๎ดีอยูํเสมอ
เพ่ือให๎รู๎เทําทันเหตุการณ์อยูํตลอดเวลา… ก าลังความตั้งใจ หมายถึงความสามารถควบคุมจิตใจให๎สงบและหนักแนํน
มั่นคง ควบคุมความคิดให๎อยูํในระเบียบ ให๎คิดอํานอยูํแตํในเรื่องหรือภารกิจที่ต๎องการจะท าให๎เสร็จ ไมํปลํอยให๎คิด
ฟูุงซํานไปในเรื่องตําง ๆ นอกจุดหมายอันพึงประสงค์ ก าลังความตั้งใจนี้ชํวยให๎รู๎เข๎าใจเรื่องราวและปัญหาตําง ๆ ได๎
กระจําง ให๎คิดเห็นชํองทางและวิธีการปฏิบัติงานให๎แจํมแจ๎ง ชัดเจน และรวดเร็ว…” 
  - การให๎บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอยํางเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  - การให๎บริการด๎วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงตํอเวลา 
  - การให๎บริการด๎วยความเต็มใจ ยิ้มแย๎มแจํมใส ประทับใจ และรักษาประโยชน์ให๎แกํผู๎รับบริการทุกคน 
 มาตรฐานที่ 4 พึงปฏิบัติหน๎าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยํางคุ๎มคํา 
  หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติหน๎าที่การงานที่มุํงให๎เกิดผลลัพธ์ที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อยํางคุ๎มคําซึ่ง
จะต๎องมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้  
  - ปฏิบัติหน๎าที่โดยใช๎ความรู๎ ความคิดที่ให๎เกิดผลของงานที่ดี มีคุณคําตํอประชาชน ตํอสํวนรวม ทั้งนี้ต๎องยึดถือ
วํา ความรู๎วิชาการรู๎ปฏิบัติการและความรู๎คิด จะท าให๎เกิดผลดีตํอการท าหน๎าที่ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแกํข๎าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข๎าราชการพลเรือน                 
เมื่อ   1 เมษายน 2530 วํา “ข๎าราชการที่สามารถต๎องมีความรู๎ครบสามสํวน คือความรู๎วิชาการ ความรู๎ปฏิบัติการ และ
ความรู๎คิดอํานตามเหตุตามความเป็นจริง ต๎องมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผู๎รํวมงาน ในการรักษา
ระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต๎องทุกอยํางในแผํนดินต๎องมีความสงบและหนักแนํนทั้งในกาย ในใจในค าพูดต๎อง
ส า ร ว จ ดู ค ว า ม บ ก พ รํ อ ง ข อ ง ต น เ อ ง อ ยูํ ส ม่ า เ ส ม อ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ แ ก๎ ไ ข เ สี ย โ ด ย เ ร็ ว 
  - การปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความรับผิดชอบ ค านึงถึงผลลัพธ์และผู๎มารับบริการ โดยยึดความถูกต๎องของระเบียบ
กฎหมาย 
  - การใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัดมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและค๎ุมคําท้ังในสํวนของการใช๎เงินและใช๎เวลา 
  - การปฏิบัติหน๎าที่ให๎แล๎วเสร็จ ตามก าหนด และบรรลุเปูาหมายตามที่วางไว๎ และตรงตามนโยบาย 
  มาตรฐานที่  5  พึงพัฒนาทักษะความรู๎ ความสามารถ ของตนเองให๎ทันสมัยอยูํเสมอ  
 หมายถึง การพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
 - การศึกษาหาความรู๎ที่ทันสมัย ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ เพ่ือใช๎ในการปฏิบัติงาน และสร๎างประสิทธิภาพ
ให๎กับตนเอง เชํน ความรู๎ในเรื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การเก็บรวบรวมข๎อมูล การวางแผน การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การน าข๎อมูลไปใช๎ เป็นต๎น 



  - การพัฒนาจิตใจของตนเอง เพ่ือให๎มีสมาธิหนักแนํนมั่นคง สุขุมรอบคอบ ท าให๎ภาวะจิตใจสามารถท่ีจะตํอสู๎ 
และปฏิบัติงานในรูปแบบตําง ๆ ได๎ 
  - พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการหาความรู๎ และการพัฒนาจิตใจ จะกระท าได๎โดยการเข๎ารํวม
อบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาด๎วยตนเอง จากแหลํงความรู๎ตําง ๆ ก็ได๎ทั้งนี้ การพัฒนา ทักษะ ความรู๎ ความสามารถ 
ของตนเองจะสํงผลให๎เกิดการพัฒนางาน เกิดความมั่นคงตํอองค์กร และความเจริญตํอท๎องถิ่นและประเทศชาติ อยําง
แนํนอน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกํบัณฑติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 1๐ กรกฎาคม 2535 วําความเจริญนั้นจะเกิดข้ึนได๎ด๎วย
อาศัยปัจจัยส าคัญประกอบพร๎อมกัน 4 อยําง อยํางที่หนึ่ง ต๎องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบเป็นผู๎ประกอบการ 
อยํางที่สอง ต๎องมีวิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช๎ประกอบการ อยํางที่สาม ผู๎ประกอบการต๎องมีความวิริยะอุตสาหะ และ
ความเพํงพินิจอยํางละเอียดรอบคอบในการท างาน อยํางที่สี่ ต๎องรู๎จักท างานให๎พอเหมาะ พอดี และพอควรแกํงานและ
แกํประโยชน์ที่พึงประสงค์ ปัจจัยแหํงความเจริญดังกลําวนี้ จะประกอบพร๎อมกันข้ึนมิได๎ หากบุคคลไมํพยายามศึกษา
อบรมตนเองด๎วยตนเองอยูํเป็นนิตย์ บัณฑิตแตํละคนจึงควรอยํางยิ่งที่จะได๎ตั้งใจฝึกฝนตนเองให๎มีปัญญาความสามารถ
พร๎อมทั้งพยายามใช๎ศิลปะวิทยาการที่มีอยูํ ประกอบกิจการงานด๎วยความเพํงพินิจ ด๎วยความฉลาดรอบคอบให๎พอดี
พอเหมาะแกํงานแตํละชิ้นแตํละอยํางความเจริญวัฒนาของงานของตัวเอง และของประเทศชาติจะได๎เกิดขึ้น ตามที่ตั้งใจ
ปรารถนา 
 
สรุป 
   มาตรฐานทั้ง 5 มาตรฐานจึงเป็นสาระส าคัญอยํางยิ่ง ที่บุคลากรทุกคนในองค์การบริหารสํวนต าบลนา
เลิน พึงได๎ศึกษายึดถือปฏิบัติให๎ถูกต๎อง เพราะจะสํงผลให๎ตัวเอง องค์การบริหารสํวนต าบล และประชาชน ได๎รับ
ผลประโยชน์สร๎างความภูมิใจเกิดขึ้นกับท๎องถิ่น น าความเจริญความมั่นคงและความเป็นศักดิ์ศรีมาให๎สังคมท๎องถิ่น 
องค์การบริหารสํวนต าบล ของเราและเป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และกลําวขวัญที่ดีตลอดไปการ 
ปฏิบัติตามมาตรฐานข๎างต๎นนั้นไมํใชํเรื่องยากเย็นและซํอนเร๎นแตํอยํางใดเพียงแตํให๎มีศรัทธา บริหารจัดการให๎ถูกต๎อง
อยํางสม่ าเสมอ คงเส๎นคงวา ก็จะบรรลุเปูาหมายได๎แนํนอน 

 
 
 
 
 
 



กรอบการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน    อ าเภอศรเีมืองใหม่    จังหวัดอุบลราชธานี 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 
ความหมาย แนวทางปฏิบัติ  ตัวช้ีวัดขั้นต้น 

เพื่อการประเมินผล 
- เพื่อป้องกันการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 
1. มีความซื่อสัตย์  
2. มีความสุจริต 
3. การใช๎อ านาจและหน๎าที่
ในทางที่ถูกต๎อง 
4. มีความโปรํงใส  
5. มีความพร๎อมและยินดีให๎มี
การตรวจสอบ 

 
1. พึงปฏิบัติหน๎าที่ด๎วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และมี
ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

 
- มีการปฏิบัติหน๎าที่อยํางตรง
ไป 
ตรงมา โดยค านึงถึงประโยชน์
ของทางราชการและประชาชน 
- การไมํใช๎ต าแหนํงหน๎าที่หา 
ผลประโยชน ์

 

 
1. การปฏิบัติหน๎าทีโ่ดยยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ มต ิ
ค.ร.ม. หรือวิชาชีพ 
2. การไมํใช๎ต าแหนํงหน๎าที่แสวงหา 
ผลประโยชน์โดยมิชอบ 
3. การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม 
พระบรมราโชวาท 
4. ผู๎บังคับบัญชาต๎องปฏิบัติตนเป็น 
ตัวอยํางในความซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบ 
5. ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช๎ ไมํน า 
ของราชการไปใช๎เป็นทรัพย์สิน
สํวนตัว 

 
1. จ านวนข๎อทักท๎วงร๎องเรียนของ
บุคคลภายนอกวําไมํปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย มติ ค.ร.ม. ฯลฯ 
2. จ านวนเรื่องท่ีถูกร๎องเรียนวําทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
3. จ านวนข๎าราชการที่ถูกลงโทษ 
ด าเนินการทางวินัย 
4. ร๎อยละของผู๎รับบริการที่มีความ 
พึงพอใจตํอการให๎บริการของ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
5. จ านวนข๎อร๎องเรียนของประชาชน 
ผู๎รับบริการที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
5. จ านวนผู๎ปฏิบัติงานที่ถูกตรวจสอบวํา
ร่ ารวยผิดปกติ 
7. ร๎อยละของผู๎ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
พระบรมราโชวาท 
8. จ านวนผู๎ร๎องเกี่ยวกับพฤติ-กรรมการ
ทุจริตของผู๎บังคับบัญชา 

 
 
 
 
 



พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย แนวทางปฏิบัติ  ตัวช้ีวัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. พึงปฏิบัติหน๎าที่อยําง 
เปิดเผย โปรํงใส พร๎อมให๎ 
ตรวจสอบ 

 มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
แผนการท างาน และการ
มอบหมายงานที่ชัดเจน โดย
สามารถแจ๎งล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ผู๎ปฏิบัติงาน และ
ระยะเวลาแล๎วเสร็จให๎แกํผู๎มา
ติดตํอราชการ 
ได๎ทราบเพ่ือสามารถตรวจสอบ
และติดตามได๎ 
- มีการตั้งคณะท างานหรือ 
คณะกรรมการที่ประกอบด๎วย  
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 
ประชาชน ในการตรวจสอบ 
การด าเนินงานของเจ๎าหน๎าที่ 
และหนํวยงาน 
- มีการเปิดเผยข๎อมูลขําวสารที่
เป็นประโยชน์อยําง
ตรงไปตรงมาด๎วยภาษาท่ี
ชัดเจนและเข๎าใจงําย 
 
 
 
 
 

 
1. ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
ก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ 
2. การเปิดเผยข๎อมูลขําวสารและ 
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข๎อมูล
ขําวสาร 
3. มีคํูมือการปฏิบัติงานของ
เจ๎าหน๎าที่ และคํูมือการติดตํองาน
ของประชาชน 
4. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน 
ให๎ประชาชนทราบทุกข้ันตอน 
5. มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
แผนการท างานมอบหน๎าที่ชัดเจน 
และมีการจัดท าหนังสือแนะน าการ
ติดตํอราชการ 
5. ก าหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานให๎ชัดเจนและแจ๎งให๎
ประชาชนทราบ 
7. มีการสรุปผลงานประจ าปี 
8. ผู๎บังคับบัญชาต๎องติดตามการ
ปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง 
 

 
1 จ านวนประชาชนที่มีสํวนรํวมใน 
การตัดสินใจ 
2 จ านวนสื่อที่ใช๎ในการเผยแพรํ  
เชํน วารสาร , หอกระจายขําว , ฯลฯ 
3 ร๎อยละของจ านวนข๎อมูลขําวสารที่
ประชาชนควรทราบที่ได๎มีการประกาศใน
ที่สาธารณะ 
4 จ านวนคูํมือการปฏิบัติงานและ 
การติดตํองานที่ได๎มีการจัดท าขึ้นในแตํละ
งาน 
5 ร๎อยละของข๎อเรียกร๎องที่มีตํอ 
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 
5 อัตราร๎อยละที่เพ่ิมขึ้นของความ 
พึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ 
7 ความถี่ในการติดตามของ 
ผู๎บังคับบัญชา 



พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย แนวทางปฏิบัติ  ตัวช้ีวัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

- เพื่อเสริมสรา้งประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน 
1 ปฏิบัติงานดว๎ยความ 
เสมอภาคและเป็นธรรมตํอพนักงาน
และประชาชน  
2การปฏิบัติงานต๎องค านึงถึง
ความพึงพอใจของประชาชน 
ผู๎รับบริการ 
3 มีความกระตือรือร๎นในการ
ปฏิบัติงาน 
4 มีอัธยาศัยไมตรีตํอผู๎มารับบรกิาร  
5 มีความรอบรู๎และความเชี่ยวชาญ
ในงานที่ท า 
5 มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
7 ปฏิบัติงานดว๎ยการใช๎ทรัพยากร
อยํางประหยัด เพ่ือให๎เกิด
ผลสัมฤทธิ ์

3.พึงให๎บริการด๎วยความ
เสมอภาค สะดวก รวดเร็ว  
มีอัธยาศัยไมตรี และตรงตํอ
เวลา 

-การให๎บริการที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันอยํางเสมอภาค ทั่วถึง 
เป็นธรรม 
-การให๎บริการด๎วยความสะดวก
รวดเร็ว และตรงตํอเวลา 
- การให๎บริการด๎วยความเต็มใจ  
ยิ้มแย๎ม แจํมใส และรักษา
ประโยชน์แกํผู๎มารับบริการทุก
คน 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานให๎
ชัดเจน และประกาศ 
ให๎ประชาชนรับทราบ 
2 น าระบบ one stop service มา
ใช๎ 
3 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4 กระจายอ านาจการตัดสินใจ 
5 การให๎บริการนอกสถานที่ในบาง
ลักษณะงาน 
5 จัดระบบการรับบริการกํอน-หลัง 
7 จัดเจ๎าหน๎าที่ประชาสัมพันธ์และ
บริการหรือตรวจสอบเบื้องต๎น 
8 น าเทคโนโลยีสมัยใหมํมาใช๎ 
๙ สร๎างมาตรการจูงใจในการตรง
ตํอเวลา 
 

1 ร๎อยละของผลงานที่ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลามาตรฐาน 
2 ร๎อยละของผู๎รับบริการที่มีความ 
พึงพอใจตํอการปฏิบัติงานของ
เจ๎าหน๎าที ่
3 จ านวนระยะเวลาในการใหบ๎ริการที่
เร็วขึ้นกวําเดิม 
4 ร๎อยละของผู๎บริหารที่มีความพึง
พอใจตํอการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 
5 ร๎อยละของระบบบริการที่มีการใช๎
บัตรคิว 
5 จ านวนจุดให๎บริการตรวจเอกสาร
กํอนหรือแจกเอกสาร แผํนพับแกํ
ผู๎รับบริการที่เพ่ิมขึ้น 
7 ร๎อยละของบุคลากรที่มี
ความสามารถปฏิบัติงานกับอุปกรณ์/
เทคโนโลยีสมัยใหมํได ๎
8 จ านวนผู๎ได๎รับรางวัลที่เพ่ิมขึ้นในการ
ตรงตํอเวลา 
 
 
 
 
 

 



 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 
ความหมาย แนวทางปฏิบัติ  ตัวช้ีวัดขั้นต้น 

เพื่อการประเมินผล 
8 เปิดโอกาสให๎ประชาชน 
มีสํวนรํวมรับรู๎ รํวมคิด และ 
รํวมท าให๎บุคคลผู๎มีสํวนได๎
เสียหรือสํวนเกี่ยวข๎องเกิด
การยอมรับกํอนและหลัง
ด าเนินการที่มีผลกระทบตํอ
สํวนรํวม 
๙ รักษา/ภูมิใจในเกียรติและ 
ศักดิ์ศรีของการเป็น
ข๎าราชการหรือพนักงานสวํน
ท๎องถิ่น 

4 พึงปฏิบัติหน๎าที่โดยมุํง 
ผลสัมฤทธิ์ของงานและ 
ความคุ๎มคํา 

- การปฏิบัติหน๎าที่ให๎แล๎วเสร็จ
ตามก าหนดและบรรลุเปูาหมาย
ที่วางไว๎ 
- การปฏิบัติหน๎าที่โดยค านึงถึง 
ผลลัพธ์และผู๎มารับบริการ โดย 
อยูํภายใต๎ขอบเขตของระเบียบ 
กฎหมาย 
- การใช๎ทรัพยากรอยําง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และค๎ุมคําท้ังใน
สํวนของการใช๎เงิน และใช๎เวลา 

1 การปฏิบัติงานให๎แล๎วเสร็จตาม
ก าหนดและบรรลุเปูาหมาย 
2 ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 
3 พัฒนาบุคลากรให๎เปลี่ยน
ทัศนคติในการปฏิบัติงาน 
4 การประเมินผลโครงการทั้งกํอน
และหลังการท าโครงการ 
 
5 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลลพัธ์ 
ภายใตร๎ะเบียบกฎหมาย 
5 ก าหนดเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ 
ในการปฏิบัติงานให๎ชัดเจน 
7 ก าหนดรางวัลและ/หรือ 
คําตอบแทนตามผลงาน 
8 การใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัด  
มีประสิทธิภาพ 
๙ มีการประเมินผลเป็นระยะๆ  
โดยการตั้งในรูปคณะกรรมการ
ชุมชน 
1๐มีการสํงเสริมให๎รางวัลแกํ
พนักงานที่ปฏิบัติหน๎าที่ได๎สัมฤทธิ์
ผลตามเปูาประสงค์ 

1 ร๎อยละของผลผลิต/ผลลัพธ์ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือพันธกิจ 
2 ร๎อยละของคําใช๎จํายที่ลดลง โดย
ได๎รับปริมาณงานและคุณภาพงาน
เทําเดิมหรือเพ่ิมขึ้น 
3 ร๎อยละของบุคลากรที่ได๎รับการ
พัฒนาในหลักสตูรการปรับเปลีย่น
ทัศนคติ 
4 จ านวนโครงการที่บรรลุ 
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
โครงการ 
5 จ านวนงานที่ปฏิบัติส าเร็จภายใต๎
ระเบียบกฎหมาย 

 



พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย แนวทางปฏิบัติ  ตัวช้ีวัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

-ตํอ- 5 พึงด ารงตนให๎ตั้งมั่นใน 
ศีลธรรม และพัฒนาทักษะ 
ความรู๎ ความสามารถ และ 
ตนเองให๎ทันสมัยอยูํเสมอ 
 

-การศึกษาหาความรู๎ที่ทันสมัย  
ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ  
และพัฒนาจิตใจของตนเองอยูํ
เสมอด๎วยวิธีการพัฒนา
รูปแบบตํางๆ เชํน การเข๎า
รํวมอบรม ประชุม สัมมนา 
และการศึกษาด๎วยตนเอง เป็น
ต๎น 

1 เปิดโอกาสให๎พนักงานได๎รับ
การ 
ฝึกอบรมพัฒนาด๎านจิตใจ ความรู๎  
และทักษะ 
2 ก าหนดแผนงานการเข๎ารับการ 
ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งาน 
3 ต๎องพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ 
4 มุํงเน๎นเทคนิคการฝึกอบรมให๎
เกิดความรู๎และความตระหนัก 
5 เปิดโอกาสให๎พนักงานไปศึกษา 
ดูงาน 
5 เจ๎าหน๎าที่มีการศึกษาหาความรู๎
ด๎วยตนเอง 
7 หมุนเวียนการปฏิบัติหน๎าที่เพ่ือ 
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

1 จ านวนบุคลากรที่ผํานการ
ฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข๎องกับ 
หลักศีลธรรมและการปฏิบัติใน
หน๎าที ่
2 จ านวนครั้งเฉลีย่ในการ
ฝึกอบรมตํอคนตํอปี 
3 จ านวนคนที่ผํานการอบรม 
4 จ านวนครั้งที่ศึกษาดูงาน 
5 จ านวนเจ๎าหน๎าที่ศึกษาหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง  
5 ความพึงพอใจของพนักงาน
และ 
ผู๎รับบริการ 
7.จ านวนคําใช๎จํายในการ
บริหารงานบุคคล ลดลง 

 
 

 


