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คำนำ 
 

   การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๔ – 256๖ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โครงสร้างส่วนราชการและ
ระบบงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเหมาะสม  มีการกำหนดระดับตำแหน่ง การจัดอัตรากำลังให้
เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๒(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง
พนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ               
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจสอบการกำหนด
ตำแหน่งและกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสม ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง 
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ให้เหมาะสมอีกด้วยเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวาง
แผนการใช้อัตรากำลังคน การพัฒนากำลังคนให้สามารถดำเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  
ได้สำเร็จไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จึงได้มีการวางแผนอัตรากำลังใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและ
บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล     
มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลโพธิ ์
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ภาคผนวก 
สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป ี
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการ 



 
 

     ๑ 
 
 
 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และ (ฉบับที่ ๒)            
พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                 
(ก.จังหวัด) พิจารณากำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  ปริมาณ
และคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทำแผนอัตรากำลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กำหนด 
  1.๒ คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
กำหนดการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้
ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น               
(ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนอัตรากำลัง เพื่อวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ความต้องการ
กำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลังและกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ใน
การกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
  1.๓ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จึงได้จัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ – 256๖  

1. หลักการและเหตุผล 
 



 

                    ๒ 
 
 
 
 2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม 
และไม่ซ้ำซ้อน 

2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ มีการกำหนดประเภทตำแหน่ง สายงาน การจัด
อัตรากำลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 

2.3 เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น
หรือไม ่

2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโพธิ ์

2.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิ สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง เพื่อให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจ
และยุบเลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างด ี

2.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

2. วัตถุประสงค ์
 



 

           ๓ 
 
 
 
 
   

๓.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง 
การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกำลังคนในภาพรวมของ

องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี ้
 

• The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมาย
ของการวางแผนกำลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาทำงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร และดำเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการ
กำหนดกรอบอัตรากำลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกำหนดจำนวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่
องค์กรต้องการเพ่ือให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

• International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนกำลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านกำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์สภาพกำลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกำลังคนในอนาคตว่ามีส่วน
ต่างของความต้องการอย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาหรือวางแผนดำเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการกำหนดกรอบอัตรากำลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการกำลังใน
อนาคตที่จะทำให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (Mission-based manpower 
planning) 

• สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กำลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านกำลังคน เพื่อนำไปสู่การกำหนดกลวิธีที่จะให้ได้กำลังคนในจำนวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากำลังคนเหล่ านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธำรงรักษากำลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

• กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคนในคู่มือ
การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ว่า การวางแผนกำลังคน  (Manpower Planning)  หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็น
แนวทางสำหรับดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินการอย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานกำลังงาน เพื่อนำไปสู่การกำหนดวิธีการที่จะให้ได้กำลังคน
ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจำนวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาที่
ต้องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม และคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ต้องการเข้ามาทำงานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

3. กรอบแนวคิดในการจดัทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ี
 



 

หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกำลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคล
เหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากคำจำกัดความของนักวิชาการต่างๆ  จึงอาจสรุปได้ว่าการกำหนดกรอบอัตรากำลังนั้น
เป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจำนวน  ประเภท  และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 

              ๔ 
  ๓.๑.๑ แนวคิดเรือ่งการจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ 
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อำนาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กำหนดให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกำหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากำลังแต่ละประเภท
อย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพธ์ิ ดังนี ้

• พนักงานส่วนตำบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู ้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายหรือลักษณะ
งานที่มีความต่อเนื่องในการทำงาน  มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น   
กำหนดตำแหนง่ แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตำบลไว้  ดังนี ้

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด   
- สายงานอำนวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการกอง 
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตร ี
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตร ี
 

• พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกำหนด 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การ
กำหนดพนักงานจ้างจะมี ๓ ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประเภท
สามัญ ด้วยบริบท และปัจจัยหลายอย่าง จึงกำหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี ้

- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- พนักงานจ้างทั่วไป 

๓.๒ แนวคิดเรื่องการกำหนดสายงานและตำแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

  การจัดสรรอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการกำหนดสายงาน
และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ 
กำหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
ได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพธิ์  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไร
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เพื่อให้สามารถบริหารกำหนดอัตรากำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ 
ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี ้
  - สำนักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในสำนักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  
นโยบาย อำนวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
  - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
ส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  การจัดเก็บ
รายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละ
สายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
                ๕ 
  - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
ส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  การ
ออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 ๓.๓ แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กำลังคน (Demand Analysis) 
เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จำเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่สะท้อน
ภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  ๓๖๐ องศา โดยแบ่งออกเป็น  ๓  มิติเชิงเวลาคือ  มิติข้อมูลในอดีต มิติ
ข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการ



 

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

▪ FTE (Full Time 
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▪ Supply pressure

▪ 360 degree+Issue

▪ Benchmarking

▪ Strategic 

Objective

▪ Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

ผสมผสานและความสอดคล้องสม่ำเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากำลังนั้นควร
คำนึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตรากำลังด้านบนนั้นสามารถนำมาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้
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เมื่อนำกรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตรากำลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตรากำลัง ในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิ ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ ๑ Strategic objective: เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ 
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ โดยจะเป็น
การพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทำอยู่
ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

กระจกด้านที่ ๒ Supply pressure: เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมใน
การพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะคำนึงถึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  ดังนั้นในการกำหนด
อัตรากำลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยน
ลักษณะการกำหนดตำแหน่ง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตรากำลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  ได้กำหนดอัตรากำลังในแต่
ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  ๑ อัตรา  ตำแหน่งระดับผู้อำนวยการกอง  มีหน้าที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้นๆ ทุกตำแหน่ง  ตำแหน่งรองลงมา จะเป็น ตำแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง กำหนดเป็น



 

สายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตำแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามลำดับ  การกำหนดในลำดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและ
มีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตำแหน่งควรมีเป็นสำคัญ  

กระจกด้านที่  ๓  Full Time Equivalent (FTE): เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดี
ก่อนจะคำนวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปน้ี 

▪ พิจารณางานพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
▪ สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม ่
▪ มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม ่
▪ การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

▪ พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า 
▪ ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนตำบล 

โพธ์ิ 
▪ ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย

สายงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได ้
▪ การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 
 
 
          ๗ 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การนำปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกำหนดอัตรากำลัง  และ
คำนวณระยะเวลาที่เกิดขึ้น  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิ  ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคำนวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ  ดังนี ้

จำนวนวันปฏบิัติราชการ  ๑  ปี   x  ๖  =  เวลาปฏิบตัิราชการ  
แทนค่า        ๒๓๐ x ๖  = ๑,๓๘๐   หรือ  ๘๒,๘๐๐  นาท ี

 

หมายเหตุ 
๑. ๒๓๐   คือ จำนวนวัน ใน  ๑ ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  ๒๓๐  วันโดยประมาณ 

๒. ๖   คือ ใน ๑ วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  ๖ ชั่วโมง 

๓. ๑,๓๘๐ คือ จำนวน วัน คูณด้วย จำนวน ชั่วโมง / ๑ ปี ทำงาน ๑,๓๘๐  ชั่วโมง 

๔. ๘๒,๘๐๐ คือ ใน ๑ ชั่วโมง มี ๖๐ นาที  ดังนั้น ๑,๓๘๐ x ๖๐ จะได้  ๘๒,๘๐๐ นาที 
 

 กระจกด้านที่ ๔ Driver: เป็นการนำผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ 
(ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์) มายึดโยงกับจำนวนกรอบกำลังคนที่



 

ต้องใช้ สำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ 
สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิ (การตรวจประเมิน LPA)    
 

กระจกด้านที่ ๕  ๓๖๐° และ Issues: นำประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่าง
น้อยใน ๓ ประเด็นดังนี ้

▪ ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นจำนวนมาก เช่น หากกำหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ กำหนดฝ่าย มากจะทำให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ 
พิจารณาทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน  
มี ๔ ส่วนราชการ ได้แก่ สำนกังานปลัด  กองคลัง  กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      

▪ ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจำนวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลัง
ที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับตำแหน่ง
อัตรากำลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง 
และสามารถคาดการณ์ วางแผนกำหนดเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกำลังคนได้   

▪ มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มา
จากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์  ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วย  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง ๔ ส่วนราชการ 
การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  เป็นการ
วางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและกำหนดทิศทางให้สอดคล้องใน
ทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

    ๘ 
 

 

กระจกด้านที่ ๖ Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากำลังกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลประเภทเดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา  และองค์การบริหาร
ส่วนห้วยหนองแก้ว  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จำนวน
หมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท  ในลักษณะเดียวกัน 

3.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผน



 

และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๙ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารและองค์การ
บริหารส่วนตำบล รวมถึงสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 3.๕ จัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ของงบประมาณรายจ่าย 
 3.๖ ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            ๙ 
 
 
1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์  ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ                 
จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร   เดิมเป็นสภาตำบลโพธิ์ มี
อาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดเขตพื้นที่ตำบลลิ้นฟ้า  อำเภอยางชุมน้อย  
ทิศตะวันออก   ติดเขตพื้นที่ตำบลโพนเขวา  อำเภอเมืองศรีสะเกษ 
ทิศตะวันตก   ติดเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ 
ทิศใต้    ติดเขตพื้นที่ตำบลหนองแก้ว และตำบลโพนข่า  อำเภอเมืองศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 

4. สภาพปญัหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 
 



 

                       ๑๐ 
1.2 ลักษณะภูมปิระเทศ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิมีเนื้อที่ประมาณ 26.4๐  ตารางกิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

เป็นที่ราบลุ่ม ป่าโปร่งสลับทุ่งนา สภาพดินร่วนปนทราย  มีแม่น้ำมูล ห้วยสำราญ กุดจาน และกุดฮีเป็นแหล่งน้ำ
ต้นทุนสำหรับการเกษตร (สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าห้วยสำราญและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากุดฮี) 

1.3 ภูมิอากาศ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ มีพื้นที่ตั้งห่างไกลจากทะเลมากและอยู่ในเขตร้อน ได้รับอิทธิพลจาก

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส สูงสุด
ประมาณ 40 องศาเซลเซียส เฉลี่ยประมาณ 26 - 28 องศาเซลเซียส โดยมีสามฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝนและ
ฤดูหนาว (ที่มา: แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนใหม่ (ปี พ.ศ. 2563) 

สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-  เส้นทางคมนาคม ปัญหาถนน สะพาน  การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก/

ขุดลอกคลอง,สร้างสะพาน คสล. ,วางท่อระบายน้ำ ,ก่อสร้างถนน คสล.,ก่อสร้างถนนดิน ,ถนนลาดยาง 
-  ปัญหาน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค/ขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
-  ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ/ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมขึ้น, ขยาย 

เขตไฟฟ้าเพิ่มเติม  

๒.  ด้านเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการ

เกษตรกรรม  ทำปศุสัตว์ แต่ผลิตผลทางการเกษตรตกต่ำ  ลงทุนสูง  พื้นที่รับน้ำจากสถานีสูบน้ำสามารถทำนา
ปรังได้ จึงมีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งป ี

- อาชีพการเกษตร                     80% 
- อาชีพรับจ้างทั่วไป                   10% 
- อาชีพค้าขายและรับราชการ       10% 

 ธุรกิจการพาณิชยกรรมและการบริการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  มีสถานบริการโรงสีข้าวอยู่จำนวน  6 แห่ง เป็นโรงสีข้าวขนาด
กลางและเล็ก ปั๊มน้ำมัน ปตท. 1 แห่ง    

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
  พืชที่สำคัญ ไดแ้ก่ ข้าว  พริก  พืชผักสวนครวั   
 การพาณิชย ์
  - ห้างสรรพสินค้า  2   แห่ง 
  -  หอพักรายเดือน 12 แห่ง 
  -  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ       1   แห่ง 
  -  โรงส ี   6   แห่ง 

สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชนด้านเศรษฐกิจ 
-  ปัญหาราคาผลผลิตทางด้านการเกษตร/จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร  
-  ปัญหาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร/ให้มีการขุดลอกหนอง ,ขุดลอกลำห้วย ,ขุดเจาะบ่อ 

บาดาล ,ขุดสระน้ำขนาดเล็ก เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร   
-  ปัญหาการขาดความรู้ โอกาสในการประกอบอาชีพ/สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ ์
-  ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาการเกษตร/ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีที ่

ทันสมัย 
  



 

              ๑๑ 
 
๓.  ด้านสังคม 

๓.1  การศึกษามีสถานศึกษาในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน      3     แห่ง   ได้แก ่
 

สถานศึกษา  ชาย หญิง รวม 

โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอลีอก (อนุบาล-ม.3) 
61 62 123 

โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 
(ประถม) 

21 22 44 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตฯิ (ม.1-ม.6) 
227 250 477 

รวม 309 334 644 
 

- มีมหาวิทยาลยั       จ านวน 1 แห่ง 

สถานศึกษา  ชาย หญิง รวม 

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ 
- - - 

รวม - - - 
- มีสถานศึกษาสังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองศรีสะเกษ    จำนวน  ๑  

แห่ง 

สถานศึกษา  ชาย หญิง รวม 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลโพธิ์  
51 32 83 

รวม 51 32 83 
 
- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  แห่งได้แก่  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชาย หญิง รวม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านโพธิ์ (พช.) 
8 14 22 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโพธิ ์
8 11 19 

รวม 16 25 41 
(ที่มา: กองการศึกษา อบต.โพธิ์ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562) 

๓.2  การกีฬา  นันทนาการ / พักผ่อน  
  ด้านการกีฬา นันทนาการโดยส่วนมากจะอยู่ ในความรับผิดชอบของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.ลานกฬีาอเนกประสงค์ (อบต.โพธ์ิ)        จำนวน  1  แห่ง 
  2.สนามฟุตบอล จำนวน 3 แห่ง (โรงเรียนบ้านโพธิ์ฯ,โรงเรียนบ้านโนนหุ่งฯ, โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ) 
 



 

              ๑๒ 
  3.สนามเด็กเล่น จำนวน 3 แห่ง (โรงเรียนบ้านโพธิ์ฯ,โรงเรียนบ้านโนนหุ่งฯ, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิ) 
  

๓.๓ การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิมีผู้ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้ติดเชื้อเอดส์  ดังนี ้

ผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์    จำนวน   423 ราย 
คนพิการ                         จำนวน   135 ราย 
ผู้ติดเช้ือเอดส์                    จำนวน       3 ราย 

(ที่มา: ข้อมลูจากงานพัฒนาชุมชน อบต.โพธิ์ ณ วันที่ 1  มิถุนายน  2562) 
สภาพปัญหาของด้านสังคม และการศึกษา  

- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/ส่งเสริมให้เยาวชนมีการศึกษา
ที่ด ี
- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด/ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา 

เสพติดต่างๆ 
- ปัญหาทางด้านการศึกษา เช่น อาจไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การ

เรียนการสอน และบุคลากรทางการศึกษา/ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษา การศึกษานอกระบบ (ตามอัธยาศัย 
- กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น อาจขาดความรู้ ความชำนาญในการประกอบอาชีพ/ฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านอาชีพ  

มีศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดชุมชน 
- คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม การให้บริการไม่ทั่วถึง/ฟื้นฟูและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๔. ด้านการเมอืง/การบริหาร 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิมีเขตการปกครอง ประกอบด้วย  6  หมู่บ้าน                    
ประกอบด้วย 

หมู่ที่  1  บ้านโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน นายโสดา    แสงเดือน 09-7343-2149 
หมู่ที่  2  บ้านอีลอก ผู้ใหญ่บ้าน นายสุพิศ ชูช่ืน  08-5206-6756  
หมู่ที่  3  บ้านโนนจาน ผู้ใหญ่บ้าน นายชาญ ทองมันปู 06-1759-4880 
หมู่ที่  4   บ้านโนนหุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน นายสมาน บุญค้ำจุน 06-4142-5517 
หมู่ที่  5  บ้านหนองหว้า กำนัน  นายเคน  นัยนิตย์  08-7872-2677 
หมู่ที่  6  บ้านโนนกอง ผู้ใหญ่บ้าน นายวสันต์ คำโพธิ์  06-3481-2226 

๔.1  โครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิ 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

สำหรับการปฏิบัติงานตามหน้าที่แล้วจะมีโครงสร้างเพิ่มอีก 1 ส่วน คือ พนักงานส่วนตำบล แยกรายละเอียด
ดังนี้ 
  1.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ในตำบลหมู่บ้านละ 2 คน (6 หมู่บ้าน 12 คน) 
  2.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน มาจากการแต่งต้ังของนายก อบต.และเลขานุการนายก อบต.มากจากการ
แต่งต้ังของนายก อบต. 
 



 

            ๑๓ 
 

๔.2  การมสี่วนร่วมทำงานการเมืองของประชาชน  
  จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จำนวน   3,005   คน การมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และเสนอแนวทำงานแก้ไข
ปัญหาผ่านสมาชิกสภา ผ่านผู้บริหารและผ่านประชาคมหมู่บ้านและตำบล การมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาตำบลในรูปของคณะกรรมการพิจารณาแผนและประชาม มีส่วนร่วมในการเข้าตรวจรับ ตรวจสอบ
โครงการต่าง ๆ  

๔.๓ ประชากร 
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่การปกครองจำนวน 6 หมู่บ้าน จำนวน 

ประชากรทั้งสิ้น 3,725 คน แยกเป็น ชาย 1,761 คน หญิง 1,964 คน จำนวนครวัเรือน  1,817 ครัวเรือน                 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนประชากรในพื้นที่  

หมู่ที่ บ้าน 
ประชากร 

จำนวนครัวเรือน  
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านโพธิ์ 512 486 998 273 

2 บ้านอีลอก 150 156 308 87 

3 บ้านโนนจาน 404 420 824 220 

4 บ้านโนนหุ่ง 189 188 377 85 

5 บ้านหนองหว้า 106 111 217 67 

6 บ้านโนนกอง 400 603 1003 1,085 

รวมทั้งสิ้น 1,761 1,964 3,725 1,817 

(ที่มา: ข้อมลูประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ มิถุนายน  2562) 
สภาพปัญหาของด้านการเมือง/การบริหาร   

- ปัญหาการให้บริการและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการไม่เพียงพอ/จัดหา 
บุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ให้เพียงพอในการบริการ 

- ขาดการส่งเสริมและให้ความรู้จากทางราชการ/สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาค 
ประชาชน ,กลุ่มสตรี ,กลุ่มอาสาอื่นๆ 
 

๕.  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
๕.1 ทรัพยากรน้ำ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิ มีน้ำอุปโภค  บริโภคไม่ขาดแคลน  เนื่องจากมีประปา 
หมู่บ้าน  บ่อบาดาลในครัวเรือน มีหนองน้ำ  มีลำห้วย  แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ 

   8.1.1 ลำห้วยมี  2  แห่ง  ประกอบด้วย  ลำห้วยสำราญ, ลำห้วยแฮด,  
   8.1.2 หนองน้ำ  3  แห่ง  ประกอบด้วย  กุดจาน, กุดฮี, หนองบัวใหญ่, หนองบัวน้อย 
   8.1.3 แม่น้ำมูล 
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๕.2 ทรัพยากรป่าไม้ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิ มีที่สาธารณะจำนวนมาก มีป่าชุมชนหรือป่าสาธารณะ 
ประมาณ  30 % ของพื้นที่ ซึ่งป่าส่วนใหญ่เป็นไม้เบญจพรรณ จะมีป่าไม้ธรรมชาติตามดอนปู่ตา,ป่าช้า และป่า
ชุมชน ทุกหมู่บ้านด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จะอาศัยน้ ำฝนและแหล่งน้ำใต้ดิน   
สำหรับน้ำเพื่อการเกษตรจะอาศัยน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ  

๕.3 สภาพสิ่งแวดล้อม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เป็นตำบลที่อยู่ติดกับประตูเมือง เข้าอำเภอเมืองศรีสะเกษ                
เหมาะสำหรับการพัฒนาด้านต่างๆ มีแม่น้ำมูล ห้วยสำราญไหลผ่าน  และหนองน้ำสาธารณประโยชน์กุดฮี 
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ดำเนินการก่อสร้างแก้มลิงกุดฮี เพื่อเป็นการบริหารจัดการแหล่งน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค ตลอดจน
การเกษตร และในอนาคตมีโครงการที่จะส่งเสริมเป็นสถานที่พักผ่อน และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ยังมีที่สาธารณะเป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับรองรับการขยายของ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆ ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
ทำกิจกรรมต่าง ๆ 

สภาพปัญหาของทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- ขาดความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ฝึกอบรมให้ความรู ้

ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน 
- ปัญหาการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยภายในชุมชน/รณรงค์ให้ความรู้ในการจัดการ 

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล          
     - ปัญหาน้ำเสียเกิดจากครัวเรือนที่ใช้น้ำอุปโภคบริโภค/ขุดลอกร่องระบายน้ำ และวางท่อ 

ระบายน้ำ 
 

๖. การสาธารณสุข 
  ใน เข ต อ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน ต ำบ ล โพ ธิ์   มี ก ารบ ริ ก ารส าธารณ สุ ข พื้ น ฐ าน อ ยู่                               
จำนวน  1  แห่ง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธ์ิ) 
  สถิติการป่วยโรคติดต่อสำคัญ 5 อันดับ ปี 2562 
   1.โรคอุจจาระร่วง 
   2.โรคอาหารเป็นพิษ 
   3.โรควัณโรค 
   4.โรคไข้เลือดออก 
   5.โรคสุกใส 
   (ที่มา:ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธ์ิ ปี 2562) 
 

7.  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ศาสนา    
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
 วัฒนธรรม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิ มีวัฒนธรรมอันดีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแสดง

ถึงวิถีชีวิตชาวตำบลโพธิโ์ดยได้มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลโพธ์ิ ขึ้น 
 



 

             ๑๕ 
  
 

 
 

การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒          
และแก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  และรวบรวมกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ใช้
เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการ
แก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ กำหนดวิธีการ
ดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจ
ให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
      

๕.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) 
(2) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑))  
(3) ให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘ (๒))  
(4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๗๘ (๓))  
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕))  

๕.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖))  
(2) การป้องกันโรคและการควบคุมโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓)) 
(3) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตรา (๖๔ (๔))  
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส  

(มาตรา ๑๖ (๑๐)) 
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒))  
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน    

(มาตรา ๑๖ (๕)) 
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 

๕.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๖๗ (๔)) 
(2) การคุ้ มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอัน เป็นสาธารณ สมบัติ ของแผ่นดิน         

(มาตรา ๖๘ (๘)) 
(3) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓)) 

 

5. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 



 

             ๑๖ 
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตร ๑๖ (๓)) 
(5) การรักษ าความสะอาดและความ เป็ น ระ เบี ยบ เรี ยบ ร้อ ยของบ้ าน เมื อ ง            

(มาตรา ๑๖ (๑๗)) 
(6) การควบคุมอาคาร (มาตร ๑๖ (๒๘)) 

๕.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖))  
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕))  
(3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 
(4) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐)) 
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพานิชย์ (มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
(8) การพานิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗)) 

๕.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(มาตรา ๖๗ (๗)) 

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗ (๒)) 

(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒))  
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)) 
(2) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(มาตรา ๖๗ (๘))  
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดี งามของท้องถิ่น        

(มาตรา ๑๗ (๑๘)) 
(4) การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

(1) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น    
(มาตรา ๔๕ (๓)) 

(2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙))  

(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(มาตรา ๑๗ (๓)) 
(5) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา ๑๗ (๑๖)) 



 

  ๑๗ 
ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไข

ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคำนึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ 

 

หมายเหตุ : มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๓ 
               มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

การจัดทำแผนพัฒนาของอบต.จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศ
ไทยกำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ    
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 คติพจน์ประจำชาติ“มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 

ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2   เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลที่เข้มข้นขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่  3   คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่  4   สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6   ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  รับผิดชอบ โปร่งใส  
                      ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

              ๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัด
ทำงานยุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และ
กรอบการปฏิรูปในระยะที่  ๓ (ปี  ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทำร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทำงานการปฏิรูป
ประเทศเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทำงานการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทำงานที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ 
นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็น
ข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ป ระชุม
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาต ิ

ในการดำเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่
จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศ
ทำงานในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้
นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับ
กระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

 
 
  



 

              ๑๙ 
สาระสำคัญ 

1.  สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน

หลากหลายมิติทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่  “พึ่งพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทำงานด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทำงานสังคมที่
มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่ อยู่ ในพื้ นที่ ห่ างไกลก็มี ในวงแคบกว่า ในขณะที่ การใช้ เทคโนโลยี ใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่
สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและ
แรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของ
สังคมโลกได้ทำให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด 
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหาร
จัดการทำงานธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทำให้ภูมิทัศน์ทำงานด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาส
ทำงานเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทำงานสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทำงานดิจิทัล (digital divide) 
ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำทำงานรายได้และโอกาสทำงานเศรษฐกิจและสังคมมีความ
แตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ 
กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและ
บริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอำนาจ
ทำงานเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทำงานเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปี
ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทำงาน
เศรษฐกิจโลก 

ในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทำให้ระดับหนี้สาธารณะใน
ประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทำงานการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจาก
การดำเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงิน
เฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยี ใหม่ที่จะ
ช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติ 



 

             ๒๐ 
อุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบ

ใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 
๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – 
๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการ
ผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ 
ปี ข้างหน้านี้ จะทำให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคต
ของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ งให้
สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการปรับดุลอำนาจของสหรัฐฯ 
เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและ
ยุโรปนั้น น่าจะมีผลทำให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสาน
กันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
เป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิด
การเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้อง
ลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดย
การพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสำคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ 
รวมทั้งน้ำมัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทำงานอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาส
ทำงานธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่สำคัญ 
สำหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึง
มากขึ้น ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมี
ข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่  และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ทำให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมา
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และ
ล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขัน
และมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน 



 

                       ๒๑ 
 อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี 

๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทำงานสังคม  อื่นๆ รวมถึงการ
เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความ
เป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไก
และช่องทำงานในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก 
รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความ
คืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ได้แก่ การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับ
ดูแลวินัยทำงานการเงินการคลังที่กำหนดกรอบของความยั่งยืนทำงานการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะ
การคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่อง
กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่ม
ต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการ
แข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทำงานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนสำคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ำ
และการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิต
ภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ำ ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตร่วมต่างต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการดำเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดำเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ำ ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า 
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยั งมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญขณะที่ความเหลื่อม
ล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อม
ส่งผลต่อศักยภาพทำงานเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพ ความมั่นคงทำงานสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัด
ด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความ
เป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 

 



 

                       ๒๒ 
 
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจำเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับ

บริการทำงานสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทำ
ให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า และที่สำคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความ
อ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทำให้จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการ
บริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผล
ให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้น
ขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจา
กัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์
และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทำงานการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดี
ขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ำ และปัญหาความเหลื่อมล้ำจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อม
โทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทำงานเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ
ทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและ
ความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับ
ภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน
ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทำงาน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความ
เสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุข
ให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทำงานาน และการเรียนรู้ 
ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการ
จัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวจะต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทำงานานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว ้

 
 
 
 



 

             ๒๓ 
 
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการ

พัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
นำไปสู่การกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไป
ในทิศทำงานที่สอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของ
ประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทำให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  

และเพื่อเป็นการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็น
ที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทำงานเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคาม
แบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ 
จะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทำงานในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนา
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้
หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทำงานเศรษฐกิจ ปัญหาความ
เหลื่อมล้ำ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก สามารถดำรง
รักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทำงานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมี
สุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติกาลังดำเนินการยก
ร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้ง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทำงาน ทิศทำงานและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคน
ต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศ
ไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



 

              ๒๔ 
๒. วิสัยทัศน ์
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ 
การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทำงานสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทำงานพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทำงานเศรษฐกิจที่ด้อย
กว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                      ๒๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.  การบรรลวุิสัยทัศน ์
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมี

การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทำงานการพัฒนาของทุกภาคส่วน
ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทำงานเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอด
แนวทำงานการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชา
สังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม 
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงานการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
 (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทำงานสังคม  
 (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของ

แต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังน้ี 
 
 
 



 

 
                      ๒๖ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ

ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทำงานที่ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทำงานการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทำงานานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น   
3.2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทำงานการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทำงานที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทำงานเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภัย 

 
 
 



 

 
                      ๒๗ 
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี

ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทำงานสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทำงานกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทำงานที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ

จิตใจให้เข้มแข็ง 

๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทำงานสังคม เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทำงานที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทำงานด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทำงานสังคมทุนทำงานวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 
 



 

 
                      ๒๘ 

๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทำงานที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทำงานานเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทำงานานที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
๔. กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้

เป็นแนวทำงานานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลป วัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชา
รัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้ งนี้  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทำงาน านในการนา
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่องและบูรณาการ 

๕. ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาต ิ
๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายและภาพใน

อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการ
กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 



 

 
                       ๒๙ 
๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

และแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณา
การ และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทำยุทธศาสตร์ การนำไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกำหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาต ิ
 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
  เนื่องด้วยในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้อง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโพธิ์พันมีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหาร
ส่วนตำบล จึงได้นำทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ 
มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้
ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่



 

ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวนโดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจาก
ร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่าระดับที่จะทำให้ 

                      ๓๐ 
ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สำคัญ

ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – 
๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ 
ต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๑.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ 
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็น
ร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุน
ต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้
เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและ
บริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทำให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่
การชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถใน
การแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 
๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ -๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิต
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตั วของผลิตภาพการผลิตรวม
ในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา 
และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการ
พัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม 
ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการ
ลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 
๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ้านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น 
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ 
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม



 

เพิ่มขึ้นจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้
มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

                      ๓๑ 
๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก

ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ 
ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน้า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก 

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้าน
เทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลำดับใน
ปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณ
ร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ 
GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลำดับขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอ
ต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ 
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐ ,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขต
นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่
ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคง
เผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ำและมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการ
ประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อ
ความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

 
 



 

 
 
                      ๓๒ 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ 

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗ -๒๕๐๘ 
เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น  
Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กำลังแรงงาน
ของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ 
๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–
๒๕๕๗) แต่ยังต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกำลังแรงงานกว่า
ร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ำกว่า นอกจากนี้ กำลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจำนวน
ร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัว 
ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธ์ุรวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน 
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้น
ของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมใน
กำลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 
๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร 

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงม ี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัว
มากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัว
เสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดย 
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง 
๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม 
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
ต่ำ สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ำ
กว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจ
ต่างๆ พบว่าปัญหาสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

 
 
 
 



 

 
 
            ๓๓ 
๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจาย 

รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่
ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มี
แนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี 
๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคน
จนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 
๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่
สำคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ใน
สังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย อันเน่ืองมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน 

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 
๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของ
ภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยงัเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะ
ความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความ
เป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ 
เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ 
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ 
พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอสิระเข้าถึงการ 
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็
ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง 
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน นอกจากนี้ ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการ



 

ได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาส
ที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 
            ๓๔ 

อย่างไรกต็าม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการ 
ด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร ้

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพห ุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชมุชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ 
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการ
เป็นแผนตำบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่ง
ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ของ
องค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗ 

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง 
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมาก
ขึ้น นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ 

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึงถูก
บุกรุกท้าลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของ
ประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและ 
ที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้าไป
ใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความ
หลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ  
จำนวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้
พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ 



 

คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริ งจัง โดยไม่อนุญาตการต่อ
สัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ 
 
 
              ๓๕ 
พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี 
๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้าที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดี 
ขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ 
ต้องน้าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของ
ความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ ๗๖ ของการน้าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ 
อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖ 

(๕) ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย  
๒๕ ลุ่มน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บ
กักน้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ำ
บาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘ ,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็
ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ และการ
ดำเนินการสำรวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจำนวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

(๕.๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ 
มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
๒๕๕๗ สถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนำมูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ  ๑๐ ต่อปี 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การกำจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร 
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกำจัดสูง 

(๕.๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร 
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน 
และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า



 

มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิง
เมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็น
ผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบ 
 
              ๓๖ 
ขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศ
ในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๕.๓) คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่าน 
มา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจาก
การเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไม่
เพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้า
เสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๕.๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลง
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นใน
ประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสำคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๒ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก 
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม 
สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการ
ผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะตอ้งให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่าน 

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับ
ปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง แก้ไข 
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่าง
น้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) 



 

หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาค
การเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มี
ผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล  
 
              ๓๗ 
มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระท้าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ 
หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ 
สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ได ้

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมี
คะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้
ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอำนาจที่
ส่วนกลางได้มอบอำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบ
ราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัด
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอำนาจ 
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนด
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้
งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการดำเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอน
ภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑๘๕ 
ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จำนวน 
๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวง



 

สาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ที่สถานีอนามัย จำนวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจำ ๓ ,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมี
ปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอำนาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนตำบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล 
 
                        ๓๘ 
ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ 
อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจำเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลำดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและ
การเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปช่ันในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า
ประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ 
ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ 
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วน
ประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
 

3.  แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่งที่ 2 

(อุบลราชธาน ีศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) 
วิสัยทัศน ์

“ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศการทอ่งเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มช่องทางการตลาด 

ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
2. ฟื้นฟูและพฒันาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและพัฒนาทักษะบุคลากรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์

และการตลาดให้ได้มาตรฐาน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการและเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการค้า

ชายแดนทั้งด้านการบริหารจัดการและพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 



 

 

 

              ๓๙ 

เป้าประสงค์รวม 
1. เพิ่มผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปเพิ่มช่องทางการตลาดทั้ง

ในและต่างประเทศข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสรมิสร้างการบริหารจัดการ 

การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเทีย่ว 
3. สร้างเครือขา่ยการค้ากลุ่มจังหวัดเพ่ือเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส ์(Logistics) ทีม่ี

ประสิทธิภาพ 

ตัวชีว้ัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของจานวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลิเป้าหมายรวม 

4 ปีร้อยละ 90 
2. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของรายได้จาการท่องเที่ยวเป้าหมายรวม 4 ปีร้อยละ 20 ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 3 ต่อป ี
3. มูลค่าการคา้ชายแดนเพิ่มขึ้นเป้าหมายรวม 4 ปีร้อยละ 20 
4. อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป้าหมายรวม 

4 ปีร้อยละ 8 
5. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเป้าหมายรวม 4 ปีรอ้ยละ 12 
6. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป้าหมายรวม 4 ปี 

ร้อยละ 12 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันา 
กลุ่มจังหวัดฯเพ่ือให้บรรลุวิสยัทัศน์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลคา่ข้าวหอมมะลิสูค่วามตอ้งการของตลาด 
เป้าประสงค ์

1. เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP 
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ 

จากการแปรรปูข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
3. พัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิและผลติภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 

ตัวชีว้ัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของจานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลิต่อจานวนแปลง/ 

ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรฯเป้าหมายรวมร้อยละ 90 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัดเป้าหมายรวม 4 ปีร้อยละ 8 
3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเป้าหมายรวมร้อยละ 12 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน 



 

2. ส่งเสริมเครอืข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพด ี
3. เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
4. สร้างและพฒันาตราสินค้าบรรจุภัณฑ์ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการตลาด 

             ๔๐ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
เป้าประสงค ์

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3. สนับสนุนการพฒันาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาด 

ตัวชีว้ัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเป้าหมายรวม 4 ปีร้อยละ 20 
2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเป้าหมายรวม 4 ปี 

จังหวัดละ 4 แห่ง 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบรหิารจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ 

ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่า 
การค้าชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค ์
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์ 
2. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน 
3. ศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพื่อสนับสนุนการค้า 
4. เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน 

ตัวชีว้ัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดนเป้าหมายรวมร้อยละ 20 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ ์OTOP ค่าเป้าหมายรวมร้อยละ 20 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์ 
2. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน 
3. การศึกษาวิจัยและการพฒันาระบบผลิตและส่งมอบ (Logistics) เพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า 
4. การเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 



 

5. พัฒนาด่านการค้าชายแดนให้มีมาตรฐานรองรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
6. พัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือแรงงานเพ่ิมผลิตภาพแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน 
 
 
             ๔๑ 

แผนพัฒนาจงัหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2561-2565)  

วิสัยทัศน ์
“แดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของจังหวัด (การปศุสัตว์,การ 

ประมง,เกษตรอุตสาหกรรม,พืชเศรษฐกิจ และผลไม้) ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน มุ่งสู่การ
เป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถลดต้นทุนภาคการเกษตรให้กับเกษตรกร 

2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยการสร้างโอกาส และสนับสนุนให้มีการลงทุนทั้งในระดับพื้นที่และ 
เชื่อมโยงการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานาท่องเที่ยวที่ครบวงจรทั้งการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขยายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวให้รองรับกับ
การพัฒนา Thailand 4.0 

3. ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริม 
การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปลกูฝังการอนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อตัลักษณ ์เชื่อมโยงกับขบธรรมเนียม 
วัฒนธรรมประเพณี 

4. เสริมสร้างความสมดุล ความหลากหลาย และความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกับกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 
5. เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

และลดความเหลื่อล้าทางสังคม 
6. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความพึงพอใจสูงสุด 

ของผู้รับบริการ 
 เป้าหมายรวม : เพื่อสร้างความเข็มแข็งและย่ังยืนทางด้านเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได ้ควบคู ่
ไปกับการพัฒนาด้านสังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่
รวมทั้งเสริมสรา้งการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

1. ประเด็นการพัฒนาที ่1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการ 
ท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 

2. ประเด็นการพัฒนาที ่2 พฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3. ประเด็นการพัฒนาที ่3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
4. ประเด็นการพัฒนาที ่4 รกัษาความสงบเรียบร้อย และสร้างสังคมที่มีความอยู่เย็นเป็นสุข 
5. ประเด็นการพัฒนาที ่5 การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 



 

 
 
 
 
                       ๔๒ 

วตัถุประสงค์ โดยวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ดังนี้ 
1. พัฒนาสินค้าเกษตร และการแปรรูปสินคา้ทางการเกษตรของจังหวัด (การปศุสัตว์,การ 

ประมง,เกษตรอุตสาหกรรม,พืชเศรษฐกิจ และผลไม้)ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน มุ่งสู่การ
เป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถลดต้นทุนภาคการเกษตรให้กับเกษตรกร 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริม 
การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปลกูฝังการอนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อตัลักษณ ์เชื่อมโยงกับขบธรรมเนียม 
วัฒนธรรมประเพณี 

3. เสริมสร้างความสมดุล ความหลากหลาย และความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก 

4. เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบรอ้ยของ 
บ้านเมือง และลดความเหลื่อล้าทางสังคม 

5. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความพึงพอใจ 
สูงสุดของผู้รับบริการ 
 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

“ เมืองน่าอยู่ประตูการค้าการท่องเที่ยวเป็นเลิศด้านการศึกษาและกีฬา 
              สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานสากล ” 

พันธกิจ (Mission) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศนด์ังกล่าว 
๑. สร้างความมั่นคงมัง่คั่งความสงบเรียบร้อยบ้านเมืองมีความเป็นระเบียบร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียว 
๒. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมท้องถิ่น 
3. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้าและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
5. ส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมสุขภาพสนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด 
7. ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยรวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
8. บูรณาการการทำงานของหน่วยงานราชการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ ์

เป้าประสงค์รวม 
๑. ชุมชนและสังคมมีความเป็นระเบียบและมีความสงบเรียบร้อยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
3. มูลค่าการคา้การลงทุนและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
4. ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานเพื่อไม่ให้สูญหายไป 



 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพิ่มสูงขึ้น 
6. ผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 
 
 

              ๔๓ 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

 
๕.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ ์
 

 มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้าง    สรรค์สร้างเศรษฐกิจชุมชน  
เปี่ยมล้นให้บริการ           ต่อตา้นยาเสพติด  
                 เปลี่ยนสิ่งผิดด้วยการศึกษา 

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถ่ิน 
วิสัยทัศน์เป็นเสมือนจุดหมายปลายทาง พันธกิจเป็นเสมือนขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือ

ขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้น   ที่องค์กรจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด   องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพธิ์จึงได้กำหนดพันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน/ตำบล 
    2.จัดระเบียบชุมชน/ สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย  ความมั่นคงปลอดภัย 
              ในชีวิตและทรัพย์สิน 

  3.พัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของประชาชนให้
เข้มแข็ง 

  4.บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.ส่งเสรมิและอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

    6.พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว   และเกิดความพึงพอใจ  โดยยึดหลักบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล   

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  เป็นการกำหนดขอบเขตของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินการ  ซ่ึงกิจกรรม
หรือขอบเขตเหล่านี้จะสนับสนุนหรือนำไปสู่การบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์  จึงได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

1.การได้รับบริการพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง  
2.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยด ี

 3.การมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและพึ่งตนเองได้ 



 

4.การได้รับสวัสดิการสังคมทั่วถึง 
5.การศึกษาดีมีคุณภาพ ได้รับข้อมูลสารทีท่ันสมัย 
6.ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล 
7.การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8.ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                     ๔๔ 
9.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
10.การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล  
11.การเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือนำไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
12.ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งพาตนเองและแข่งขันได ้
เป้าประสงค์ที่ ๑ ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 

เป้าประสงค์ที่ ๒ ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ที่ ๑ สง่เสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธท์ี่ ๒ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ ๓ สง่เสริมการเพิ่มและขยายโอกาสการมีงานทำทั้งในและนอกระบบ 
กลยุทธ์ที่ ๔ พฒันาคุณภาพสินค้าและบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์ที่ ๑ เด็กและเยาวชนไดร้ับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคณุภาพ  
เป้าประสงค์ที่ ๒ ประชาชนมีสุขภาพ  และคุณภาพชีวิตที่ดี  มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง 

พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและม ี

คุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ ๓ สง่เสริมประชาชนให้มีสขุภาพอนามัยที่ดี พึ่งตนเองได้ 
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างค่านิยม จิตสำนึกและพัฒนาศีลธรรม คณุธรรม จริยธรรมของเด็ก
และเยาวชนและประชาชน  
กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งแกส่ถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข 
สิ่งเสพติดและปัญหาทางสังคมอื่น ๆ 
กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนและสง่เสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

  กลยุทธ์ที่ ๗ การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข 
กลยุทธ์ที่ ๘ สง่เสริมเยาวชนและประชาชนให้มาออกกำลงักาย เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ ๑ มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อประโยชน์ต่อ 

การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พฒันาและฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนองต่อ 



 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ ๓ พฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมทั้ง 

พัฒนาเมืองให้ไดม้าตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 
 
             ๔๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
เป้าประสงค์ที่ ๑ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์ที่ ๒ สังคมเกิดสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
เป้าประสงค์ที่ ๓ ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติและผู้อาศัยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมสำนกึในอุดมการณร์ักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพื่อ 

ความสมานฉันท์ของคนในชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕ การพฒันาการบรหิารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ที่ ๑ ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ  

กลยุทธ์ที่ ๑ การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน  
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ประกอบด้วย 3 ด้าน  ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

เป้าประสงค์  
๑.  มีโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต  

            และการประกอบอาชีพ  

กลยุทธ์  
๑.  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒.  อนุรักษ ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
     และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๓.  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมืองให้ได้มาตรฐาน  
     อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
 

ตัวชี้วัด  
๑.  ร้อยละของปริมาณแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมขึ้น  
๒.  ร้อยละของถนนที่เพ่ิมขึ้น  
๓.  ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุง  
๔.  ร้อยละขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมืองโดยการวางผังเมืองที่มี
มาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การเสริมสร้างภูมคิุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวติที่ดี  

เป้าประสงค์  
1 .สังคมเกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
2 .ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



 

3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อยา่งทั่วถึงและมีคุณภาพ  
4. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
5.  ประชาชนมีสุขภาพ  และคุณภาพชีวิตที่ดี  มีภูมิคุม้กนัทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้  

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
                         ๔๖ 
        6. ประชาชนมีความสัมพันธท์ี่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
        7.ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติและผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        8. ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

กลยุทธ์  
1. การส่งเสริมสำนึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพ่ือความสมานฉันท์ของคนใน

ชาติ 
2. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน 
4.  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
5.  การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  
6.  ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พึ่งตนเองได้  
7.  สร้างค่านยิม จิตสำนึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  ของเด็กและเยาวชน และประชาชน  
8.  เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุม้กันจากอบายมุข  สิ่งเสพติดและปัญหา  

ทางสังคมอื่น ๆ  
9.  สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
10.การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานอย่างองค์รวม 
11. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
12. ส่งเสรมิเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การอาชีพ 
ตัวชี้วัด  
1. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักชาติ 
2. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติได้รับการช่วยเหลือรวดเร็วทันตามความต้องการ  
3. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 
4. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 
5. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนรว่มในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดทำมาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ  
7. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการกำหนด 
8. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
9. ร้อยละของความครอบคลุม  ถูกต้อง  และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร ์
10.  ร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ำหนักความสำเร็จของโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ด ี
๑1. ร้อยละของการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาต่อ ม.ปลาย , สายอาชีพ  
12. ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงกว่าค่าฐาน 
13. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (สมศ.)  
1๔. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง  
1๕. จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมขึ้น  
1๖.  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  



 

1๗.  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  
1๘.  อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก (เป้าหมายไม่เกิน 84 ราย ต่อแสนประชากร) 
1๙.  ร้อยละของอัตราการป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก  
2๐. จำนวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ารับการอบรมศีลธรรม คุณธรรม  

และจริยธรรม 
               ๔๗ 

2๑.  จำนวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา  
2๒.  ร้อยละของครอบครัวที่มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น  
2๓.  ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม  
2๔.  ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม  
25.  จำนวนแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข                

และแรงงานอย่างองค์รวม 
26.  จำนวนแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้ในหน่วยงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา   

สาธารณสุข และแรงงาน  
27.  จำนวนแผนงาน/โครงการกิจกรรมที่สง่เสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน  
28.  ร้อยละของจำนวนหมู่บ้านตามแนวชายแดน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบได้รับความ

ช่วยเหลือ  และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ 
29. พัฒนานักกีฬาให้เป็นนักกีฬาทีมชาติ มีนักกีฬาไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ 
30. มีลำดับของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดบัเศรษฐกิจใหพ้ึ่งตนเองและแข่งขันได ้

เป้าประสงค์  
๑.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น  
๒.  ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น  

กลยุทธ์  
๑.  ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒.  ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
๓.  ส่งเสรมิการเพิ่มและขยายโอกาสการมีงานทำ  
๔.  พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  

ตัวชี้วัด  
๑.  จำนวนครวัเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รบัการส่งเสริมการดำเนินชีวิต  

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
๒.  จำนวนหมูบ่้านที่มีรายได้เพิ่มขึ้น  
๓.  ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
๔.  จำนวนหมูบ่้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  
๕.  จำนวนแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น  
๖.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน 
7.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
8.   ร้อยละของจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 



 

9.   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว 
10. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
 
 
 
              ๔๘ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑. ตำบลเกษตรปลอดภัยและการบริการที่มีคุณภาพ 
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง 
3.  ชุมชนมีความสงบ เรียบร้อย ปลอดภัย 
4.  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู ่
5. การศึกษามีคุณภาพ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
7. มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนใน
การนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการ
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มี
อยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 



 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 



 

                        ๔๙ 

ตารางความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนา
ภาค

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพธ์ิ  

 

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันไดอ้ย่าง
ยั่งยืน 

- พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ
ยกระดับสินค้า
การเกษตร การค้า
และการ 
ท่องเที่ยว ให้ได้
มาตรฐานและ
แข่งขันได ้

การยกระดับ
เศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและ
แข่งขันได ้
 

การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐาน
รากให้พึง่พา
ตนเองและ
แข่งขันได ้

การพัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ์

- พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และการ
ทำนุบำรุงศาสนา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 

การเสริมสร้าง
สังคมที่เข้มแข็ง
และการพัฒนา
คุณภาพชวีิต 

ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อมเพื่ อ
ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง
ยั่งยืน 

พัฒนา
คุณภาพการ
ท่องเที่ยวให้
ได้ระดับ
มาตรฐาน
และยั่งยืน 

อนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความยั่งยืน 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้ า น ค ว า ม
มั่นคง 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศ  
สู่ ค ว าม มั่ งคั่ ง แ ล ะ
ยั่งยืน 

- รั ก ษ าค วาม ส งบ
เรียบร้อย และสร้าง
สังคมที่มีความอยู่
เย็นเป็นสุข 

การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
การักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ก า ร ป รั บ
ส ม ดุ ล แ ล ะ
พัฒนาระบบ
ก ารบ ริ ห า ร
จัดการภาครัฐ 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปอ้งกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

- การบริหารจัดการ
ภาครัฐโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

 การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภ า ค รั ฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

 



 

              ๕๐ 
๖.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (ใช้การวิ เคราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) 
และTrend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย                
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

   การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมิน
โดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา
ด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น 
ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมี
สถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้
โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – 
W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 
 การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง 
 1.  มีพืชทางเศรษฐกิจหลายชนิดที่สามารถปลูกได้ดีในพื้นที่ตำบล เช่น ข้าวหอมมะลิ พริก มัน
สำปะหลัง  
 2.  มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งที่สะดวก เพราะมีถนนสายหลักผ่าน คือ ถนนหมายเลข 224 ศรีสะ
เกษ – อุบลและมีทางรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพ – อุบล ผ่าน  
 3.  มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 2 หมู่บ้าน และมกีารขยายหมู่บ้านต้นแบบไปให้ครบ
ทุกหมู่บ้าน 
 4.  มีโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร 
จุดอ่อน 
 1.  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
 2.  กลุ่มอาชีพต่างๆขาดความเข้มแข็ง 
 3.  สินค้าทางการเกษตรยังไม่ได้รับการส่งเสริม 
 4.  ขาดงบประมาณในการบำรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โอกาส 
 1.  ได้รับการสง่เสริมจากหน่วยงานราชการภายนอก เช่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองศรีสะเกษ 
  2.  รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาเส้นทางคมนาคมรถไฟรางคู่ เส้นทางขนส่งสินค้า 
อุปสรรค 

1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

การวิเคราะห์ด้านสังคม 
จุดแข็ง 
 1.  มีศูนย์ดำรงธรรมประจำตำบลเพ่ือช่วยเหลือประชาชน 
 2.  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลไว้บริการประชาชนด้านสุขภาพ 
 3.  มีสถานศึกษาในตำบลสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
 4.  มีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม 



 

              ๕๑ 
จุดอ่อน 
 1.  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
 2.  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสขุภาพ 
 3.  ไม่มีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย 

4.  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทำให้มแีรงงานข้ามชาติเข้ามาเยอะ เสี่ยงต่อการก่อเหตุอาชญากรรมใน
พื้นที ่

โอกาส 
 1. รัฐบาลมีนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง 
 2. ประชาชนสามารถหาข้อมูลต่างๆผ่านทางสื่อออนไลน์ได้สะดวก 
 3.  กองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้การสนับสนุนการทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
 4.  ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ง่าย 
อุปสรรค 

1.  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ทำให้กระแสบริโภคนิยมและ
วัตถุนิยมรนุแรงมากขึ้น ทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน 

 
การวิเคราะห์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  
จุดแข็ง 
 1. มีห้วยแฮด ห้วยสำราญ และแม่น้ำมูลไหลผ่าน 
 2. มีรถและแรงงานจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน   
จุดอ่อน 
 1. ไม่มีที่ทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณะ 
 2. ไม่สามารถนำน้ำมูลมาใช้ทำการเกษตรได้ 
 3. มีการขุดหน้าดินขาย 
โอกาส 

1.  รฐับาลมีนโยบายและให้ความสำคัญกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 
อุปสรรค 

1. ปัญหาสภาพอากาศ ทำให้เกิดภัยแล้ง น้ำท่วม  
   การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรค
ทางการดำเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ 
สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพ
ของประชาชนลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทาง
การเมือง เช่นพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง
กรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ 

 
 



 

             ๕๒ 
 
 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิอธิบายได้ดังนี้  

  ๑.๑  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเนื่องจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความ  ผัน
ผวน  อันเนื่องมาจากนโยบายต่างๆของทางรัฐบาล เช่น การจัดเก็บภาษี  และสถาบันการเงินต่างๆส่งผลให้
เศรษฐกิจยังไม่มีทิศทางที่แน่นอน และเกิดผลกระทบกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลคือการบริหารจัดงาน
งบประมาณจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๑.2  สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษา  อัตราการรู้หนังสือของประชาชน การ
ตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน  ลักษณะที่ตั้งของชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม  ความเชื่อๆ
ต่างๆ และวัฒนธรรม 
  ๑.3 สภาพแวดล้อมทางการเมืองรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา มติ
คณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล   

 ๑.4 สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีกรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ นั้น เป็น
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์จะสมบูรณ์ได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนัก
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ยังได้
เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบ
แนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งตนเองใน
ท้องถิ่น และยังให้จัดต้ังศูนย์เศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก  (SWOT)                                 ๕๓ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  

จุดแข็ง  S 
1. มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย 25 – 40 ปี เป็นวัยทำงาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทำให้การทำงานละเอียด
รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทำงานคล่องตัว  โดยใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวได ้
6. บุคลากรโดยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการทำงาน
ภายในองค์กรเป็นอย่างด ี
7. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย 
8. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได ้
9. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
10. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
11. ส่งเสริมให้มีการนำความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

จุดอ่อน  W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต.
ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของ
งาน 
2. ทำงานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
4. ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเต็มที ่
5. บุคลากรโดยส่วนใหญ่ เป็นพนักงานจ้าง ซึ่งไม่
สามารถมอบหมายให้ทำภารกิจหลักได้อย่างเต็มที่
และขาดอำนาจในการตัดสินใจ  
6. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
7. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทำให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
8. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
9. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
 
 
 
 

โอกาส  O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทำให้เกิดความ
ร่วมมือในการทำงานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวเจ้าหน้าที่ขององค์กร
และการทำงาน ของอบต.ในฐานะตัวแทน 
4. จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอบต. 
โพธิ์ มีการเดินทางที่สะดวกและมีระยะทางที่ใกล้ การ
คมนาคมสะดวก สามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปอำเภอ
อื่นๆ ได้อย่างสะดวกสบาย 
5. ประชาชนบางส่วนให้ความร่วมมือในการพัฒนาดี  
6. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทำให้รู้ 
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 

ข้อจำกัด  T 
1. ประชาชนบางส่วนยังไม่เห็นถึงความสำคัญในการ
ให้ความร่วมมือในการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้
ที่มีจำกัดทำให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ทำงานได้ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต. 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จำนวน
ประชากร และภารกิจร่วมมือกับทางองค์กร 
4. ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้และทักษะ 
5. ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่
ครบวงจร 
6. ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ปัญหาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ



 

 

            ๕๔ 
                 
 
 
 
 
 

 ภารกิจหลัก  
  1. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      3. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   4. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ๕. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
      ๖. การส่งเสริมการศึกษา 
      ๗. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

       ภารกิจรอง       
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพในครัวเรือน       
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

 

 
 

 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วนราชการ 
ได้แก่  

1) สำนักงานปลัด  
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  
4) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

         ทั้งนี้ ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการจำนวนทั้งสิ้น ๑๘ อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จำนวน ๕  อัตรา รวมกำหนดตำแหน่งเกี่ยวกบับุคลากรทั้งสิ้น จำนวน ๒๓ อัตรา  
  ดังนั้น  จึงมีความจำเป็นต้องขอกำหนดตำแหน่งพนักงานพนักงานจ้างทั่วไปเพิ่ม  เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร  และสามารถสนองตอบความต้องการ
ของประชาชนได้  โดยกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ  จำนวน  ๑  อัตรา  
ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน  ๑  อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ อัตรา  

7. มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับทำการเกษตร 
8. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ ์
9. มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

และสิ่งแวดล้อม 
8. บางพ้ืนที่ยังขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตร 
9. ประชาชนผู้มีรายได้น้อยยังไม่ได้รับการส่งเสริม
อาชีพเท่าที่ควร 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ 
 
 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง 
 
 



 

เพื่อรองรับปริมาณงานที่มีอยู่เดิมและตามนโยบายที่จะมีต่อไป และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิ   



 

                        ๕๕ 
 
 
 

 

  8.1 โครงสร้าง   จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่
จะดำเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดตำแหน่งของพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว 
และในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น อาจกำหนดเป็น
ภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย ในระยะต่อไป เมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพธ์ิพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป ดังนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม ่ หมายเหต ุ
๑. สำนักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบคุคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 

1.2 งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

1.3  งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

1.4  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอำนวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานฟื้นฟู 

1.5  งานกิจการสภา อบต. 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอำนวยการและประสานงาน 

1.6 งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
-  

๑. สำนักปลัด อบต. 
๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบคุคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 

๑.๒ งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

1.3  งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

1.4  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอำนวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานฟื้นฟู 

1.5  งานกิจการสภา อบต. 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอำนวยการและประสานงาน 

1.6 งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
-  

 

 
 
 

               
 
 

8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 
 



 

  ๕๖ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม ่ หมายเหต ุ
1.๗ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
- งานป้องกันโรคระบาด 
- งานกำจัดขยะมูลฝอย 
- งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
- งานบำบัดน้ำเสีย 

 

1.๗ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
- งานป้องกันโรคระบาด 
- งานกำจัดขยะมูลฝอย 
- งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
- งานบำบัดน้ำเสีย 

 

 

 
2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

2.2 งานบัญช ี
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

 

 
2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

2.2 งานบัญช ี
- งานการบัญช ี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

 

 



 

              ๕๗ 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม ่ หมายเหต ุ
3. กองช่าง 
3.1   งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

3.3   งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ำ 
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

3.4   งานผังเมือง 
- งานสำรวจและแผนที่ 
- งานวางผงัพัฒนาเมือง 

  -     งานควบคุมทางผังเมือง 

3. กองช่าง 
3.1   งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

3.3   งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ำ 
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

3.4   งานผังเมือง 
- งานสำรวจและแผนที่ 
- งานวางผงัพัฒนาเมือง 

  -     งานควบคุมทางผังเมือง 

 

4. กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
4.1   งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
- งานข้อมูล 
- งานประสานกิจกรรม 
- งานส่งเสริมการศึกษา 

4.2   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานติดตามและประเมินผล 

4.3   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานศูนย์เยาวชน 
- งานการกีฬา 
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
- งานศูนย์วัฒนธรรม 

4.4 งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานข้อมูล 

4.5 งานอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานฝึกอบรมอาชีพ 
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ 
- งานส่งแสริมและเผยแพร่ 

 

4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1   งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
- งานข้อมูล 
- งานประสานกิจกรรม 
- งานส่งเสริมการศึกษา 

4.2   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานติดตามและประเมินผล 

4.3   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานศูนย์เยาวชน 
- งานการกีฬา 
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
- งานศูนย์วัฒนธรรม 

4.4 งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานข้อมูล 

4.5 งานอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานฝึกอบรมอาชีพ 
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ 
- งานส่งแสริมและเผยแพร่ 

 

 



 

              ๕๘ 
8.2 การวเิคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 

        กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี 25๖๔ – 256๖ 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
กำลัง
เดิม 

อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ข้างหนา้ 
เพ่ิม/ลด 

หมาย
เหตุ 

25๖๔ 2๕๖๕ 256๖ 25๖๔ 25๖๕ 256๖ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                                 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)              
สำนักงานปลัด                                       
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)                
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ          

นิติกรปฏิบัติการ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 
พนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 
กองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง                                 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
กองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
นายช่างโยธา ปง./ชง. 
นายช่างไฟฟ้า 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู) 
พนักงานจ้าง 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
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กำหนดเพ่ิม 
 
กำหนดเพ่ิม 
 

กำหนดเพ่ิม 

 
 

ว่างเดิม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
ว่างเดิม 

                       รวม 
 

๒๓ 
 

๒๖ 
 

๒๖ 
 

๒๖ 
 

+3 
 
- 

 
- 

 



 

                                                             ๕๙  
 

 
 
 
 
 

1) สำนักงานปลัด  มีอัตรากำลัง ปัจจุบันจำนวน ๘  ตำแหนง่ ๙ อัตรา ดังนี ้

ที ่ ตำแหน่ง 
จำนวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ รวม 

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละป ี
25๖๔ 25๖๕ 256๖ 

๑. นักบริหารงานท้องถิ่น 1 ๖๒,๔๕๐ ๗๔๙,๔๐๐ ๑๖,๔๔๐ ๑๘,๑๒๐ ๑๙,๔๔๐ 
2. นักบริหารงานท่ัวไป 1 45,710 ๕๔๘,๕๒๐ ๑๖,๔๔๐ ๑๖,๙๒๐ ๑๘,๐๐๐ 
3. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 1 ๓๒,๔๕๐ ๓๙๘,๔๐๐ ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๔๔๐ ๑๓,๐๘๐ 
4. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 1 ๒๙,๖๘๐ ๓๕๖,๑๖๐ ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๐๘๐ ๑๓,๔๔๐ 
๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 1 ๒๙,๑๑๐ ๓๔๙,๓๒๐ ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๔๔๐ ๑๓,๓๒๐ 
๖. นิติกรปฏิบัติการ 1 ๒๖,๐๘๐ ๓๑๒,๙๖๐ ๑๐,๐๘๐ ๑๐,๕๖๐ ๑๐,๖๘๐ 
๗. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 1 ๑๔,๗๒๐ ๑๗๖,๖๔๐ ๗,๐๘๐ ๗,๔๔๐ ๗,๖๘๐ 
๘. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๒ ๒๘,๓๓๕ ๓๔๐,๐๒๐ ๑๓,๕๖๐ ๑๔,๐๔๐ ๑๔,๖๔๐ 

 
๒) กองคลัง  มีอัตรากำลัง ปัจจุบันจำนวน ๕  ตำแหน่ง ๕ อตัรา ดังนี ้

ที ่ ตำแหน่ง 
จำนวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ รวม 

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละป ี
25๖๔ 25๖๕ 256๖ 

๑. นักบริหารงานการคลัง ว่าง - - - - - 
๒. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ๑ ๓๐,๒๒๐ ๓๖๒,๖๔๐ ๑๓,๔๔๐ ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๓๒๐ 
๓. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ๑ ๒๕,๔๗๐ ๓๐๕,๖๔๐ ๑๑,๘๘๐ ๑๒,๒๔๐ ๑๒,๙๖๐ 
๔. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ๑ ๒๔,๙๗๐ ๒๙๙,๖๔๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๑๒๐ ๑๒,๖๐๐ 
๕. เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ๑ ๒๓,๓๗๐ ๒๘๐,๔๔๐ ๑๐,๘๐๐ ๑๑,๐๔๐ ๑๑,๑๖๐ 

 
๓) กองช่าง  มีอัตรากำลัง ปัจจุบันจำนวน ๔  ตำแหน่ง ๔ อตัรา ดังนี ้

ที ่ ตำแหน่ง 
จำนวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ รวม 

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละป ี
25๖๔ 25๖๕ 256๖ 

๑. นักบริหารงานช่าง 1 ๓๖,๕๐๐ ๔๓๘,๐๐๐ ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๐๘๐ 
๒. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ๑ ๑๓,๒๘๕ ๑๕๙,๔๒๐ ๖,๓๖๐ ๖,๓๖๐ ๖,๔๘๐ 
๓. นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 1 ๒๒,๔๙๐ ๒๖๙,๘๘๐ ๑๐,๕๖๐ ๑๐,๘๐๐ ๑๑,๐๔๐ 
๔. ผู้ช่วยนายช่างโยธา ๑ ๑๓,๒๘๕ ๑๕๙,๔๒๐ ๖,๑๒๐ ๖,๓๖๐ ๖,๖๐๐ 

 
 
 
 
 
  

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
 

 

 

 

 



 

  ๖๐ 
 

๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีอัตรากำลัง ปัจจุบันจำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา ดังนี้ 
 

 
5)  ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้ 

 
หมายเหต ุ   การตั้งงบประมาณราจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือปี
ถัดไปเพิ่ม 5% 

ที ่ ตำแหน่ง จำนวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม ขั้นที่เพิ่มในแต่ละป ี
25๖๔ 25๖๕ 256๖ 

๑. นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น ว่าง - - - - - 
๒. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 1 ๒๙,๑๑๐ ๓๔๙,๓๒๐ ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๔๔๐ ๑๓,๓๒๐ 
๓. นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 1 ๒๙,๑๑๐ ๓๔๙,๓๒๐ ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๔๔๐ ๑๓,๓๒๐ 
๔. ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู) รับเงินอุดหนุน

จากกรมฯ ๑ - - - - - 

๕. ผู้ดูแลเด็ก (ระบุเฉพาะอัตราที่ใช้เงิน
อุดหนุน งบท้องถิ่นจ่าย) ๑ ๒,๕๑๐ ๓๐,๑๒๐ ๖,๙๖๐ ๗,๓๒๐ ๗,๕๖๐ 

ที ่ ปี 25๖๔ ปี 25๖๕ ปี 256๖ 
1 ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๔๕๐,๐๐๐ บาท ๓๑,๙๗๒,๕๐๐ บาท 
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๖๑ 
๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
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ที่ ชื่อสายงาน ระดับ จำนวน   จำนวนที่มีอยู่ปัจจบุัน 
อัตราตำแหน่งที่คาดว่า

จะต้อง อัตรากำลังคน ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ภาระค่าใช้จ่ายรวม   

    ตำแหน่ง ทั้งหมด  

ใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี 
ข้างหน้า เพิ่ม/ลด (๓) (๔) 

หมาย
เหต ุ

        จำนวน เงินเดือน 
เงินประจำ

ตำแหน่ง (๒) ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖   

        (คน) (๑)                            

๑ ปลัด อบต.(นักบริหารงานทอ้งถิ่น) กลาง ๑ ๑ ๔๙๕,๐๐๐ ๒๕๔,๔๐๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๖,๔๔๐ ๑๘,๑๒๐ ๑๙,๔๔๐ ๗๖๕,๘๔๐ ๗๘๓,๙๖๐ ๘๐๓,๔๐๐   
  สำนักงานปลัด อบต.                   

๒ นักบริหารงานทั่วไป (หน.สป.) ต้น ๑ ๑ ๕๐๖,๕๒๐ ๔๒,๐๐๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๖,๔๔๐ ๑๖,๙๒๐ ๑๘,๐๐๐ ๕๖๔,๙๖๐ ๕๘๑,๘๘๐ ๕๙๙,๘๘๐   

๓ นักจัดการงานทั่วไป ชก. ๑ ๑ ๓๘๙,๔๐๐ ๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๔๔๐ ๑๓,๐๘๐ ๔๐๒,๗๒๐ ๔๑๖,๑๖๐ ๔๒๙,๒๔๐   

๔ นักทรัพยากรบุคคล ชก. ๑ ๑ ๓๕๖,๑๖๐ ๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๐๘๐ ๑๓,๔๔๐ ๓๖๙,๔๘๐ ๓๘๒,๕๖๐ ๓๙๖,๐๐๐   

๕ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. ๑ ๑ ๓๔๙,๓๒๐ ๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๔๔๐ ๑๓,๓๒๐ ๓๖๒,๖๔๐ ๓๗๖,๐๘๐ ๓๘๙,๔๐๐   

๖ นิติกร ปก. ๑ ๑ ๓๑๒,๙๖๐ ๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๐,๐๘๐ ๑๐,๕๖๐ ๑๐,๖๘๐ ๓๒๓,๐๔๐ ๓๓๓,๖๐๐ ๓๔๔,๒๘๐   

  พนักงานจ้าง                   

๗ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร ภารกิจ ๑ ๑ ๑๗๖,๖๔๐ ๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๗,๐๘๐ ๗,๔๔๐ ๗,๖๘๐ ๑๘๓,๗๒๐ ๑๙๑,๑๖๐ ๑๙๘,๘๔๐   
๘ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ภารกิจ ๒ ๒ ๓๓๖,๖๐๐ ๐ ๒ ๒ ๒ - - - ๑๓,๕๖๐ ๑๔,๐๔๐ ๑๔,๖๔๐ ๓๕๐,๑๖๐ ๓๖๔,๒๐๐ ๓๗๘,๘๔๐   

๙ พนักงานขับรถบรรทุกขยะมลูฝอย ทั่วไป ๑ - ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ +๑ - - ๑๐๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ 
กำหนด

เพ่ิม 

๑๐ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ ทั่วไป ๑ - ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ +๑ - - ๑๐๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ 
กำหนด

เพ่ิม 

๑๑ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ทั่วไป ๑ - ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ +๑ - - ๑๐๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ 
กำหนด

เพ่ิม 

         กองคลัง 
                               

๑๒ 
 
นักบริหารงานการคลัง(ผอ.กองคลัง) 

 
ต้น ๑ - ๓๙๓,๖๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๓,๖๒๐ ๑๓,๖๒๐ ๑๓,๖๒๐ ๔๐๗,๒๒๐ ๔๒๐,๘๔๐ ๔๓๔,๔๖๐ 

ว่าง
เดิม 

๑๓ นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. ๑ ๑ ๓๖๒,๖๔๐ ๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๓,๔๔๐ ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๓๒๐ ๓๗๖,๐๘๐ ๓๘๙,๔๐๐ ๔๐๒,๗๒๐   
๑๔ นักวิชาการคลัง ชก. ๑ ๑ ๓๐๕,๖๔๐ ๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๑,๘๘๐ ๑๒,๒๔๐ ๑๒,๙๖๐ ๓๑๗,๕๒๐ ๓๒๙,๗๖๐ ๓๔๒,๗๒๐   
๑๕ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก. ๑ ๑ ๒๙๙,๖๔๐ ๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๒,๒๐๐ ๑๒,๑๒๐ ๑๒,๖๐๐ ๓๑๑,๖๔๐ ๓๒๓,๗๖๐ ๓๓๖,๓๖๐   
๑๖ เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. ๑ ๑ ๒๘๐,๔๔๐ ๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๐,๘๐๐ ๑๑,๐๔๐ ๑๑,๑๖๐ ๒๙๑,๒๔๐ ๓๐๒,๒๘๐ ๓๑๓,๔๔๐   
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                                   ๖๒ 

ท่ี ชื่อสายงาน ระดับ จำนวน   จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน อัตราตำแหน่งท่ีคาดว่าจะตอ้ง อัตรากำลังคน ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ภาระค่าใช้จ่ายรวม   
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    ตำแหน่ง ทั้งหมด  

ใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี 
ข้างหน้า เพิ่ม/ลด (๓) (๔) 

หมาย
เหต ุ

        จำนวน เงินเดือน เงินประจำ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖   

        (คน) (๑) 
ตำแหน่ง 

(๒)                           

           กองช่าง 

๑๗ นักบริหารงานช่าง (ผอ.กองช่าง) ต้น ๑ ๑ ๔๓๘,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๐๘๐ ๔๕๑,๓๒๐ ๔๖๔,๖๔๐ ๔๗๗,๗๒๐  

๑๘ นายช่างโยธา ปง. ๑ ๑ ๑๕๙,๔๒๐ ๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๖,๓๖๐ ๖,๓๖๐ ๖,๔๘๐ ๑๖๕,๗๘๐ ๑๗๒,๑๔๐ ๑๗๘,๖๒๐  

๑๙ นายช่างไฟฟ้า ชง. ๑ ๑ ๒๖๙,๘๘๐ ๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๐,๕๖๐ ๑๐,๘๐๐ ๑๑,๐๔๐ ๒๘๐,๔๔๐ ๒๙๑,๒๔๐ ๓๐๒,๒๘๐  

        พนักงานจ้าง 

๒๐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ภารกิจ ๑ ๑ ๑๕๙,๔๒๐ ๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๖,๑๒๐ ๖,๓๖๐ ๖,๖๐๐ ๑๖๕,๕๔๐ ๑๗๑,๙๐๐ ๑๗๘,๕๐๐  

         กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

๒๑ 
นักบริหารงานการศึกษา         
(ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) ต้น ๑ - ๓๙๓,๖๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๓,๖๒๐ ๑๓,๖๒๐ ๑๓,๖๒๐ ๔๐๗,๒๒๐ ๔๒๐,๘๔๐ ๔๓๔,๔๖๐ 

ว่าง
เดิม 

๒๒ นักพัฒนาชุมชน ๑ ๑ ๓๔๙,๓๒๐ ๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๔๔๐ ๑๓,๓๒๐ ๓๖๒,๖๔๐ ๓๗๖,๐๘๐ ๓๘๙,๔๐๐   

๒๓ นักวิชาการศึกษา ๑ ๑ ๓๔๙,๓๒๐ ๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๔๔๐ ๑๓,๓๒๐ ๓๖๒,๖๔๐ ๓๗๖,๐๘๐ ๓๘๙,๔๐๐   

๒๔ ครูผู้ดูแลเด็ก คร ู ๑ ๑ - ๐ ๑ ๑ ๑ - - - - - - - - - 

รองรับ
การ

จัดสรร
จากกรม          
๑ อัตรา 

       พนักงานจ้าง 

๒๕ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ภารกิจ ๑ ๑ ๓๐,๑๒๐ ๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๖,๙๖๐ ๗,๓๒๐ ๗,๕๖๐ ๓๗,๐๘๐ ๔๔,๔๐๐ ๕๑,๙๖๐ 

งบ
ท้องถิ่น
จ่าย 

(๕) รวม ๒๖ ๒๑ ๖,๗๑๓,๖๔๐ ๔๒๒,๔๐๐ ๒๖ ๒๖ ๒๖ - - - ๕๗๓,๐๘๐ ๒๕๔,๐๔๐ ๒๕๘,๙๖๐ ๗,๕๘๒,๙๒๐ ๗,๘๓๖,๙๖๐ ๘,๐๙๕,๙๒๐  

(๖) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๕ 
% 

             ๑,๑๓๗,๔๓๘ ๑,๑๗๕,๕๔๔ ๑,๒๑๔,๓๘๘  

(๗) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น              ๘,๗๒๐,๓๕๘ ๙,๐๑๒,๕๐๔ ๙,๓๑๐,๓๐๘  

(๘) คิดเป็นร้อยละ ๔๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี            ๓๐.๐๗ ๒๙.๕๙ ๒๙.๑๑  



71 

 

 

63 
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       หมายเหตุ 

                    

:  งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน = ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท    

      งบประมาณตามข้อบัญญัต ิทั้งนี้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรเป็นเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานครู ออกจากฐานงบประมาณรายจ่ายก่อนนำมาคำนวณ 

   :  งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน = ๓๐,๔๕๐,๐๐๐ บาท 

      ให้ประมาณการเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ (๒๙,๐๐๐,๐๐๐ X ๕% +๒๙,๐๐๐,๐๐๐  = ๓๐,๔๕๐,๐๐๐) 

   :  งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เป็นเงิน = ๓๑,๙๗๒,๕๐๐ บาท 

      ให้ประมาณการเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ (๓๐,๔๕๐,๐๐๐ X ๕% +๓๐,๔๕๐,๐๐๐  = ๓๑,๙๗๒,๕๐๐ ) 

   :  ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างประจำถ่ายโอน รวมถึงคร ูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับงบเงินอุดหนุนที่จ่ายเป็นเดือน ค่าจ้าง ให้ระบุข้อมูลไว้ในแผน 

      อัตรากำลังแต่ไม่ต้องนำมาคิดรวมเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา ๓๕  

   * จำนวนเงินในช่องเงินเดือน (๑) ต้องมีจำนวนตรงกันกับจำนวนในช่องเงินเดือนของบัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ 

   :  ให้บันทกึข้อมูลเรียงตามลำดับรหัสสว่นราชการ (สำนักหรือกอง) ในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  

      ที่ มท ๐๘๐๙.๑ /ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๗ กมุภาพันธ์ ๒๕๔๖ 
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                                ๖๔  
     ๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ 
 
                           

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง)(๑) 

     หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน) 

 
       
                       

          
                            
 
 

 
 

สำนักปลัด อบต.                                             
หัวหน้าสำนักปลัด                         

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)  
– งานบริหารทั่วไป                                
– งานนโยบายและแผน                            
– งานกฎหมายและคดี                    
– งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
– งานกิจการสภา                                     
– งานส่งเสริมการเกษตร                 
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข                                                                   

กองคลัง                                    
ผู้อำนวยการกองคลัง                         

(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)(๑) 
- งานการเงิน                                            
- งานบัญชี                                   
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้       - 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัด ุ

กองช่าง                                      
ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)(๑)                         
- งานก่อสร้าง                        
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
– งานสาธารณูปโภค                       
- งานผังเมือง 

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น) 
- งานส่งเสริมกจิการโรงเรียน                
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน          
- งานสังคมสงเคราะห์                        
- งานอาชีพและพัฒนาสตรี                         
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                                                                                                                                                                                                        ๖๕ 
 
                                                                                                     โครงสร้างสำนักปลัด อบต. 

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.                           
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารทั่วไป  
- นักจัดการงานทั่วไป(ชก) (๑)  
- นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (๑) 
– ผู้ช่วย จพง.ธุรการ (๒) 
- พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
(๑)(ว่าง)  

งานนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(ชก.) (๑)                                

งานกฎหมายและคด ี
- นิติกร (ปก.) (๑) 
 

งานกิจการสภา 
 
 

งานส่งเสริมการเกษตร 
- ผู้ช่วย จพง.การเกษตร (๑) 
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            ๖๖   

                                                                                                         โครงสร้างกองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง                           

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

 
 
 
 

 

ระดับ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จำนวน - - - ๑ ๓ - - - - - - ๓ - ๗ 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ (๑)(ว่าง) 

 
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- พนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย (๑)(ว่าง)                                                                  
                      
  

 

งานบัญช ี
- นักวิชาการเงินและบัญชี  
(ชก.) (๑)                                

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.) (๑) 
 

งานการเงิน 
- นักวิชาการคลัง (ชก) (๑)   

งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัดุ 
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ชง.) (๑) 
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ระดับ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จำนวน ๑ - - - ๓ - - - ๑ - - - - ๕ 
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                                                                                                                          ๖๗   
                                                                                                     โครงสร้างกองช่าง 

ผู้อำนวยการกองช่าง                                                  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

งานก่อสร้าง 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (๑)   

งานสาธารณูปโภค 
- นายช่างไฟฟ้า (ชง.) (๑) 
 

งานผังเมือง 
 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- นายช่างโยธา (ปง.) (๑)                                

ระดับ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จำนวน ๑ - - - - - - ๑ ๑ - - ๑ - ๔ 
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               ๖๘ 

 
                                                                                     โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                           
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  

 
  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
- นักวิชาการศึกษา (ชก.) (๑)   
 

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ครู (๑)                                        
- ผู้ดูแลเด็ก (๑)  

 

งานสังคมสงเคราะห์                        
                       

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- นักพัฒนาชุมชน (ชก.) (๑)   
 

งานอาชีพและพัฒนาสตรี                         

ระดับ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป คร ู พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จำนวน - - - - ๒ - - - - - ๑ ๑ - ๔ 
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                                                                                                                                                                                                                          ๖๙ 

 

                                                                                              โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                           

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  

 
  
 
 
 

 

 

 

 

                                   นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (ว่าง) 
- งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป ี
- งานการตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการ  
  จ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญช ี
- งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพยส์ิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ
และผู้เกี่ยวข้อง 
   
 

ระดับ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป คร ู พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จำนวน - - - - - - - - - - - - - - 
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                                                                    ๗๐ 
๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสูต่ำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ 
 สำนักปลัด 

 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตรากำลังเดมิ กรอบอัตรากำลังใหม่ เงินเดือน 

หมายเหตุ 
เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจำ

ตำแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงิน

ค่าตอบแทน 
๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 
 

๖ 
 

๗ 
 

๘ 
 

๙ 
 

๑๐ 
 

๑๑ 
 

๑๒ 

นายอนุสันต์ ศิริไทยเจริญสุข 
 
นายธนาพล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร 

 
นายบุญชอบ ระยับศร ี
 
นางปภาวดี ตุลาดิลก 
 
นายธีรวุฒิ พึ่งภพ 
 
นางกรรณิการ์ ชูสินธ์ 
 
นายวุฒิศักดิ์ มุทธเสน 
 
นางกัลญา สายเมือง 
 
นางสาวณัฐกฤตา จุลเหลา 
 

- 
 
- 
 
- 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 
รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 
 

พุทธศาสตรบัณฑิต
(สังคม) 
นิติศาสตรบัณฑิต 
 
วิทยศาสตรบัณทิต
(ประมง) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 

- 
 
- 
 
- 

๕๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

นักบริหารงาน อบต. 
(ปลัด อบต.) 
นักบริหารงานทั่วไป 
(หน.สำนักปลัด) 
นักจัดการงานทั่วไป 
 
นักทรัพยากรบุคคล 
 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
นิติกร 
 
ผช.จพง.การเกษตร 
 
ผช.จพง.ธุรการ 
 
ผช.จพง.ธุรการ 
 
พนักงานขับรถบรรทุกนำ้ 
 
พนักงานขับรถบรรทุก
ขยะมลูฝอย 
 
พนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง 

กลาง 
 

ต้น 
 

ชก. 
 

ชก. 
 

ชก. 
 

ปก. 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 

๕๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

นักบริหารงานท้องถิ่น 
(ปลัด อบต.) 
นักบริหารงานทั่วไป 
(หน.สำนักปลัด) 
นักจัดการงานทั่วไป 
 
นักทรัพยากรบุคคล 
 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
นิติกร 
 
ผช.จพง.การเกษตร 
 
ผช.จพง.ธุรการ 
 
ผช.จพง.ธุรการ 
 
พนักงานขับรถบรรทุกนำ้ 
 
พนักงานขับรถบรรทุก
ขยะมลูฝอย 

 
พนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง 

กลาง 
 

ต้น 
 

ชก. 
 

ชก. 
 

ชก. 
 

ปก. 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

๔๙๕,๐๐๐ 
(๔๑,๒๕๐x๑๒) 
 

๕๐๖,๕๒๐ 
(๔๒,๒๑๐X๑๒) 
 

๓๙๘,๔๐๐ 
(๓๒,๔๕๐X๑๒) 
 

๓๕๖,๑๖๐ 
(๒๙,๖๘๐X๑๒) 
 

๓๔๙,๓๒๐ 
(๒๙,๑๑๐X๑๒) 
 

๓๑๒,๙๖๐ 
(๒๖,๐๖๐X๑๒) 
 

๑๗๖,๖๔๐ 
(๑๔,๗๒๐X๑๒) 
 

๑๘๐,๖๐๐ 
(๑๕,๐๕๐X๑๒) 
 

๑๕๖,๐๐๐ 
(๑๓,๐๐๐X๑๒) 
 

- 
 
- 
 
- 

๘๔,๐๐๐ 
(๗,๐๐๐x๑๒) 
 

๔๒,๐๐๐ 
(๓,๕๐๐X๑๒) 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

๑๗๐,๔๐๐ 
(๑๔,๒๐๐X๑๒) 
 

- 
 

 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

 
 
 

- 
 
 

 

๓,๔๒๐ 
(๒๘๕X๑๒) 

 

- 
 
- 
 
- 

๗๔๙,๔๐๐ 
 
๕๔๘,๕๒๐ 
 
๓๙๘,๔๐๐ 
 
๓๕๖,๑๖๐ 
 
๓๔๙,๓๒๐ 
 
๓๑๒,๙๖๐ 
 
๑๗๖,๖๔๐ 
 
๑๘๐,๖๐๐ 
 
๑๕๙,๔๒๐ 
 
(กำหนดเพิ่ม) 
 
 
(กำหนดเพิ่ม) 
 
(กำหนดเพิ่ม) 
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                                ๗๑ 
               

กองคลัง 
 

ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา 
กรอบอัตรากำลังเดมิ กรอบอัตรากำลังใหม่ เงินเดือน 

หมายเหตุ 
เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจำ

ตำแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อ่ืนๆ/เงิน

ค่าตอบแทน 

๑๓ 
 
๑๔ 
 
๑๕ 
 
๑๖ 
 
๑๗ 
 
 

- 
 
นางสาวรุ่งราวรรณ คันศร 
 
นางสาวอมรรัตน์ พรหมโลก 
 
นางจิราภรณ์ แสงงาม 
 
นางศศินันท์ พรหมสุวรรณ์ 
 

 

- 
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต/บัญช ี
 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 
ปวส.(การบัญชี) 
 

 

๕๕-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๔-๓๒๐๒-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ 
 
 

 

นักบริหารงานการคลัง 
(ผอ.กองคลัง) 
นักวิชาการเงินและ
บัญช ี
นักวิชาการคลัง 
 
นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
 

 
 

ต้น 
 
ชก. 
 
ปก. 
 
ชก. 
 
ชง. 
 
 

๕๕-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๔-๓๒๐๒-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ 
 
 

 
 
 

นักบริหารงานการคลัง 
(ผอ.กองคลัง) 
นักวิชาการเงินและ 
บัญช ี
นักวิชาการคลัง 
 
นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
 
 

ต้น 
 
ชก. 
 
ปก. 
 
ชก. 
 
ชง. 
 
 

- 
 

 

๓๖๒,๖๔๐ 
(๓๐,๒๒๐X๑๒) 
 

๓๐๕,๖๔๐ 
(๒๕,๔๗๐X๑๒) 
 

๒๙๙,๖๔๐ 
(๒๔,๙๗๐X๑๒) 
 

๒๘๐,๔๔๐ 
(๒๓,๓๗๐X๑๒) 
 

 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 

(ว่างเดิม) 
 
๓๖๒,๖๔๐ 
 
๓๐๕,๖๔๐ 
 
๒๙๙,๖๔๐ 
 
๒๘๐,๔๔๐ 
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๗๒ 
กองช่าง 

 

ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา 
กรอบอัตรากำลังเดมิ กรอบอัตรากำลังใหม่ เงินเดือน 

หมายเหตุ 
เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจำ
ตำแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงินค่าตอบแทน 

๑๘ 
 
๑๙ 
 
๒๐ 
 
๒๑ 

นางกฤตวรรณ สาทอง 
 
นายสงวน ศรีแก้ว 
 
นายธวัฒชัย รัศมี 
 
นายปกรณ์ ทองอินทร ์
 

วทบ.อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
 
ปวส. (อุตสาหกรรมโยธา) 
 
ปวส.(ไฟฟ้ากำลัง) 
 
ปวส. (การก่อสร้าง) 

๕๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๕-๔๗๐๖-๐๐๑ 
 

- 
 

นักบริหารงานช่าง 
(ผอ.กองช่าง) 
 

นายช่างโยธา 
 
นายช่างไฟฟ้า 
 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 

ต้น 
 

ปง. 
 
ชง. 
 
- 

๕๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๕-๔๗๐๖-๐๐๑ 
 

- 
 
 

นักบริหารงานช่าง 
(ผอ.กองช่าง) 
 

นายช่างโยธา 
 
นายช่างไฟฟ้า 
 
ผูช้่วยนายช่างโยธา 
 

ต้น 
 
ปง. 
 
ชง. 
 

- 

๓๙๖,๐๐๐ 
(๓๓,๐๐๐x๑๒) 
 
 

๑๕๕,๖๔๐ 
(๑๒,๙๗๐x๑๒) 
 

๒๖๙,๘๘๐ 
(๒๒,๔๙๐X๑๒) 
 

๑๕๐,๗๒๐ 
(๑๒,๕๖๐X๑๒ 

๔๒,๐๐๐ 
(๓,๕๐๐X๑๒) 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 

 
 
 

 

๓,๗๘๐ 
(๓๑๕X๑๒) 

 

- 
 

๘,๗๐๐ 
(๗๒๕X๑๒) 

 
 

๔๓๘,๐๐๐ 
 
๑๕๙,๔๒๐ 

 
๒๖๙,๘๘๐ 
 
๑๕๙,๔๒๐ 
 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา 
กรอบอัตรากำลังเดมิ กรอบอัตรากำลังใหม่ เงินเดือน 

หมายเหตุ 
เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจำ

ตำแหน่ง 
เงินเพิ่มอ่ืนๆ/เงิน

ค่าตอบแทน 

๒๒ 
 
๒๓ 
 
๒๔ 
 
๒๕ 
 
๒๖ 

- 
 
นางชญาภัสนันต์ เสาเวียง 
 
นางสาววรรณ์ลดา อภิรัตน์ธนินทร 

 
นางสุรางค์รัตน์ ศรีหาวงศ์ 
 
นางฐิตินันท์ พยัคฆพล 
 
 

- 
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต    
(สังคมวิทยา-มานุษยวทิยา) 
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา) 
ครุศาสตรบัณฑิต(ปฐมวัย) 
 
ครุศาสตรบัณฑิต(ปฐมวัย) 
 

 

๕๕-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๘-๓๘๐๑-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๘-๖๖๐๐-๖๒๔ 

 
- 

นักบริหารงานศึกษา 
(ผอ.กองการศึกษาฯ) 
 

นักพัฒนาชุมชน 
 
นักวิชาการศึกษา 
 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
 
ผูดู้แลเด็ก 

 

ต้น 
 

ชก. 
 

ชก. 
 

ครู 
 
- 

๕๕-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๘-๓๘๐๑-๐๐๑ 
 
๕๕-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ 

 
๕๕-๓-๐๘-๖๖๐๐-๖๒๔ 

 
- 
 
 

นักบริหารงานศึกษา 
(ผอ.กองการศึกษาฯ) 
 
 

นักพัฒนาชุมชน 
 
นักวิชาการศึกษา 
 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
 
ผูดู้แลเด็ก 
 

ต้น 
 

ชก. 
 

ชก. 
 

ครู 
 
- 

- 
 

๓๔๙,๓๒๐ 
(๒๙,๑๑๐X๑๒) 
 

๓๔๙,๓๒๐ 
(๒๙,๑๑๐X๑๒) 
 
 

๒๓๒,๕๖๐ 
(๑๙,๓๘๐X๑๒) 
 

๑๗๓,๗๖๐ 
(๑๔,๔๘๐X๑๒) 
 

 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
 

- 
 
 

 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 
 

(ว่างเดิม) 
 
๓๔๙,๓๒๐ 
 
๓๔๙,๓๒๐ 
 
๒๓๒,๕๖๐ 

 
๑๗๓,๗๖๐ 
 
 
 

 
 
 
 


