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   การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง  
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  และสวัสดิการอื่น ๆ   อีกมากมาย   ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน 
ประกอบกับแผนอัตราก าลัง3ปีประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2560  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2560    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  จึงจ าเป็นต้อง จัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563   ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับ
เดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง  โดยใช้หลักการ
และวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ดังนี้ 
    ๑.๑ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 จึงต้องมีการปรับปรุงแผนอัตราก าลังในรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่ง และมาตรฐานต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 5 ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งพนักงานต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด 
จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพ
ของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล    ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เ พื่อ ใช้ในการก าหนดต าแหน่ง  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด  
  ๑.3 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดการ
ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล   จัดท าแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง     โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล    (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์
อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการ
ใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบลตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

1.หลักการและเหตุผล 
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  1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖3 
 
  

 
 ๒.๑ วัตถุประสงค์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
    ๒.1.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
    ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
    ๒.1.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร         
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

  2.1.7  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของ
บุคลากรที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและสนอง
นโยบายของรัฐบาล  หรือมติคณะรัฐมนตรี   หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ 
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๒.๒ ประโยชน์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

บริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถ

เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดั งกล่าว” ดังนั้นในการก าหนด
กรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพื่อให้สามารถท างานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร    เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่

3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
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วางไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้
องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร 
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่ การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
เข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง 
การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับ
องค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกท้ังยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
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เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์ ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน   มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา   ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น   ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่ง
เพ่ิมจากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่าง มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุ
ราชการ  โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การ
ก าหนดพนักงานจ้างจะมี  3   ประเภท    แตอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- พนักงานจ้างทั่วไป 
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   (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น 
โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยให้พิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
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 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  
การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี
 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การ
ก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
                         3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 

เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลาคือ  มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตาราง 

 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควร
ค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 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  

 
  เมื่ อน ากรอบแนวความคิดการวิ เคราะห์ อัตราก าลั ง (Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์ บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดย
จะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท า
อยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต การ 

วางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา    
มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการศึกษา ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 
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กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะ
การก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ได้ก าหนดอัตราก าลังใน
แต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็น
สายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับ
บัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ 
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองหงส์ 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
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การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    
ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

 
 กระจกด้านที่ 4   Driver :   เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์ (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์) มายึดโยงกับจ านวน
กรอบก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การ
บริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
(การตรวจประเมิน LPA)    

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อย
ใน 3 ประเด็นดังนี ้

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 
3 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   
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 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์ และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 3 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้า
ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาโร และองค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน  
ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

 

อบต.นาหลวงเสน อบต.ควนกรด อบต.เขาโร อบต.นาไม้ไผ่ อบต.หนองหงส์

พนักงานส่วนต าบล 30 29 23 21 33

พนักงานจ้าง 37 20 22 19 38

ลูกจ้างประจ า 0 2 1 1 3

รวม 67 51 46 41 74
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แผนภูมิเปรียบเทียบอัตราก าลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง

 

  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาหลวงเสน  องค์การบริหารส่วนต าบลควนกรด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาโร  และ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาไม้ไผ่  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี   ประชากร   ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิ
ประเทศใกล้เคียงกันและเขตพ้ืนที่ติดต่อกันจะพบว่าการก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งห้าแห่ง 
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มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับท้ังสอง หน่วยงาน
แล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์  จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ลดต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด  และ จ านวน 
ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคน
ครอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2561 – 2563  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจาก
การสอบ และท าให้พนักงานส่วนต าบล เพิ่มข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ไดแตงตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ประจ าป

งบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓     ซึ่งประกอบดวย    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปนประธานกรรมการ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เป็นกรรมการ      หัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ    มีนักทรัพยากรบุคคล  
เปนเลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ    อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์ ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของผูบริหารท้องถิ่นและสภาพปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  โดย
แบ่งออกเป็นด้าน ๆ ตามความเหมาะสม  เช่น  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านการเมือง   
ด้านการบริหาร  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เป็นต้น   เพ่ือให้ทราบว่าในแต่ละส่วนราชการมี
ภารกิจอะไรที่จะต้องด าเนินการในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า  และอยู่ในอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด
หรือตามนโยบายหรือไม่  ทั้งนี้เพ่ือประเมินถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคาม รวมถึงแนวทางในการเข้า
ไปแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักการ SWOT  เพ่ือให้การด าเนินการเกิดประโยชน์
สูงสุดและอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

 3.2.2 ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชน 

 3.2.3 ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ
กลุ่มงานตางๆ 

 3.2.๔ ก าหนดความตองการพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        โดยให
หัวหนาสวนราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานใหตรงกับ
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ภารกิจและ อ านาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจ านวนขาราชการ 
ลูกจางประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง 

 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง จ านวนต าแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

 3.2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไม
เกิน รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 

 3.2.๗   ใหพนักงานส่วนต าบล ลูกจางประจ าและพนักงานจางทุกคน   ไดรับการพัฒนา
ความรู ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล การ
ก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์สามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) 
ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความ
รุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้
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3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และ
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่ วยท าให้ เกิ ดการจ้ า งงานที่ เท่ า เที ยมกั น อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ  (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  

   3.4.๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหงส์  
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เช่น 

กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่
ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ และ

ส่งคณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  
   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  
   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ า

งบประมาณ 2561 – 2563   
   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ 

อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  
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ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
 

วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
17 ก.ค.2560 ท าบันทึกข้อความ ขออนุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

17 ก.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง3ปี  
17 ก.ค.2560 ท าบันทึกข้อส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

18 ก.ค.2560 ท าบันทึกขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี(2561-2563) 

 

24 ก.ค.2560 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน  ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ   ยุทธศาสตร์ 
ภารงาน  อัตราก าลังที่มีอยู่ ฯลฯ 

28 ก.ค.2560 ขอแผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.ข้างเคียง อบต.เขาโร , อบต.นาไม้ไผ่  
11 ส.ค.2560 ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผน

อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-
2563   

โดยส านักงานท้องถิ่นจังหวัด
นครศรีธรรมราช (กลุ่มงานมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น) ณ ห้อง
ประชุมศรีวิชัย  ศาลากลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชั้น 5 

ส.ค.60 จัดส่งร่างแผนให้คณะท างานพิจารณา พิจารณาร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
16 – 25  ส.ค.60 เสนอคณะอนุกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  

3 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณา 
เพ่ือรับรองแบบการตรวจสอบกลั่นกรอง
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
2561-2563 

1 ก.ย.60 จัดส่งร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ให้ ก.อบต.
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

ณ ห้องประชุมรักษ์ท้องถิ่น ศาลากลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2         
(อาคารหลังเก่า) 

ก.ย.60 จังหวัดจัดส่งมติ ก.อบต. ให้ อบต.หนองหงส์ ภายในเดือน ก.ย.60 
ก.ย.60 ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  1 ต.ค.60 – 30 ก.ย.63 
ต.ค.60 รายงานและจัดส่งแผนอัตราก าลัง 3 ปี  จังหวัดนครศรีธรรมราช , อ าเภอทุ่งสง 
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     สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
       1.ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   ตั้งอยู่เลขที่  1/2    หมู่ที่ 6   ต าบลหนองหงส์   อ าเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจากตัวอ าเภอทุ่งสง ประมาณ 4 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด  40.12  
ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  25,074 ไร่  รายละเอียดจ าแนกพื้นที่ ที่ดินแต่ละหมู่บ้าน ต าบลหนองหงส์ 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน เป็นพื้นที่/ตารางเมตร ไร ่ งาน ตารางวา ตร.กม. 

1 บ้านทุ่งน้อย 2,828,278.39 1,767.00 2 69.60 2.83 

2 บ้านจอด 1,699,281.98 1,062.00 0 20.49 1.70 

3 บ้านทางข้าม 4,089,553.81 2,555.00 3 88.45 4.09 

4 บ้านนาป่า 6,189,494.10 3,868.00 1 73.52 6.19 

5 บ้านนาเกิดผล 2,728,972.35 1,705.00 2 43.09 2.73 

6 บ้านเหนือ 1,747,586.35 1,092.00 0 96.59 1.75 

7 บ้านนาไมด้ัก 4,016,219.46 2,510.00 0 54.86 4.02 

8 บ้านควนไม้แดง 2,762,833.38 1,726.00 3 8.34 2.76 

9 บ้านแสว 2,327,456.69 1,454.00 2 64.17 2.33 

10 บ้านโน๊ะ 2,939,425.03 1,837.00 0 56.26 2.94 

11 บ้านนาโต๊ะแถม 2,883,294.59 1,802.00 0 23.65 2.88 

12 บ้านนาใหญ ่ 1,351,482.90 844.00 2 70.72 1.35 

13 บ้านหนองนูด 2,529,931.12 1,581.00 0 82.78 2.53 

14 บ้านยวนไม้ขาว 2,024,764.89 1,265.00 1 91.22 2.02 

 รวมพื้นท่ีทั้งต าบล 40,118,575.04 25,074.00 0 43.76 40.12 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 19 ก.พ.2559) 

4. สภาพปัญหา ความตอ้งการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
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 แผนที่ต าบลหนองหงส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2. ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของต าบลหนองหงส์ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินประกอบด้วยภูเขาเตี้ยและป่าไม้
ในพ้ืนที่บางส่วน  ซึ่งป่าไม้ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ    สภาพดินในต าบลหนองหงส์จัดได้ว่าเป็นดินประเภท 
ดินเรดเยลโลว์ พอดโซลิก (RED  YELLOW  PODZOLIC)  เป็นดินซึ่งเกิดจากการสลายตัวของหินที่มีลักษณะเป็น
กรด  สามารถระบายน้ าได้ดี  มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  พบในบริเวณกว้าง ๆ ทั่วไป                ใช้
ประโยชน์ในการปลูกยางพาราและผลไม้ต่าง ๆ  โดยสภาพดินเป็นดินบริเวณที่ราบที่มีลักษณะเป็นดินร่วน และดิน
ร่วนปนทราย  ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท านาและปลูกผลไม้  อีกส่วนจะเป็นพ้ืนที่           ปลูก
ยางพาราตามสภาพที่เหมาะสม  ส่วนบริเวณที่เป็นภูเขาและที่เนินสูงจะมีสภาพดินเป็นดินเหนียว                ดิน
เหนียวปนลูกรังหรือหินผุ  บริเวณนี้เหมาะแก่การปลูกยางพารา 
 1.3. ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของต าบลหนองหงส์  มี 2 ฤดู  คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน  ซึ่งฤดูร้อนอยู่ในช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์  ถึงเดือน เมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ย  สูงสุด  34 ºC  และต่ าสุด  33 ºC    ฤดูฝน
อยู่ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน มกราคม   อุณหภูมิเฉลี่ย   สูงสุด  25 ºC  และอุณหภูมิ  
27 ºC  มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  217.17  มิลลิเมตร/ปี 
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 1.4 ลักษณะของดิน 
 กลุ่มชุดดินในต าบลหนองหงส์ มีทั้งหมด 5 ชุดดิน จึงสามารถปลูกพืชต่างๆ ได้หลายชนิด สภาพดินใน
ต าบลหนองหงส์จัดได้ว่าเป็นดิน ประเภท ดินเรดเยลโลว์ พอดโซลิก( RED YELLOW PODZOLIC) เป็นดินซึ่งเกิด
จากการสลายตัวของหินที่มีลักษณะเป็นกรด สามารถระบายน้ าได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง พบในบริเวณ
กว้างๆ ทั่วไป ใช้ประโยชน์ในการปลูกยางพาราและผลไม้ต่างๆ โดยสภาพดินเป็นดินบริเวณที่ราบที่มี ลักษณะเป็น
ดินร่วนและดินร่วนปนทราย ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท านาและปลูกผลไม้ อีกส่วนจะเป็นพื้นที่ปลูก
ยางพาราตามสภาพที่เหมาะสม ส่วนบริเวณท่ีเป็นภูเขาและที่เนินสูงจะมีสภาพดินเป็นดินเหนียวปนลูกรังหรือหินผุ 
บริเวณนี้เหมาะแก่การปลูกยางพารา 
 กลุ่มขุดดินที่ 6 
 ลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดินล่างมีสีน้ าตาลปนเท่าหรือสีเทามีจุดประ
สีน้ าตาลหรือสีแดง ตลอดชั้นดินบางแห่งมีศิลาแลงอ่อน หรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและแมงกานิสปะปนอยู่ด้วย 
กลุ่มดินนี้เกิดจากพวกตะกอนล าน้ าเป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าเลวพบตามที่ราบตั้งแต่ที่ราบน้ าท่วมถึงลาน
ตะพักล าน้ าระดับต่ า น้ าแช่ขัง 30-50 ซม. นาน 3-5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าหรือค่อนข้าง
ต่ า PH 4.5-5.5 
 ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดแก่ฤดูน้ าแช่ขังนาน 
3-5 เดือน 
 ความเหมาะสมส าหรับการปลูก เนื่องจากสภาพพ้ืนที่พบบริเวณพ้ืนที่ราบเรียบถึงราบลุ่ม เนื้อดินเป็น
ดินเหนียว การระบายน้ าเลว ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ าขังอยู่ที่ผิวดิน ระหว่าง 3-5 เดือน จึงมีศักยภาพเหมาะสมที่ใช้ท า
นาในช่วงฤดูฝน และในช่วงฤดูแล้งสามารถปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือพืชอ่ืนที่มีอายุสั้น ได้ส าหรับในบริเวณพ้ืนที่ที่มีน้ า
ชลประทานเข้าถึงหรือมีแหล่งน้ าธรรมชาติ สามารถใช้ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล หรือปลูกพืชไร่ และพืชผัก ตลอดทั้งปี
จะต้องท าคันดินล้อมรอบพื้นท่ีเพาะปลูกและยกร่องปลูกเพ่ือช่วยการระบายน้ าของดิน 
 กลุ่มชุดดินที่ 17 
 ลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนสีน้ าตาล น้ าตาลปนเทา ดินล่าง
เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียว มีส าน้ าตาลอ่อน สีเทาอ่อน สีเทาปนชมพูพบจุดประพวกสีน้ าตาล
ปนเหลือง สีแดงปนเหลืองหรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและ
แมงกานีสในดิ้นชั้นล้าง เกิดจากพวกตะกอนล าน้ า น้ าแช่ขังลึก 30-50 ซม. นาน 2.4 เดือน เป็นดินลึกมาก ดินมี
การระบายน้ าค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า PH 4.5-5.5 ได้แก่ ชุดดินหล่มเก่า ร้อยเอ็ด เรณู 
และสายบุรี สุไหงปาดี โคกเคียน วิสัย สงขลา บุณฑริก ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ท านาบางแห่งใช้ปลูก
พืชไร่หรือไม้ยืนต้น แต่มีปัญหาเรื่องการแช่ขังของน้ าในฤดูฝน 
 ปัญหาในการใช้ประโยชน์ดิน เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ฤดูฝนขังน้ านาน 2.4 เดือน ความอุดม
สมบูรณ์ค่อนข้างต่ า 
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 ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช โดยทั่วไปแล้วกลุ่ม ชุดดินที่ 17 มีศักยภาพเหมาะสมที่จะใช้ในการ
ท านามากกว่าการปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักในช่วงฤดูฝน แต่สามารถปลูกพืชไร่หรือพืชผักที่มีอายุสั้นได้ในช่วง
ฤดูแล้ง ถ้ามีแหล่งน้ าธรรมชาติหรือน้ าชลประทานเข้าถึง 
 กลุ่มชุดดินที่ 32 
 ลักษณะโดยทั่วไป หน่วยดินเป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็น พวกดินร่วน ดินร่วนเหนียวเป็นทรายแป้ง 
บางแห่งอาจมีชั้นดินทรายละเอียดสลับชั้นอยู่ พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต้ สีดินเป็นสีน้ าตาลหรือสีเหลืองปน
น้ าตาลและมักมีแร่ประปนกับเนื้อดิน เกิดจากตะกอนดินที่น้ าพัดมาทับถมบริเวณสันดินริมน้ าซึ่ งมีสภาพพ้ืนที่
ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเป็นดินลึกมากมีการระบายน้ าดี มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 
4.5-5.5 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกยางพารา กาแฟ และไม้ผลชนิดต่างๆ ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องคุณสมบัติ
ของดินแต่อาจมีปัญหาเรื่องน้ าท่วม สร้างความเสียหายให้แก่พืชผลที่ปลูก หากน้ าในล าน้ ามีปริมาณมากจนไหลเอ่อ
ท่วมตลิ่งและแช่ขังอยู่เป็นเวลานาน ตัวอย่างชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ ชุดดินรือเสาะ ชุดินล าแก่น ชุดดินตาขุน 
 ความเหมาะสมส าหรับปลูกพืช กลุ่มชุดดินที่ 32 มีศักยภาพเหมาะสมที่จะใช้ท าสวนไม้ผล กาแฟ 
พืชผักและยางพารา เนื่องจากพบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด ลักษณะเนื้อดินละเอียดปาน
กลาง มีสภาพการระบายน้ าดี อย่างไรก็ตามในฤดูแล้งสามารถปลูกพืชไร่และพืชผักได้ถ้ามีน้ าชลประทานหรือ
แหล่งน้ าธรรมชาติช่วยเสริม ในบางพื้นที่เกษตรกรได้ปฏิบัติอยู่แล้ว เพ่ือให้เกษตรกรมีทางเลือกในการใช้ดิน 
 กลุ่มดินที่ 34 
 ลักษณะโดยทั่วไป หน่วยดินเป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย พบในเขตฝนตกชุก 
เช่น ภาคใต้ สีดินเป็นสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า หรือเกิดจากการ
สลายตัวผุพังของดินเนื้อหยาบ เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าดีถึงปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5 -5.5 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้
ปลูกยางพารา มะพร้าว ไม้ผลต่างๆ และพืชไร่บางชนิดบางแห่งยังคงสภาพป่าธรรมชาติ ป่าละเมาะและไม้พุ่ม 
 ปัญหาส าคัญการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ เนื้อดินบนค่อนข้างปนทรายและดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า
ในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน  
 ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช กลุ่มดินชุดนี้ มีศักยภาพในการปลูกไม้ผล ปาล์มน้ ามัน ไม้ยืนต้น 
พืชไร่ รวมทั้งสามารถพัฒนาพ้ืนที่เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ลักษณะของสภาพพ้ืนที่รวมทั้งลักษณะทางกายภาพของ
ดินไม่เหมาะในการใช้ท านาหรือปลูกข้าวที่ต้องใช้น้ าขัง 
 กลุ่มชุดดินที่ 45 
 ลักษณะโดยทั่วไป หน่วยที่ดินนี้เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีกรวดหรือ
ลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก พบในเขตชุ่มชื้น เช่น ภาคใต้ และภาคตะวันออก กรวดส่วนใหญ่เป็นพวกหินกลมมน 
สีดินเป็นสีน้ าตาลอ่อน สีเหลืองหรือสีแดง พบบริเวณพ้ืนที่ดอนที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงเนินเขาเป็นดินตื้นมาก 
มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าปฏิกิริยาดินเป็นกรวดจัดถึงกรดแก่ มีค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างประมาณ 4.5-5.5  
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 ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยที่ดินนี้ได้แก่ เป็นดินตื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าบริเวณ
ที่มีความลาดชันสูง มีแนวโน้มที่จะเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกยางพารา มะพร้าว
หรือไม้ผลบางชนิด บางแห่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่า หรือเป็นทุ่งหญ้า ธรรมชาติ ตัวอย่างชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
ชุดดินชุมพร ชุดดินหาดใหญ่ ชุดดินคลองซาก ชุดดินเขาขาด ชุดดินท่าฉาง ชุดดินหนองคล้า ชุดดินยะลา 
 ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช กลุ่มชุดดินที่ 45 มีศักยภาพในการปลูกยางพารา และมะม่วงหิม
พานต์ และพัฒนาเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์มากกว่าที่จะน ามาใช้ท านา เนื่องจากเป็นที่ดิน สภาพพ้ืนที่ดินลูกคลื่นลอนลาด
ถึงเป็นเนินเขาเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังอาจจะสามารถใช้ปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ เช่น โกโก้ มังคุด หรือปาล์มน้ ามัน 
มะพร้าว พืชไร่ชนิดต่างๆ ได้ แต่ไม่ค่อยเหมาะสมนัก เนื่องจากการมีชั้นก้อนกรวดหรือชั้นลูกรังตื้น ซึ่งอาจจะ
ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชได้ และไม่เหมาะสมในการใช้ท านา เนื่องจากมีสภาพพ้ืนที่สูงยากต่อการเก็บ
กักน้ า   
 1.5 ลักษณะของแหลง่น้ า 
 มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ อุปโภค-บริโภค จ านวน 8 ชนิด แหล่งน้ าทั้ง 8 ชนิดเคยเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้ 

แหล่งน้ าธรรมชาติ/แม่น้ าล าคลอง/ห้วยหนอง/บึงน้ า 
 ล าคลอง จ านวน 5 สาย ประกอบด้วย 
   1. คลองวังหีบ (ไหลผ่านหมู่ที่ 3,14,5,1,6,2) 
   2. คลองหนองเภา (ไหลผ่านหมู่ที่ 3,12,5,7,9) 
   3. คลองแสว (ไหลผ่านหมู่ที่ 7,9) 
   4. คลองขุด (ไหลผ่านหมู่ที่ 8,10) 
   5. คลองโก (ไหลผ่านหมู่ที่ 3,12,5,7,9) 
 ล าห้วย         2   สาย    
  1. ห้วยหนองฉีด (ไหลผ่าน หมู่ที่ 4,11) 
  2. ห้วยแห้ง (ไหลผ่าน หมู่ที่ 4,8) 
 สระน้ า 2 แห่ง 
  1. สระน้ าหนองสระ หมู่ที่ 11 
  2. สระน้ าหนองช้างตาย หมู่ที่ 4 
              มีแหล่งน้ าที่สร้างข้ึน  ได้แก่    
 ฝาย    2   แห่ง  
 1. ฝ่ายช่องไทร  หมู่ที่ 3 
 2. ฝ่ายนบเพิง   หมู่ที่ 2  
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บ่อน้ าบาดาล      24 บ่อ   ประกอบด้วย 
 หมู่ที่ 1  5  บ่อ   หมู่ที่ 9  2  บ่อ 
 หมู่ที่ 2  1  บ่อ   หมู่ที่ 10 2  บ่อ 
 หมู่ที่ 3  5  บ่อ   หมู่ที่ 12 1  บ่อ 
 หมู่ที่ 5  1  บ่อ   หมู่ที่ 13 2  บ่อ 
 หมู่ที่ 7  1  บ่อ   หมู่ที่ 14 2  บ่อ 
 หมู่ที่ 8  2  บ่อ 
ประปาหมู่บ้าน         14   แห่ง ประกอบด้วย 
 หมู่ที่ 1  1  แห่ง   หมู่ที่ 9  2  แห่ง 
 หมู่ที่ 3  2  แห่ง   หมู่ที่ 10 2  แห่ง 
 หมู่ที่ 5  1  แห่ง   หมู่ที่ 12 1  แห่ง 
 หมู่ที่ 6  1  แห่ง   หมู่ที่ 13 1  แห่ง 
 หมู่ที่ 8  1  แห่ง   หมู่ที่ 14 2 แห่ง 
ประปาส่วนภูมิภาค 10  แห่ง ประกอบด้วย 
 หมู่ที่ 1  1  แห่ง   หมู่ที่ 7  1  แห่ง 
 หมู่ที่ 2  1  แห่ง   หมู่ที่ 8  1  แห่ง 
 หมู่ที่ 4  1  แห่ง   หมู่ที่ 9  1  แห่ง 
 หมู่ที่ 5  1  แห่ง   หมู่ที่ 11 1  แห่ง 
 หมู่ที่ 6  1  แห่ง   หมู่ที่ 14 1  แห่ง 
บ่อน้ าตื้น    723   บ่อ   
        1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ประกอบด้วยป่าไม้โดยป่าไม้ทั้งหมดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
และป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี  ซึ่งป่าไม้เหล่านี้ได้แก่   
 1. ป่าหนองหงส์และป่าควนกรด  มีพ้ืนที่ครอบคลุมในบางส่วนของพ้ืนที่ หมู่ที่ 7, 8, 9, และหมู่ที่ 10 
เนื้อที่ ประมาณ 2,500 ไร่  สภาพปัจจุบันยังคงสภาพป่าในบางส่วนและบางส่วนประชาชนได้บุกรุกเข้าท าสวน
ยางพารา 
 2. ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ทุ่งขึงหนัง (หมู่ที่ 10,13)  เนื้อที่  3,200 ไร่ 
2. ด้านการเมือง/การบริหาร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของ
หมู่บ้านๆละ 5 คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ประชาชนให้ความ
ร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ในปี  พ.ศ. 2551 
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ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 6,046  คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น 7,267 คน คิดเป็นร้อยละ 83.20 จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  6,038  คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 7,253  คน คิดเป็นร้อยละ  83.25  ปัญหาคือการแข่งขันทาง
การเมืองค่อนข้างสูง  ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายส่งผลให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล  
  2.1 เขตการปกครอง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เป็นต าบลหนึ่งใน 12 ต าบลของอ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ยกฐานะจากสภาต าบล
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันที่  30 มีนาคม 2539 ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ได้รับ
การยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล ชั้น 4 มีอาณาเขตครอบคลุมทั้งต าบลหนองหงส์ 
  ส าหรับตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เป็นรูปนกหงส์ก าลังเล่นน้ า
ภายในวงกลม ซึ่งมีความหมายว่า 
  นกหงส์   หมายถึง ความสง่างาม มีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  นกหงส์ก าลังก้าวขา หมายถึง การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 
  น้ า   หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น 
  วงกลม   หมายถึง การท างานต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   

    ทิศเหนือ    ติดต่อกับ ต าบลนาหลวงเสน อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
                ต าบลนาบอน  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   ทิศใต้    ติดต่อกับ ต าบลควนกรด  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ ต าบลชะมาย,  ต าบลนาหลวงเสน   อ าเภอทุ่งสง   
       จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ต าบลนาโพธิ์  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
           2.2 การเลือกตั้ง 

            แบ่งเขตการเลือกตั้ง  เป็น 14 เขต  ตามหมู่บ้านในต าบลหนองหงส์ 
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 5. ท้องถิ่นอื่นในต าบล 

       - ไม่มี – 

3. จ านวนประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
     จ านวนประชากรทั้ งหมด  11,012  คน  จ านวนครัวเรือนทั้ งหมด    4 ,171  ครัวเรือน 
รายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
ประชากรรวม ชาย หญิง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

บ้านทุ่งน้อย 
บ้านจอด 
บ้านทางข้าม 
บ้านนาป่า 
บ้านนาเกิดผล 
บ้านเหนือ 
บ้านนาไม้ดัก 
บ้านควนไม้แดง 
บ้านแสว 
บ้านโล๊ะ 
บ้านนาโต๊ะแถม 
บ้านนาใหญ่ 
บ้านหนองนูด 
บ้านยวนไม้ขาว 

173 
417 
171 
360 
212 
558 
574 
665 
241 
151 
150 
120 
205 
174 

545 
498 
650 

1,010 
697 
796 

1,081 
1,533 
1,178 

651 
554 
427 
705 
687 

274 
240 
326 
475 
344 
381 
517 
813 
610 
325 
281 
209 
339 
341 

271 
258 
324 
535 
353 
415 
564 
720 
568 
326 
273 
218 
366 
346 

รวม 4,171 11,012 5,475 5,537 

 ที่มาของข้อมูล  :    ข้อมูล  ณ  กันยายน  2559 ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  
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 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

หมู่ที่ 
ประชากรตามช่วงอาย ุ

รวม อายุ 0-18 ปี อายุ 19-60 ปี อายุ 61 ปีขึ้นไป 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 71 51 172 163 31 57 545 

2 54 46 154 161 32 51 498 

3 64 74 206 181 56 69 650 

4 117 119 289 315 69 101 1010 

5 80 76 211 204 53 73 697 

6 101 79 228 282 52 54 796 

7 139 154 326 344 52 66 1081 

8 379 260 371 390 63 70 1533 

9 214 235 328 231 68 102 1178 

10 88 90 212 200 25 36 651 

11 76 50 158 172 47 51 554 

12 54 54 119 131 36 33 427 

13 123 104 188 220 28 42 705 

14 79 62 203 231 59 53 687 

รวมทั้งสิ้น 1639 1454 3165 3225 671 858 11012 

        4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  โรงเรียนประถมศึกษา   3  แห่ง  (สังกัดการประถมศึกษาแห่งชาติ)  ประกอบด้วย 

สถานศึกษา จ านวนนักเรียน 
(คน) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ส่วนตัว 
ร.ร.วัดคงคาเจริญ 146 นายบุญเหิม  ดิสระ 075-412030 081-2739356 
ร.ร.บ้านคลองขุด 164 นายสธุี  พิทักษ์วงศ ์ 075-302043 087-2677795 
ร.ร.บ้านนาเกิดผล 74 นางเจรียงพร  เขียวน้อย - 080-0364850 
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 โรงเรียนประถมศึกษา  3  แห่ง  (สังกัดกรมสามัญศึกษา) 

สถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ส่วนตัว 

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 
19 

151 นายกมล  สุวรรณเอกฉัตร 075-302187 081-9590229 

ร.ร.นครศรีธรรมราช
ปัญญานุกูล 

224 นายสิกขวัฒฑ์  ขวัญแก้ว 075-302198 089-7375457 

ร.ร.โสตศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

83 นายสุพล  บุญธรรม 075-302197 081-9561637 

  โรงเรียนมัธยมศึกษา     1 แห่ง (สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) 

สถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ส่วนตัว 

ร.ร.กีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

357 นางละอองศรี  ทิพย์แก้ว 075-302031 081-7288689 

  โรงเรียนอาชีวศึกษา    1 แห่ง 

สถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ส่วนตัว 

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2,780 นายสมนึก  สุชาติพงษ์ 075-302027 - 
                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   3 แห่ง 

สถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ส่วนตัว 

ศพด.บ้านควนไม้แดง 68 นางสาวสุรีรัตน์  ศิริกุล - 061-2152001 
ศพด.บ้านนาเกิดผล 48 นางวิไล  สามกลืน - 093-5764369 
ศพด.บ้านนาป่า 34 นางสุธิดา  จุลพรหม - 084-8474513 

 ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  2 แห่ง 

 4.2 สาธารณะสุข 

 สาธารณสุข และองค์กรด้านสุขภาพ/พลานามัย 

  โรงพยาบาลทุ่งสง-ควนไม้แดง  (หมู่ท่ี 7)  จ านวน  1  แห่ง  ขนาด  400 เตียง 
 นายแพทย์อภิชาต  วชิรพันธ์  ผู้อ านวยการ   โทรศัพท์  075-410100 
       โทรสาร   075-410120 
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  สถานีกาชาดสิรินธร  (หมู่ท่ี 7)  จ านวน  1  แห่ง 
 นางฐานิกา  พรหมประสงค์   หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร   โทรศัพท์  089-7298196 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล      จ านวน  2  แห่ง    ได้แก่     
      1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทางข้าม (หมู่ที่  3) 
 นางชุติมล  ล่องชุม   ผู้อ านวยการ รพ.สต. บ้านทางข้าม  โทรศัพท์  081-7879437  
      2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหงส์  (หมู่ที่ 6) 
 นางนิรมล  รัตนสุภา  ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านหนองหงส์  โทรศัพท์  086-2770638 
  -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   100% 

 4.3 อาชญากรรม 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  สถานีต ารวจทางหลวง(หมู่ท่ี 7) 1  แห่ง  
 ด.ต.ประโยชน์  ไกรนรา  หัวหน้าป้อมต ารวจทางหลวง ทุ่งสง (หมู่ท่ี 7) 
 โทรศัพท์  081-5635765 
 แขวงการทาง(หมู่ที่ 7)                1  แห่ง 
 นายวีระศักดิ์  ปนสุวรรณ  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) 
 โทรศัพท์  075-302020,075-302084 
 โทรสาร  075-302019 
  ป้อมตรวจการต ารวจ(หมู่ที่ 7,5)       2  แห่ง  
 ด.ต.ประเทือง  หนูหนอง หัวหน้าป้อมต ารวจ หมู่ที่7 โทรศัพท์  089-5895772 
 ร.ต.ท.สุเทพ  แก้วประสิทธิ์  หัวหน้าป้อมต ารวจ หมู่ที่ 5 โทรศัพท์  082-2782359  
 สถานีทดสอบน้ าหนัก(หมู่ที่ 8)     1  แห่ง 

 นายวีระศักดิ์  ปนสุวรรณ  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) 
 โทรศัพท์  075-302020,075-302084 
 โทรสาร  075-302019 
 4.4 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล จากข้อมูลที่สถานีต ารวจภูธรทุ่งสง ได้แจ้ง
ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับ
พ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้าเหตุผลเนื่องมาจากได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยดูแล การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่
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เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ นอกเหนืออ านาจหน้าที่ เป็น
เรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านส่งเคราะห์ ดังนี้ 
 1.ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 3. ประสานการท าบัตรคนพิการ 
 4. ประสานโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึง 
 5. ประสานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 การเดินทางจากตัวอ าเภอทุ่งสง –องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ (โดยรถยนต์) รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ คือ เริ่มต้นจากอ าเภอ ใช้ทางหลวงหมายเลข 41 โดยผ่านสี่แยกหนองหว้า ต าบลชะมาย เลี้ยวขวาทาง
ไปสุราษฎร์ รวมระยะทางโดยประมาณ 5 กิโลเมตร  
 มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับต าบล อ าเภออ่ืนๆ สามารถเดินทางได้ 3 ทาง คือ 
-  ทางบก  จากกรุงเทพฯ  ไปตามทางหลวงหมายเลข 4  ผ่านจังหวัดนครปฐม – ราชบุรี – เพชรบุรี -  
ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร เข้าทางหลวงหมายเลข 41 - สุราษฎร์ธานี  เข้าสู่เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ทาง
อ าเภอทุ่งใหญ่ – อ าเภอนาบอน เข้าสู่ หนองหงส์  ระยะทางประมาณ  730  กิโลเมตร 
 -  ทางรถไฟ  โดยรถไฟสายใต้จากสถานีหัวล าโพง – นครปฐม – ราชบุรี – เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร 
– สุราษฎร์ธานี – ทุ่งสง  แล้วเดินทางต่อเข้าต าบลหนองหงส์ 
 -  ทางเครื่องบิน  จากสนามบินดอนเมือง – สนามบินนครศรีธรรมราช  แล้วต่อด้วยรถยนต์เข้าสู่ต าบลหนองหงส์ 
ถนนสาธารณะ ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ถนนหินคลุก    จ านวน  18  สาย   
  ถนนคอนกรีต(คสล.)   จ านวน  13  สาย   
 ถนนลาดยางในหมู่บ้าน  จ านวน  35  สาย  
  ถนนลาดยางสายหลัก   จ านวน    5   สาย  ได้แก่ 

1.ถนนสายหลักทุ่งสง – สุราษฎร์ธานี 
2.ถนนสายทุ่งสง – นาบอน 
3.ถนนสายควนไม้แดง – คลองจัง 
4. ถนนสายหนองเหรียง – คลองจัง 
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 5.2 การไฟฟ้า 
 การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันจ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง  14  หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 แต่ยังไม่
ครบทุกหลังคาเรือนและยังขาดไฟฟ้ารายทางสาธารณะหลายจุดในต าบล  
 5.3 การประปา 
ประปาหมู่บ้าน         14   แห่ง ประกอบด้วย 
 หมู่ที่ 1  1  แห่ง   หมู่ที่ 9  2  แห่ง 
 หมู่ที่ 3  2  แห่ง   หมู่ที่ 10 2  แห่ง 
 หมู่ที่ 5  1  แห่ง   หมู่ที่ 12 1  แห่ง 
 หมู่ที่ 6  1  แห่ง   หมู่ที่ 13 1  แห่ง 
 หมู่ที่ 8  1  แห่ง   หมู่ที่ 14 2 แห่ง 
ประปาส่วนภูมิภาค 10  แห่ง ประกอบด้วย 
 หมู่ที่ 1  1  แห่ง   หมู่ที่ 7  1  แห่ง 
 หมู่ที่ 2  1  แห่ง   หมู่ที่ 8  1  แห่ง 
 หมู่ที่ 4  1  แห่ง   หมู่ที่ 9  1  แห่ง 
 หมู่ที่ 5  1  แห่ง   หมู่ที่ 11 1  แห่ง 
 หมู่ที่ 6  1  แห่ง   หมู่ที่ 14 1  แห่ง 
 5.4 โทรศัพท์ 
 เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ จ านวน  8  แห่ง  

ที ่ ชื่อร้าน ผู้ประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
1 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ ากัด   3/5 หมู่ 9  0-2029-8545 เสา AIS 
2 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ ากัด   85/1 หมู่ 8  0-2029-8545 ,   

0-8876-0281-3 
เสา AIS 

3 บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด   15/13 หมู่ 8  0-9104-7036-7 เสา ทรูมูฟ 
4 บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย)     0-9104-7036-7 เสา ทรูมูฟ 
5 บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด   66 หมู่ 9  0-9104-7036-7 เสา ทรูมูฟ 
6 บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น    29/1 หมู่ 12    เสาดีเทค 
7 บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น     หมู่ 5    เสาดีเทค 
8 บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น     หมู่ 8    เสาดีเทค 
 5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 สถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน  1  แห่ง   
 ที่ท าการไปรษณีย์    จ านวน  1  แห่ง 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ ท าสวนยางพารา สวนปาล์ม สวนผลไม้ ท านาข้าว ดังนี้ 
 อาชีพเกษตรกรรม    ร้อยละ 80 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 อาชีพรับจ้างทั่วไป    ร้อยละ 10  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 ค้าขาย รับราชการ และอาชีพอ่ืนๆ  ร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 6.2 การประมง 
 เป็นการประกอบการในลักษณะท าการประมงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การ
เลี้ยง ปลาในบ่อดิน การเลี้ยงกบ 
 6.3 การปศุสัตว์ 
 เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยง ไก่ เป็ด 
โค สุกร กระบือ  
 6.4 การบริการ 
 โรงแรม  11  แห่ง 
 6.5 การท่องเที่ยว 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งท่องเที่ยวได้แก่ 
 1. วัดคงคาเจริญ เป็นวัดเก่าแก่มีอายุไม่น้อยกว่า 200 ปี เดิมมีชื่อว่า “วัดจอด” ส่วนชื่อวัดคงคา
เจริญนั้น เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ธรรมประศาสน์เป็นผู้ตั้งและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธศรีธรรมราช
คงคาเจริญ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหนึ่งในสององค์ท่ีมีในประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัย ความสูงจากฐานถึง
รัศมี 3.14 เมตร ความสูงจากองค์พระถึงรัศมี 12.90 เมตร น้ าหนัก 9 กิโลกรัม สภากาชาดไทยได้จัดสร้างขึ้น
และได้ขอพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสั งฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งได้ทรง
พระราชทานชื่อให้ 
 2. รูปเหมือนพ่อท่านคล้ายประดิษฐานอยู่กลางสระน้ าในศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต 
8 ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
              6.6 อุตสาหกรรม 
 จ านวนกิจการอุตสาหกรรม จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 
ที ่ ชื่อร้าน ผู้ประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
1 บริษัทแอดวานซ์ไอซ์ 

(2003)มหาชนจ ากัด 
 52/1  หมู่ที่ 7 0-8053-0330-1    

2 บริษัทมาทุ่งสงรีไซเคลิ จ ากัด นายกิตติพษ์   
พงษ์กิตติพันธ ์

157  หมู่ที่ 7     

3 บริษัท ต.เจรญิไพศาล จ ากดั  83/1  หมู่ที่ 6     
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 6.7 กลุ่มอาชีพ 
  กลุ่มอาชีพ จ านวน   6 กลุ่ม 
 6.8 แรงงาน 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 19-60 อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 58.03 แต่
ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25-50 บางส่วน ไป
รับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ 

 จากการส ารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
พบปัญหาและความต้องการความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 2561 – 2564  
แบงออกเปนดานตางๆ เพ่ือสะดวกในการด าเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชนอยางแทจริง 
ประกอบด้วย   ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา   พ้ืนที่เป้าหมาย   กลุ่มเป้าหมาย   และการคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต 

ชื่อปัญหา ขอบข่าย/ปริมาณของปัญหา 
(สภาพปัญหา) 

พื้นที่เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 

1.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ -ราษฎรว่างงาน ไม่มีอาชีพเสิรม
และรายได้น้อย 

หมู่ที่ 1-14 1.ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ราษฎร 
2.ส่งเสริมการมีอาชีพและ
การสร้างงานในชุมชนหรือ
สร้างอาชีพเสริม 

 -ราษฎรขาดการวมกลุ่มกันในการ
ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า 

หมู่ที่ 1-14 1.จัดตั้ งกลุ่ ม เกษตรกร
หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์อ่ืน 
2.จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฟ
หรือธนาคารหมู่บ้าน 

 -ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า หมู่ที่ 1-14 1 . ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด าเนินงานโครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
2 .จั ด ให้ มี ต ล าด นั ด ใน
ชุมชน 
3.สนับสนุนเงินทุนพร้อม
อุปกรณ ์
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ชื่อปัญหา ขอบข่าย/ปริมาณของปัญหา 
(สภาพปัญหา) 

พื้นที่เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 

2 .ปั ญ ห า ด้ า น สั ง ค ม
สาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต 

-ปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติด 

หมู่ที่ 1-14 1 .ส นั บ ส นุ น กิ จ ก ร รม
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

 -ขาดเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม
ด้านสังคม การให้บริการสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคน
พิการไม่ทั่วถึง 

หมู่ที ่1-14 1.สนับสนุนเงินสงเคราะห์
ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ ติ ด เชื้ อ โรค เอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส  

 -สถาน ที่ อ อ กก าลั งก ายแล ะ
อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ  ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ 
 

หมู่ที่ 1-14 1.สนับสนุนกิจกรรมกีฬา
ภายในต าบล 
2.จัดหาสถานที่ออกก าลัง
กาย/สนับสนุน อุปกรณ์
ออกก าลังกาย 
 

 -ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้าน
สาธารณสุขและอนามัย 

หมู่ที่ 1-14 1 . จั ด ใ ห้ มี ศ า ล า
เอนกประสงค์ 
2.ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
สุ ข ศึ ก ษ า โภ ช น า ก า ร
อนามัยแม่และเด็ก 

 -ปัญหาความร่วมมือในการแก้ไข
โรคติดต่อ 

หมู่ที่ 1-14 1.จัดการก าจัดยุงลายและ
การฉีดยาให้กับสุนัขและ
แมว อบรมให้ความรู้ 

3.ปัญหาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

-ปัญ หาการขาดแหล่ งข้ อมู ล
ข่าวสาร 

หมู่ที่ 1-14 1 .จั ด ให้ มี ศู น ย์ ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร   ห้ อ ง ส มุ ด
ประชาชน 

 -ขาดโอกาสทางการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ 

หมู่ที่ 1-14 1.ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การจัดการศึกษาทั้ งใน
ระบบและนอกระบบ 
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ชื่อปัญหา ขอบข่าย/ปริมาณของปัญหา 
(สภาพปัญหา) 

พื้นที่เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 

 -ขาดความสนใจศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หมู่ที่ 1-4 1 . ฟ้ื น ฟู  ส่ ง เ ส ริ ม
ศิลปวัฒนธรรมและภมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 -ขาดเงินทุนการศึกษา หมู่ที่ 1-14 1.ให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก
เรียนดี 

4.ปัญหาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและแหล่งน้ า 

-การคมนาคมขนส่งภายในและ
ระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
 

หมู่ที่ 1-14 1.ก่อสร้างถนนลาดยาง
หรือถนนคอนกรีต 
2.ปรับปรุงถนนหินคลุก
ทั้งหมดเป็นถนนลาดยาง
หรือถนนคอนกรีต 
3.บุกเบิกหรือตัดถนนใหม่ 

 -การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค-
บริโภคและท าการเกษตร 
 

หมู่ที่ 1-14 1 .ขุ ด เจ าะบ่ อ บ าด าล
เพ่ิมเติมในหมู่บ้านที่ขาด
น้ า 
2 .ข ย า ย เข ต ป ร ะ ป า
หมู่บ้านเพ่ิมเติมในส่วนที่
ขาดแคลน 
3.ก่อสร้างถัง 

 -ไฟ ฟ้ าส าธ า รณ ะ  โท รศั พ ท์
สาธารณะไม่เพียงพอ 

หมู่ที่ 1-14 1.ขอติดตั้งฐานเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
2.ขอขยายข่ายโทรศัพท์
พ้ืนฐาน 
3 .ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ ไฟ ฟ้ า     
สาธารณ เพ่ิม เติมในทุ ก
หมู่บ้าน 
4.ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ิมเติม
ส าหรับที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
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ชื่อปัญหา ขอบข่าย/ปริมาณของปัญหา 
(สภาพปัญหา) 

พื้นที่เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 

 -ราษฎรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
ท ากิน 

หมู่ที่ 13 1.ศึกษาหาวิธีการให้ประชาชน
ได้ เอกสารสิทธิ์ ใน พ้ืนที่ท ากิน
อย่างเป็นธรรม 

5.ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

--ปัญหาการปล่อยน้ าเสียลงสู่
ห้วย  ล าคลอง  ประชาชนขาด
จิ ต ส า นึ ก ใน ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

หมู่ที่ 1-14 1.รณรงค์สร้างจิตส านึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.ปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 
3.รณรงค์ไม่ให้มีการปล่อยน้ า
เสียลงสู่ห้วยล าคลอง 

 -ขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ส ถ า น ที่ ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ
นันทนาการ 

หมู่ที่ 1-14 1.จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ สวนสาธารณะ 

 -ปัญหาการทิ้ งและการก าจัด
ขยะมูลฝอย 

หมู่ที ่1-14 1.จัดให้มีถังขยะและการก าจัด
ขยะมูลฝอย 

6.ปัญหาด้านการเมือง
และการบริหาร 

-ปั ญ ห าการมี ส่ วน ร่ วมขอ ง
ประชาชน 

หมู่ที่ 1-14 1 .มี ก ารพ บ ป ะรั บ ฟั งค ว าม
คิดเห็นของประชาชนในต าบล
บ่อยครั้งมากขึ้น 

 -ปัญหาการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ อบต. 

หมู่ที่ 1-14 1.ฝึกอบรมบุคลากร ให้มีความรู้   
ความสามารถ  ทั้งพนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้างและสมาชิกสภา 
อบต. 

 -ปัญ หาการพัฒ นาปรับปรุง
แหล่ งรายได้และระบบการ
จัดเก็บภาษี 

หมู่ที่ 1-14 1.พัฒนาและปรับปรุงแหล่ ง
รายได้และระบบการจัดเก็บภาษี 

 -ปัญหาสถานที่ท าการอบต.คับ
แ ค บ  เค รื่ อ ง มื อ เค รื่ อ ง ใ ช้
ส านักงานไม่เพียงพอ 

หมู่ที่ 1-14 1.จัดหาที่ดินก่อสร้างที่ท าการ 
อบต.ใหม่ 
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ชื่อปัญหา ขอบข่าย/ปริมาณของปัญหา 

(สภาพปัญหา) 
พื้นที่เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 

   2.จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เพียงพอ 

 -ขาดการจัดเก็บสถิติและข้อมูล
พ้ืนฐานของหมู่บ้าน ต าบล 

หมู่ที่ 1-14 1 .ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
งบประมาณในการจัดเก็บข้อมูล
ต าบล 

 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค   SWOT  Analysis พิจารณาจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์ ได้แก่ จุดแข็ง (Strength –S) จุดอ่อน (Weak –W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunity –
O) และอุปสรรค (Threat – T) เป็นเครื่องมือดังนี้ 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Inside Out) 

 
S = Strength (จุดแข็ง) W = Weakness (จุดอ่อน) 

1. ด้านการบริหาร 
1.1 มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจน ครอบคลุม
อ านาจหน้าที่ตามภารกิจ 
1.2 มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานอย่างชัดเจน 
1.3 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายได้ภายใต้
กรอบของกฎหมาย 
1.4 มีการมอบอ านาจการบริหารงานตามล าดับขั้น 
1.5 มีการก ากับดูแลจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 

2. ด้านบุคลากร 
2.1 สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจและ
งบประมาณ   
 

1. ด้านการบริหาร 
1. ขาดการวางผังเมืองที่ดี เพ่ือรองรับการพัฒนาใน
อนาคต 
 
 
 
 
 
 
 

2. ด้านบุคลากร 
2.1 บุคลากรมีการโอน (ย้าย) บ่อย ท าให้การท างานไม่
ต่อเนื่อง 
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S = Strength (จุดแข็ง) W = Weakness (จุดอ่อน) 
2.2 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ ท าให้
เข้าใจวัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 
2.3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม 
ฝึกอบรม และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
3. ด้านงบประมาณ 
3.1 มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ท าให้มี
อิสระและเกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ 
3.2 ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรจากส่วนกลาง 
 
 
 
4. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
4.1 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ อบต.มีอ านาจในการบริหาร
จัดการงานได้ทั่วถึงและรวดเร็ว 
4.2 การถ่ายโอนภารกิจมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนมากตาม
แผนการกระจายอ านาจฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 บุคลากรไม่เพียงพอที่จะรองรับภารกิจทั้งที่เป็น
อ านาจหน้าที่ที่ต้องท าและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
2.3 บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพและขาด
ทักษะ ประสบการณ์ ไม่เรียนรู้งาน 
 
3.ด้านงบประมาณ 
3.1 การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด มีแนวโน้มลดลงทุกปี 
3.2งบประมาณจ านวนมากใช้ในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  ท าให้ด้านอ่ืน ๆ ขาดการพัฒนา เช่น  
ด้านเศรษฐกิจ  สังคมและคุณภาพชีวิต 
 
4. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
4.1 อ านาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจฯ    บาง
ภารกิจขาดความชัดเจน 
4.2 การถ่ายโอนภารกิจขาดการก ากับดูแลจาก
หน่วยงานจากต้นสังกัด ถ่ายโอนภารกิจแต่ไม่ถ่ายโอน
งบประมาณ 
4.3 มีส่วนราชการหลายส่วนในพ้ืนที่ที่มีอ านาจหน้าที่ทับ
ซ้อน ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทวงที 
4.4 ระเบียบยังขาดความชัดเจน มักถูก สตง.ทักท้วงอยู่
เสมอ 
4.5 การให้อิสระองค์การบริหารส่วนต าบล จาก
ส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับ
ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค 
4.6 กฎหมายบางฉบับล้าสมัยและมีช่องโหว่ ไม่เอ้ือต่อ
การพัฒนา 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (Outside In) 

O = Opportunity (โอกาส) T = Threat (อุปสรรคหรือข้อจ ากัด) 
1. ด้านการเมืองการปกครอง 
1.1 แนวโน้มการกระจายอ านาจ/ข้อเสนอการปฏิรูป
โครงสร้างอ านาจหน้าที่ ท าให้บทบาทการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
1.2 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาพ้ืนที่ (Area – 
Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
2.1 การขยายตลาดทางการค้าการลงทุนทั้งภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
2.2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างในสินค้า 
2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.4 อัตราค่าแรงข้ันต่ า 300 บาท 
 
 
 
 
 
3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
3.1 มีสถานศึกษาในพ้ืนที่ และมีศูนย์การเรียนรู้นอก
ระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษา
อย่างทั่วถึง 
3.2 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์ อปพร.
ประจ าต าบล รวมถึงการให้บริการด้านสุขภาพอย่าง
ทั่วถึง 
 

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง 
ทางการเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผลต่อการ
ด าเนินนโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง 
1.2 พ้ืนที่ทับซ้อนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนท้องถิ่น อาจ
ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานได้ 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
2.1 ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การพัฒนาไม่
ต่อเนื่อง 
2.2 ค่าครองชีพสูงขึ้น ความผันผวนของราคาสินค้า
อุปโภค/บริโภค เช่น น้ ามัน ข้าวสารอาหารแห้ง แพงสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
2.3 ราคาพืชผลการเกษตรไม่คงท่ี ขึ้นอยู่กับกลไกราคา
ของตลาด 
2.4 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร  
2.5 เกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ท าให้เกิดความ
เสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร 
 
3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
3.2 ประชากรแฝงท าให้การจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลไม่สมดุลกับจ านวนประชากรที่มีอยู่จริง เบียดบัง
การใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น 
3.3 การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรม
ตะวันตกของประชาชน 
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O = Opportunity (โอกาส) T = Threat (อุปสรรคหรือข้อจ ากัด) 
3.3 รัฐบาลก าหนดให้การแก้ไขปัญหาและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
3.4 การขยายตัวเป็นชุมชนเมืองในบางจุดของต าบล 
3.5 มีวัดและส านักสงฆ์ เป็นศูนย์รวมด้านจิตใจภาค
ประชาชน 
 
4. นโยบายรัฐบาล 
4.1 นโยบายการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น
วาระแห่งชาติ 
4.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     - พักหนี้เกษตรกรที่มีหนี้ต่ ากว่า 500,000 บาท 
     - ค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท 
     - ปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 
บาท 
     - เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ 
 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ใน
การเกษตร 
5.2 มีทีด่ินในการพัฒนาเป็นแหล่งการเกษตรจ านวน
มาก 
5.3 มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 
 
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้การปฏิบัติงานและการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ และให้บริการข้อมูลมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
6.2 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกสะดวก
รวดเร็วขึ้นทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา      

3.4 ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมา
เยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม 
 
 
 
 
4. นโยบายรัฐบาล 
4.1 นโยบายสว่นใหญ่ของรัฐบาลเป็นนโยบายประชา
นิยม 
4.2 นโยบายบางนโยบายที่ไม่สามารถด าเนินการได้จริง 
 
 
 
 
 
 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 ระบบก าจัดขยะ 
5.2 ขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.1 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน ICT 
6.2 ไม่มีระบบฐานข้อมูล ที่สามารถน ามาบริหารจัดการ
และใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์นั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์จะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
ความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางใน
การจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นและ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
 การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์นั้น ได้
พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 
2561 – 2564   ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลหนองหงส์คือ  
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้  ต าบลน่าอยู่  ผู้คนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน”  ประกอบนโยบายการ
พัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล  นโยบายรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร  เพื่อให้การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุ
ตามพันธกิจที่วางไว้  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไข
ปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัด      การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น      เพ่ือให้
ต าบลหนองหงส์เป็นเมืองที่น่าอยู่ตลอดไป     ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบลหนองหงส์       ได้ก าหนดไว้ 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

5. ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์
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ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาของอบต.จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่
ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ 
ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ 
ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  
๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 
๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระส าคัญ 

     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติท าให้
ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยง
และภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตร
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แบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนา
ในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ     จึงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวง
กว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกร   รายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้
เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่      ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ 
โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยี
สมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อน
ขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการ
ดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล  (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะ
ยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับใน
อนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุก
มิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  
เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลาย
ประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่ม
ประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และ
ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่  รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง  เช่นที่เคย
เกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลก
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ในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก 
(๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับ
ศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 
๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับ
อนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง
ให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความม่ันคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ เพ่ือ
พยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น 
น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความ
ร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
จะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็น
อัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกัน
ของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัย
ให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์
มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะ
มีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณ
ด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะ
โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดัน
ให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น  ประกอบกับ
จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้ พ้ืนที่  และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ภายใต้เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  การใช้ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
 

 หน้า 45 
 

 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท า
ให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี 
๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี 
๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น 
ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งใน
ตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น
ส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่
ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 
๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและ
มีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการก ากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมี
ความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการ
ออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงาน
โดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก 
ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและ
สังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาด



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
 

 หน้า 46 
 

 

การบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาด
ความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยัง
ขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกใน
สังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะ
ขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ทั้ง
ด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน
นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทาง
สังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการ
บริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 
โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะส่งผลให้ประเทศ
ไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์ เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิม
ผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ
ผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึง
มีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไข
ต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดย
ที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้าง
กลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สู งสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถ
แก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความ
เหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่
สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 
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ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่
เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยง
ในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคาม
เหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้อง
วิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศ
ไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ 
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงใน
ทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้
ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่ง
เชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการ
ผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน  การ
ด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมือง
หรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสีย
โอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่
จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ 
เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก
มาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการ
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ขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการ
พัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้น
หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการ
กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน
สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะ
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและ
มาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกัน
อย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุก
สาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็น
ภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผน
และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่
การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว    ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจ าชาติ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
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(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น  
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ 
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย 
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ 
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ 
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
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เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต 
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา 
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
 ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น 
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

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

จิตใจให้เข้มแข็ง 
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๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่งอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้ 
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  ใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการ
ก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วน
ราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
        ๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย
และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และ
มีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
        ๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้าน
การจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่าง
มีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
        ๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  
เอาไว้แล้ว 
 
 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
 

 หน้า 55 
 

 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลหนองหงส์   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การ
บริหารส่วนต าบล จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
    ๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
          ๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มา
อยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับ
ฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ 
๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทย
หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัว
ของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ 
ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี 
ระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 
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        ๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่ม
ลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วน
ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  
๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่
ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น  จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิต
สูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับท่ีน่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง
ซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. 
๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 
       ๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากข้ึน แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท าให้ประเทศไทย
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
       ๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา
เชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  ๒๕๒๔ 
และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่
ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะ
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการ
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ด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
      ๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลัง
การขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี พ .ศ . ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก 
      ๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้
เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 
๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่  ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้น
เป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ  ๕๓ และจาก
ภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 
ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-
๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  
     ๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยัง
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและ
เขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมี
ราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการ
พัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
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อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี ้ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  การท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ 
ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น 
ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
     ๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ใน
กลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ 
คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y 
(Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงาน
ของไทยมีจ านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ 
ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่
ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ 
มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของ
ประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่
เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 
๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของ
ผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลัง
แรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ 
ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร 
      ๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบ
มากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ใน
ปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-
๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมี
อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่
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เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คน
ไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ 
ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
     ๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ สัดส่วน
คนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี 
๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ 
เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่
กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่
สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 
๒๕๕๕-๒๕๔๖ 
     ๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคน
เพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความ
เป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่
ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการ
กระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมาก
ขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน 
ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบ
ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
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(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย  เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน  นอกจากนี้ ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
     ๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ 
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทาง
รายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น
แบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ
เพ่ิมข้ึนเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัว
ยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม  สวัสดิการ
ด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ
ต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน 
อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
     ๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น  
อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ 
ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้า
มาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     ๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผน
ต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับ
การสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ 
เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด 
และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  
     ๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลา
กว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่าง
ต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
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(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิต
ทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุก
ท าลายมากข้ึน โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 
๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมี
ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ 
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ 
การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การ
บริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ
ก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวน
มาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พื้นที่ป่าชาย
เลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการ
ลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตร
ทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชาย
เลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ 
๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณ
ความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น 
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้า
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้
ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการ
น าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี  ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ 
๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น 
โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP 
ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ    ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ 
ลุ่มน้ าหลัก น้ าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าใน
ประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มี
ปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ 
โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้ า
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บาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง 
ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดย
ที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถ
จัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
     ๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
เฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ 
สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียง
ร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี 
๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัด
ซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  ขณะที่การ
จัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการ
น าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทาง
อากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซ่ึงได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อ
ต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผล
การปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืน
ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 
๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุ
สัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่
เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
 

 หน้า 63 
 

 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้
เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกัก
เก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาค
ดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม
ของประเทศ 
     ๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทย
ถูกจัดอยูใ่นล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 
๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
     ๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนี
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์
ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล  ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการ
คือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ 
(๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการ
ทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนา
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บางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความ
โปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง 
ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจ
การเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี 
๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบ
กับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 
     ๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 

(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้
มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของ
ประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการ
แผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐ และ 
๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้อง
ถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ 
งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็น
ข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานี
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อนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับ
ซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมี
สัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ 
๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น  เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมี
ขอบเขตจ ากัด 
     ๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไ ทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของ
การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิง
นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มข้ึนและในปัจจุบันประเทศไทยประสบ
ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน 
และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถ
ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : 
CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้น
เล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า 
ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ 
คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
   ๓.๑ บริบทภายใน 
         ๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ ามัน
เฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
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บาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาค
เกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และ
ร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 
๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่ง
ท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้
เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไข
ในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตาม
การเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุป
สงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ิมขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ า กัดมาก
ขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ  เงื่อนไขดังกล่าวท าให้
ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
        ๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแล
ผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลัง
แรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ
ยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการ
ขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช. จะค านวณ
ใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
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        ๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการ
เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่ม
คนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของ
ประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่า
เทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
        ๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก  
อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่
ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้ง
ปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่
อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การ
ขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น  นอกจากนี้ ความต้องการ
แรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
         ๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
ส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ 
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  กระจาย
อ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
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รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือ
สังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาท ิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
๓.๒ บริบทภายนอก 
      ๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่ง
ผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่
พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลา
ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  โดยการเป็นสังคม
ผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มี
ความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนา
ด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
       ๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้า
ที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบ
การค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่ เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้
ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น  โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน  ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา  และนวัตกรรม จะทพให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
      ๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 

(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต 
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เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใส
และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ 
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดในด้าน
อุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่
ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่
สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบ
ด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการ
บริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ 
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการ
เปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจาก
การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร 
สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มี
ความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
 เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้ม
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะ
ในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ  ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัว 
ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
      ๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท า
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ให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืช
และสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่  เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และ
การสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งข้ึน
และมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทาง
การค้า 
     ๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรอง
แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) 
จ านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจน
ให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
แบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการ
พัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
๔ กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
   ๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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     ๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ   โลจิ
สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๔.๓ เป้าหมาย 
      ๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP  

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า 

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
      ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic  
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

      ๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 

อย่างยั่งยืนและ   เป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
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(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
     ๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕ แนวทางการพัฒนา 
    ๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
         ๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้
ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทัง้เชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
         ๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขัน
ในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิต
และระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้
เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
 
         ๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนิน
นโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและ
สนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อ
ยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
            ๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศ
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ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 
         ๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มี
มูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลด
ระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการ
เจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด 
พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไก
ตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่
เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุม
และทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท า
กฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุน
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรม
การท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มี
พรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็น
ฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น 
โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและ
การใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัท
การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร  และ
กิจการเพื่อสังคม 
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๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
      ๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือ
แรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่ เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพ
และโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
       ๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ 
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย 
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง  
รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
   (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
       ๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับ
การบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มี
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้าน
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  (Wellness Hub) 
ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic 
Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญ
กับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
       ๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผล
ไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 
๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ าทางสงัคม 
      ๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรราย
ย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้างหลักประกันรายได้
แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
       ๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่
อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมือง
น่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) 
การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
       ๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 
.... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
      ๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
      ๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ
ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อ
ความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
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         ๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศท้ังด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) 
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้าน
อ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่าง
แท้จริง 
       ๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความส าคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศ
เพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศใน
ภูมิภาคมากขึ้น 
๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      ๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง
ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
ก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ  บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ 
น้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต 
บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
       ๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ ใช้แล้ว  ที่มี
ประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น  การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
      ๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่
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ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริม
การท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
       ๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้
มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้
ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
       ๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
       ๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกัน
เมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
      ๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถ
เข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ
ของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้
ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
       ๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพสูง 
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        ๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง 

    ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 (๑) แผนพัฒนาภาค 
สรุปข้อมูลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  : 
 “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ บนฐานรากของ
ชุมชนที่เข้มแข็ง” 
นิยามวิสัยทัศน์  
 1. ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตร    
 1.1 การพัฒนาและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ปาล์มน้ ามัน) 
 โดยมีเข็มมุ่งสู่อนาคต  ดังนี้  

1. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างกล้าพันธ์พืชเศรษฐกิจคุณภาพที่สามารถรองรับการแข่งขันและ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งในและต่างประเทศมุ่งพัฒนาให้กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลางกล้าพันธุ์
ยางพาราและปาล์มน้ ามันคุณภาพที่มีศักยภาพที่ตอบสนองความต้องการในพ้ืนที่ปลูกของกลุ่มจังหวัด ประเทศ 
และประชาคมอาเซียน 

2. การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม  และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากภาคเกษตรของพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามัน 

3. การสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามันด้วยเทคโนโลยีที่สามารถ
ด าเนินการได้ในพ้ืนที่  ผสมผสานการบูรณาการร่วมของภูมิปัญญาของกลุ่มจังหวัดโดยมุ่งสร้างให้เกิดในมิติ
วิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  (SME) เพ่ือสร้างสรรค์พัฒนาผลผลิตยางพารา และ
ปาล์มน้ ามันให้เป็นตราสินค้าที่สร้างงานสร้างอาชีพและขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด 

4. การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้การพัฒนาพืชเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ 
5. การเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกร  เกษตรกรให้เป็นมืออาชีพ  เป็นนัก

จัดการยางพารา ปาล์มน้ ามันที่เข้มแข็ง มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูง 
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 1.2 การพัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ข้าว ไม้ผล ปศุสัตว์ และสัตว์น้ า 
 โดยมีเข็มมุ่งสู่อนาคต  ดังนี้  

1. การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ให้เป็นแหล่งผลิต  แปรรูป  และสร้างสรรค์คุณค่าเพ่ิม
จากผลผลิตการเกษตรที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด และมีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ในการส่งออกสู่
ประชาคมอาเชียนและตลาดโลก ซึ่งประกอบด้วย ข้าว ไม้ผล ปศุสัตว์ และสัตว์น้ า 

2. การผลิตผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นคลังสินค้าเกษตร คลังอาหารของประเทศในพ้ืนที่ฝั่ง

อ่าวไทย  ฝั่งอันดามัน  และประชาคมอาเซียน 
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเกษตรอย่างมืออาชีพแก่สถาบันเกษตรกร เกษตรกรที่ท า

การเกษตรเพ่ือการค้าและการส่งออก พร้อมการสร้างงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการจัดการการเกษตรของกลุ่มจังหวัดสู่สากล 

5. การเสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายเกษตรของกลุ่มจังหวัดให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่
ยั่งยืน เชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในมิติอาเซียนและนานาชาติ 

6. การสร้างแบรนด์จากผลผลิตการเกษตรให้เป็นตราสินค้าของกลุ่มจังหวัดฯที่สร้างงานสร้างอาชีพ
และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด 
 2. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติเชิงสร้างสรรค์ 
 โดยมีเข็มมุ่งสู่อนาคต  ดังนี้  
 1.การสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้ โดดเด่นศักยภาพแข่งขันได้ ในระดับการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ    
 - Green and Romantic Island ในพ้ืนที่เกาะเต่า  เกาะพะงัน  เกาะสมุย อ่าวขนอม หมู่เกาะ
ทะเลใต้ 
 - เส้นทางสายพุทธรรมลั งกาสุ กะ -ศรีวิชัย  (วัด เขียนบางแก้ วพัทลุ ง -พระบรมมหาธาตุ 
นครศรีธรรมราช-พระบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี-พระธาตุสวี ชุมพร 
                  - เส้นทางท่องเที่ยวนิเวศป่าเขา (โฮมสเตย์-ไทยสปานานาชาติ เส้นทางเทือกเขาบรรทัต  โอโซน
อาเซียน@ลานสกา  การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและนิเวศป่าเขาที่เขาสก -คลองพนม-เขื่อนรัชชประภา  การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง) 
 2.การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติ มุ่งสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และความอุ่นใจแก่นักท่องเที่ยว 
 3.การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ระดับประชาคม
อาเซยีนและประชาคมโลก 
 4.การบูรณาการกิจกรรมทางการกีฬานานาชาติ ผลผลิตส าคัญของกลุ่มจังหวัด ผลผลิตชมุชนกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มจังหวัด 
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 5.การเปิดตลาดและเจาะกลุ่มลูกค้าการท่องเที่ยวที่ใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 
 3. การสร้างสรรค์เมืองเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง   
 โดยมีเข็มมุ่งสู่อนาคต  ดังนี้  
 1. การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในมติในประเทศประชาคมอาเซียน
เป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ชุมชน 
 2. การสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติรองรับการพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว การเกษตรและเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารแก่กลุ่มจังหวัด 
  3. การเสริมสร้างสังคมคุณภาพที่เข้มแข็ง ชุมชนวิถีพอเพียงและเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 
3.2  เป้าประสงค์รวม (Objectives) : 
 1)  พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิม แก่ระบบเศรษฐกิจ  
 2)  การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ  
 3)  สินค้าเกษตรปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก  

4)  การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน  การ ท่องเที่ยว  
     การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 3.2.1  เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย    

เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลค่าฐาน 
(ค่าเฉลี่ย 51-

55) 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

1. พืชเศรษฐกิจยางพารา
และปาล์มน้ ามันมี
ศักยภาพในการแข่งขัน
และสร้างมูลค่าเพ่ิม แก่
ระบบเศรษฐกิจ  

1)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัดที่แท้จริง (GPP) ภาค
เกษตรกรรม        เพ่ิมขึ้น 
1.5% 

-2.4 % 
 
 

0.4 % 
 
 
 

1.0 % 
 
 
 

1.5 % 
 
 
 

1.5 % 
 
 
 

2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัดที่แท้จริง (GPP) สาขา
อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 3% 

2.7 % 
 

2.7 % 
 

3 % 3 % 3 % 
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เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลค่าฐาน 
(ค่าเฉลี่ย 51-

55) 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

2. การท่องเที่ยวได้รับพัฒนา
บนฐานทรัพ   ยากรที่
หลากหลายให้มีชื่อเสียง
ระดับนานาชาต ิ

ร้อยละของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน 13% 
 

11.1 % 11.5 % 12 % 12.5 % 13 % 

3. สินค้าเกษตรปลอดภัย
ต่อการบริโภคและมี
ศักยภาพในการส่งออก  

 

1) ไม้ผล (มังคุด,ลองกอง, 
เงาะ, ทุเรียน)  
 - จ านวนฟาร์มท่ีผ่านการ
เตรียมความพร้อมตามกรอบ
มาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ้น จ านวน 
2,900  ฟาร์ม 

2,500 
(ฟาร์ม) 

2,600 
(ฟาร์ม) 

2,700 
(ฟาร์ม) 

2,800 
(ฟาร์ม) 

2,900 
(ฟาร์ม) 

 2) กุ้งทะเล  
 - จ านวนฟาร์มท่ีผ่านการ
เตรียมความพร้อมตามกรอบ
มาตรฐาน GAP มกษ 7401 
- 2552 เพ่ิมข้ึนจ านวน 
400 ฟาร์ม 

 
180 

(ฟาร์ม) 

 
100 

(ฟาร์ม) 

 
100 

(ฟาร์ม) 

 
100 

(ฟาร์ม) 

 
100 

(ฟาร์ม) 

4.  การคมนาคมขนส่งและ
ระบบ โลจิสติกส์ของกลุ่ม
จังหวัดสามารถรองรับ
การค้า  การลงทุนการ
ท่องเที่ยว การเกษตรและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัด (GPP) สาขาการ
ขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และ
การคมนาคม เพ่ิมข้ึน 4% 
 

2.1 % 2.5 % 3.0 % 3.5 % 4.0 % 

3.3  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน  ามัน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพื นที่  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้รองรับการค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
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3.4  ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 :   
การบริหารจัดการเพื่อ
เพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน 

1.1 ยางพาราและปาล์ม
น  ามันมีศักยภาพการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจและ
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ น 

1)  ร้อยละการเพ่ิมขึ นของ
ปริมาณผลผลิตยางพารา/ไร่  
2)  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ นของมูลค่า
การแปรรูปยางพารา (ล้าน
บาท) 
3)  ร้อยละการเพ่ิมขึ นของ
ปริมาณผลผลิตปาล์มน  ามัน/
ไร่ 

1.1.1 บริหารจัดการพืช
เศรษฐกิจยางพาราและปาล์ม
น  ามันแบบครบวงจร (การผลิต
ขั นต้น การแปรรูป การตลาด) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพลดต้นทุน
และสร้างมูลค่าเพ่ิม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 :  
การพัฒนาการท่องเที่ยว
นานาชาติบนฐาน
ทรัพยากร 

2.1 การท่องเที่ยวได้รับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนบน
ฐานทรัพยากรที่ 

1)  ร้อยละของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ น  
2)  ร้อยละของนักท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวบน 

2.1.1 การเพ่ิมแหล่งและกิจกรรม
การท่องเที่ยวจากความหลากหลาย
ของทรัพยากรการท่องเที่ยว 

และเอกลักษณ์ของพ้ืนที่  
 

หลากหลายและเอกลักษณ์
ของพื นที่สู่ระดับนานาชาติ 

บกท่ีเพ่ิมขึ น 
 

สร้างเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยว  
2.1.2 บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว
และชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน 

   2.1.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนบนฐานกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมและสินค้า 
OTOP อันเป็นเอกลักษณ์ของ
พื นที่สร้างจุดเด่น จุดขาย
ทางการท่องเที่ยว 

   2.1.4 เพ่ิมความปลอดภัยลด
ความเสี่ยงและความเสียหาย
จากภัยพิบัติและสาธารณภัย
ในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทาง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ท่องเที่ยว 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 3 :  
การพัฒนาสินค้าเกษตรให้
ปลอดภัยและมีศักยภาพ
ในการส่งออก 
 

3.1 การเป็นแหล่งผลิต
อาหารปลอดภัยและมี
ศักยภาพ (ปริมาณและ
คุณภาพ) ในการส่งออก 

1)  ไม้ผล (มังคุด,ลองกอง, 
เงาะ,ทุเรียน)  
- จ านวนฟาร์มท่ีผ่านการ
เตรียมความพร้อมตามกรอบ
มาตรฐาน GAP  
 

3.1.1 เพิ่มมูลค่าและศักยภาพไม้
ผลและ กุ้งทะเลด้วยกรอบ
มาตรฐาน GAP ให้สามารถ
แข่งขันกับผู้ผลิตอืน่ๆ ในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนได้  

  2)  กุ้งทะเล  
- จ านวนฟาร์มที่ผ่านการเตรียม
ความพร้อมตามกรอบมาตรฐาน 
GAP มกษ 7401-2552  
(ฟาร์ม)  
3) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของผลผลิต
กุ้งทะเล  

3.1.2 ส่งเสริมการเลี ยงกุ้ง
ทะเลด้วยวิทยาการสมัยใหม่
ตามมาตรฐานสากลเพ่ือรับมือ
กับโรคระบาด 

  4) ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของ
ปริมาณการเลี ยงโคเนื อ 

3.1.3 ส่งเสริมการจัดการปศุ
สัตว์แบบครบวงจร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 :    
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางคมนาคมขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์ให้รองรับ
การค้า การลงทุนการ
ท่องเที่ยว การเกษตรและ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4.1 การคมนาคมขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์ ของ
กลุ่มจังหวัดเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขันและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัด (GPP) สาขาการขนส่ง 
สถานที่เก็บสินค้า และการ
คมนาคมเพ่ิมขึ น 
2)  สถานที่เก็บและกระจาย
สินค้าขนาดใหญ่ในกลุ่ม
จังหวัดเพ่ิมขึ น 
 

4.1.1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งและศูนย์โลจิ
สติกส์เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  
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3.5  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายปี  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้้ามัน 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด/ 

เป้าหมายรวม  4 ปี 
ข้อมูลค่าฐาน 

(ค่าเฉล่ียปี 51-55) 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2557 2558 2559 2560 
1.1 ยางพาราและ
ปาล์มน้้ามันมีศักยภาพ
ในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจและมูลค่าเพิ่ม
สูงข้ึน  

1) ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของ
ปริมาณผลผลิตยางพารา/ไร่ 
(2%) 

300 
(กก./ไร/่ปี) 

2 % 
(306) 

 

2 % 
(312) 

 

2 % 
(318) 

 

2 % 
(324) 

 

2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ นของมูลค่า
การแปรรูปยางพารา (10%) 

1,500 
(ล้านบาท) 

5 % 
(1,575) 

10 % 
(1,733) 

10 % 
(1,906) 

 

10 % 
(2,097) 

 
 3) ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของ

ปริมาณผลผลิตปาล์มน  ามัน/
ไร่ (3%) 

3,162 
(กก./ไร/่ปี) 

2 % 
(3,225) 

3 % 
(3,322) 

3 % 
(3,421) 

3 % 
(3,524) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 :  การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด/ 

เป้าหมายรวม  4 ปี 
ข้อมูลค่าฐาน 

(ค่าเฉล่ียปี 51-55) 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2557 2558 2559 2560 
2.1 การท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนบนฐาน
ทรัพยากรที่
หลากหลายและ
เอกลักษณ์ของพื้นที่
สู่ระดับนานาชาติ 

1) ร้อยละของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ น (13%) 

11.1 % 11.5 % 12 % 12.5 % 13 % 

2) ร้อยละของจ านวน
นักท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวบนบกที่เพ่ิมขึ น  
(10%) 
 

6,930,740 
(คน) 

(ค่าปี 2555) 

8.5 % 9 % 9.5 % 10 % 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 :  การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม  4 ปี 

ข้อมูลค่าฐาน 
(ค่าเฉล่ียปี 51-55) 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

3.1 การเป็นแหล่ง
ผลิตอาหาร 
ปลอดภัยและมี
ศักยภาพ (ปริมาณ
และคุณภาพ) ใน
การส่งออก 

1) ไม้ผล (มังคุด, ลองกอง,  เงาะ, 
ทุเรียน) 
- จ านวนฟาร์มท่ีผ่านการเตรียม
ความพร้อมตามกรอบมาตรฐาน 
GAP (ฟาร์ม) 

 
 

2,500 
(ฟาร์ม) 

 

 
 

2,600 
(ฟาร์ม) 

 

 
 

2,700 
(ฟาร์ม) 

 

 
 

2,800 
(ฟาร์ม) 

 

 
 

2,900 
(ฟาร์ม) 

 

2) กุ้งทะเล  
- จ านวนฟาร์มท่ีผ่านการเตรียม
ความพร้อมตามกรอบมาตรฐาน 
GAP มกษ7401-2552  (ฟาร์ม)  

 
180 

(ฟาร์ม) 
 

 
100 

(ฟาร์ม) 
 

 
100 

(ฟาร์ม) 
 

 
100 

(ฟาร์ม) 
 

 
100 

(ฟาร์ม) 
 

 3) ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของผลผลิตกุ้ง
ทะเล 

127,680 
(ตัน) 

2 % 2 % 2 % 2 % 

 4) ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของปริมาณ
การเลี ยงโคเนื อ 

316,789 
(ตัว) 

- - 1% 1% 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้รองรับการค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม  4 ปี 

ข้อมูลค่าฐาน 
(ค่าเฉล่ียปี 51-55) 

 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

4.1 การคมนาคมขนส่ง
และระบบ      โลจิ
สติกส์ของกลุ่มจังหวัด
เพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัด (GPP) สาขาการขนส่ง 
สถานที่เก็บสินค้า และการ
คมนาคม เพิ่มขึ น (4%) 

2.1 % 2.5 % 3.0 % 3.5 % 4.0 % 

2)  สถานที่เก็บและกระจาย
สินค้าขนาดใหญ่ในกลุ่มจังหวัด
เพ่ิมขึ น 

- - - - 1 
(แห่ง) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2561 – 
2564) ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนว
พระราชด าริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 – 2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  พันธกิจ 
1.พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
เกษตรกร 
2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม และ
บริการ ฯลฯ 
3. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งท่ีเป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึงและพอเพียง 
6. ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด ประชาสัมพันธ์ การ
ท่องเที่ยว เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน การวิจัยและ
พัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ ภาคเศรษฐกิจ
ชุมชน 
9. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
 เป้าหมายการพัฒนา 
1.รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี 
2. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึ้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2561 – 2564) 
       วิสัยทัศน์ “องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
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3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 
4.เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิมมูลค่า การค้าการ
ลงทุนของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

พันธกิจ 
1.ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
2.ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วยตัดสินใจในการ
บริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบ การจัดการน้ าเสีย 
3.ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีดความสามารถการ
รองรับของระบบนิเวศ 
4.ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน การสร้างเครือข่าย
ชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งก าเนิด 
สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะ แบบรวมศูนย์ 
6.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตส านึกของชุมชนในการ
มีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
7.ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
8.สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ เพ่ือแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
9.ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ความหลากหลาย
ของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกป้องระบบนิเวศท่ีเชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

เป้าหมายการพัฒนา 
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการด ารงชีวิตอยู่อย่างมี

ความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ด ี
2. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 พันธกิจ 
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกด้าน 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
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สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
สร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 

3. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพ้ืนที่การศึกษาที่ขาดแคลน 
4. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
5. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) 

ทั้งในระดับชุมชน และสถานพยาบาล 
6. ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
7. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการ

ป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
8. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรม

ออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
10. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟ้ืนฟู ต่อยอด

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 
11. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพา

ตนเองได้ 
12. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ชุมชน การจัดท าแผน

แม่บทชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน 
เป้าหมายการพัฒนา 

1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึนทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมใน

ทุกช่วงวัย 
4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 พันธกิจ 
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 
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เป้าหมายการพัฒนา 
1. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับ ระบบขนส่งอ่ืนๆ 

รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที ่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 พันธกิจ 
1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก  ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตส านึกธรรมาภิบาล
ให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 

2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส่ สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากร
ในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการท างานเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
ราชการ 
เป้าหมายการพัฒนา 

1. ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
3. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการพัฒนา 
 
 
 
 
 พันธกิจ 
1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
2. ขจัดปัญหาความยากจน 
3. พัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4. เพิ่มผลผลิตและรายได้จากการเกษตร การท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

วิสัยทัศน์ของอ าเภอทุ่งสง (Vision) 
“ทุ่งสงเมืองน่าอยู่ ยั่งยืนเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดี การศึกษามีมาตรฐาน” 
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6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
7. เสริมสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาอ าเภอทุ่งสง 
อ าเภอทุ่งสงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอใน 6 ประเด็น คือ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ และน า นวัตกรรมเกษตรมา
ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สามารถ
ก่อสร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมี ประสิทธิภาพ เพิ่มพ้ืนที่สี
เขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความม่ันคงพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคน นครศรีธรรมราช 
 แนวทางการพัฒนาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม ทั้งในและนอกระบบ 
 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน สถานศึกษาทุกระดับให้กับผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งส่งเสริม
เครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนและการสนับสนุนปลูกฝังค่านิยมเด็ก เพ่ือให้เกิดระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. เสริมสร้างสภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพโดยพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า คุณภาพการบริการ การส่งเสริมสุขภาพการควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพ เสริมสร้างคนไทยแข็งแรงพัฒนา
ภูมิปัญหาท้องถิ่นและส่งเสริมการกีฬา 
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 4. เสริมสร้างความพร้อมเพ่ือให้เด็ก คนชราและผู้ด้อยโอกาส เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 
 5. เสริมสร้างความพร้อมให้หมู่บ้านและชุมชน ในการคุ้มครองและจัดหาหลักประกันทางสังคมให้
ประชากรวัยแรงงานมีงานท าทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพื่อมั่นคงในการด ารงชีวิต และพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในด้านการข่าว การปราบปรามอาชญากรรม
เพ่ือการจับกุมผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้มากข้ึน 
 7. ส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บา้น ต าบลมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การบริหารจัดการ การเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ และน า
นวัตกรรมเกษตรมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. รักษาฐานรายได้เดิม เพ่ิมรายได้ 
 2. ระบบการผลิตที่ได้รองมาตรฐาน และระบบ Logistics มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ 
 1. บริการจัดการ เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) 
 2. พัฒนาเป็นเมืองเกษตรต้นแบบที่เพียบพร้อมปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร 
 3. พัฒนาการผลิตและนวัตกรรมการผลิต การเก็บเกี่ยวการเก็บรักษา การแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์และการตลาดอย่างมืออาชีพ 
 4. พัฒนาระบบการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน 
 5. พัฒนาระบบกลไก การบริหารจัดการที่ดินเชิงบูรณาการ 
 6. พัฒนาระบบ Logistics เพ่ือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งกระจายสินค้าทางการเกษตร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล
ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวที่
ได้มาตรฐานให้เกิดความยั่งยืน 
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 2. พัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองคอน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย 
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวแบบ
ครบวงจร 
 4. พัฒนา ยกระดับคุณภาพของบุคลากรการท่องเที่ยว 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า  สิ่งแวดล้อมและพลังงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ทรัพยากรน้ า สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน 
 2. การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 2. อนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่จังหวัด 
 3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้ า 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด และการ
ประหยัดพลังงาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5. การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง    
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม 
 2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3. ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข พึงตนเองได้ด้วยวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 
 1. สร้างความมั่นคง ปลอดภัย และสวัสดิภาพทางสังคมให้ครอบครัวและชุมชน บนพ้ืนฐานชุมชน
เข้มแข็ง 
 2. พัฒนาระบบอ านวยความเป็นธรรมให้มีมาตรฐานเป็นที่พ่ึงของประชาชน  3. เพ่ิม
โอกาสการเข้าถึงสวัสดิการพ้ืนฐาน อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
 4. ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนแกนหลัก และพัฒนาไปสู่สวัสดิการสังคมถ้วนหน้า 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 6. สร้างพลังสังคมและกลไก เครือข่ายการพัฒนาในระดับพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6. การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช    
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
 2. ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนจังหวัดนครศรีธรรมราช สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประเทศ 
 3. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา อารยธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น/สากล 
 4. เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง เน้นศูนย์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET 
 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานสู่สากล 
 3. ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ส่งเสริมเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีความรู้ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. สร้างเครือข่ายชุมชนด้านวิชาชีพ 
 
 
 
          2.1 วิสัยทัศน์   
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ 
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า สามารถสะท้อนถึงสถานการณ์ของ
ท้องถิ่น ในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ที่จะให้เกิดข้ึนในท้องถิ่น  
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ต าบลน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
พันธกิจ  : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน สามารถเลี้ยงชีพได้ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. จ านวนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งขึ้น 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 2. ร้อยละของครัวเรือนอยากจนจากฐานข้อมูล จปฐ.แต่ละปี มีรายได้ผ่านเกณ์ จปฐ. 
 3. การพัฒนาทางการเกษตร 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพให้แก่กลุ่มอาชีพและองค์กรชุมชนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 
 3. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 1. จ านวนกลุ่มอาชีพที่เพ่ิมข้ึน 
 2. ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
พันธกิจ :  1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์ : เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจ: 1. ส่งเสริมการศึกษาของประชาชน 
 2. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา จริยธรรมและสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ :  1.  ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
            2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
            3. พัฒนาจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและน้ าเสีย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ : 1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           2. บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
พันธกิจ : 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
           2. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           3.พัฒนาระบบบริหารจัดการอบต.  
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 นโยบายริเริ่มของคณะผู้บริหารโดย นายหัตถชัย  เมืองจีน ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส ์ในการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เมื่อวันที่  7 ธันวาคม 2555 
นโยบายเร่งด่วน 
1. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1.1การท ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    1.2 การมีส่วนร่วมในการประชุมเสนอความคิดเห็นต่อข้อบังคับ การรับฟังความคิดเห็นในการออกข้อบัญญัติ 
    1.3 การจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน ต าบล และแผนชุมชน 
    1.4 การร่วมเข้าชื่อเสนอข้อบังคับหรือข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    1.5 การเข้าร่วมฟังการประชุมสภา 
    1.6 การเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน 
    1.7 การเข้าร่วมในกิจกรรมที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนต าบล 
    1.8 การติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    1.9 การตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
    1.10 การเข้าชื่อขอให้ถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
    1.11 การเข้าชื่อในการใช้สิทธิเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลเปิดเผยข้อมูล 
    1.12 การใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาล/ศาลปกครองที่พบว่าผู้บริหารมีการด าเนินการขัดต่อระเบียบ 
2. จัดหาพื้นที่ท่ีท าการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
     2.1 จัดหาพื้นที่ท าการก่อสร้าง อบต.และก าหนดสถานที่ก่อสร้าง 
     2.2 สนับสนุนประสานของบประมาณในการก่อสร้างส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอาคารถาวรเพ่ือ
รองรับการให้บริการประชาชนอย่างสะดวก ทั่วถึงและรวดเร็ว 
     2.3 จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือการรองรับการขยายตัวของกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์สาธารณสุข ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ 
3.  สนับสนุนดูแลสุขภาพและสวัสดิการของผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
     3.1 จัดโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเด็ก ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
     3.2 จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการตรวจสุขภาพ 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
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     3.3 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเด็ก ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
4.  ประสานงานและพัฒนาระบบเครือข่ายถนนให้ทั่วถึง 
     4.1 ก่อสร้างถนนสายหลักให้ได้มาตรฐาน ทางหลวงชนบทรองรับความเจริญทางภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหงส์ 
     4.2 ปรับปรุงและขยายถนนสายหลัก 
     4.3 ซ่อมบ ารุงถนนให้ใช้งานได้ตามสภาพ 
     4.4 บุกเบิกถนนสายใหม่เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 
นโยบายทั่วไป 
1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 จัดท าข้อบังคับต าบลเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร 
 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนและจัดระบบปัญหาการขาดแคลนน้ าและป้องกันน้ าท่วม 
  1.2.1 โครงการขุดลอก คู คลอง ห้วยและเหมืองน้ าสาธารณะ 
 1.3 จัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค และใช้เพ่ือการเกษตร 
  1.3.1 ขุดบ่อน้ าตื้น น้ าลึก สระน้ า แหล่งน้ า ซ่อมแซมบ ารุงที่เก็บน้ า 
  1.3.2 โครงการก่อสร้างและขยายเขตประปาหมู่บ้าน ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
  1.3.3 สนับสนุนและประสานขอขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึง 
 1.4 ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง 
  1.4.1 ขยายเขตไฟฟ้าสายหลักให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
  1.4.2 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในถนนสายหลักอย่างทั่วถึง 
  1.4.3 ดูแลซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้งานได้ดีตลอดปี 
2.  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 
 2.1 การศึกษา 
  2.1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
  2.1.2 สนับสนุนการศึกษา 1 ทุน 1 โรงเรียน 
  2.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต 
  2.1.4 ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
  2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์แก่ชุมชนใน
ท้องถิ่นได้ด ี
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  2.1.6 ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ทางการศึกษาให้ทันสมัยและเพียงพอ 
  2.1.7 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านและกีฬาสากลให้กับท้องถิ่น 
  2.1.8 ปรับปรุงก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน 
  2.1.9 ส่งเสริมการป้องกันปราบปรามและต่อต้านยาเสพติด 
 2.2 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
  2.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
  2.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3. ด้านเศรษฐกิจ 
 3.1 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
 3.2 ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร 
 3.3 ก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้เข้มแข็ง 
 3.5 ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนอินทรีย์ 
4. ด้านสังคม 
 4.1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ 
 4.2 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน 
 4.3 จัดคลินิกบริการตรวจสุขภาพ 
 4.4 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ,สตรี,เด็ก,เยาวชน 
 4.5 สร้างสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ 
 4.6 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
5. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
 5.2 จัดคลินิกบริการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 5.3 โครงการป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล 
 5.4 จัดหาก่อสร้างตลาดสดให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 5.5 ส่งเสริมแพทย์แผนไทย 
 5.6 ส่งเสริมการใช้อินทรีชีวภาพเพ่ือลดสารเคมี 
 5.7 บ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ 
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 5.8 ดูแลระบบน้ าเสีย 
 5.9 ปลูกต้นไม้เพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
 5.10 จัดท าโครงการก าจัดขยะให้มีประสิทธิภาพ 
 5.11 ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว ให้สวยงาม 
6. ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
 6.1 เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 6.2 รักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 6.3 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 6.4 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ในที่เปิดเผย 
 6.5 ใช้ระบบบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
 6.6 จัดประชุมประจ าเดือนแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มองค์กรในชุมชน 
 6.7 สร้างการเมืองภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม 
 6.8 จัดโครงการ อบต.พบประชาชน 
 6.9 จัดให้มีศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน 
 6.10 พัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ และผู้น าชุมชน 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ. 2560-2564) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ
จังหวดันครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : บรหิาร
จัดการเกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่มาตรฐาน
ครบวงจร และเป็นมติร
กบัสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : 
พัฒนาการท่องเทีย่วบน
พื้นฐานธรรมะ ธรรมชาต ิ
และศลิปวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : บรหิาร
จัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

0  

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : พัฒนา
คน ชุมชน และสังคมให้
น่าอยู ่ ม่ันคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวดันครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : การ
พัฒนาเศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การ
พัฒนา
ทรพัยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 :  
การพฒันาสังคมและ
คณุภาพชวีิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : 
การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 :  
การพฒันาการบรหิาร
จัดการองคก์รภายใต้
ระบบธรรมาภบิาล 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของหนอง
หงส ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : 
 การพฒันาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : 
 การพฒันาด้านคณุภาพ
ชีวิตและสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 :  
การพฒันาด้านการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : 
การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 :  
การพฒันาด้านการ
จัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 :  
การพฒันาด้านการเมือง
การบรหิาร 

ผลผลติ/โครงการ 
โครงการ โครงการ 

ร 

โครงการ 

ร 

โครงการ 

ร 

โครงการ 

ร 

โครงการ 

ร 

โครงการ 

ร 

โครงการ 

ร 

โครงการ 

ร 

โครงการ 

การ 

ร 

โครงการ 

ร 

โครงการ 

ร 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที ่1: การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของ
ตลาด วิสาหกิจชุมชนสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริม
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ3. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้า
เกษตรทั้งท่ีเป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
4. สนับสนุนการจัดรูปท่ีดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 
6. ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเท่ียว ท้ังแหล่งท่องเท่ียว 
บุคลากร ภาคการตลาด ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีของจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหงส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา  1. พัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 

โครงการ/กจิกรรม 
1. ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2. ส่งเสริมและสนับสุนกองทุนกระกอบอาชีพ 
3. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
4. ส่งเสริมให้ชุมชนมผีลติภณัฑ์ชุมชน (หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์) 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 

6. ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์ที ่1: พัฒนา
คน ชุมชนและสังคมให้น่า
อยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการ
พื้นฐานของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข 
3. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมความมั่นคง ปลอดภัย เป็น
ธรรมแก่ประชาชน ชุมชน สังคม เป็น “นครท่ีน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานให้เป็น “นคร
แห่งการเรียนรู”้ 
5. เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

แนวทางการพฒันา  2. 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและเกิดการออม 

โครงการ/กิจกรรม 
1. ก่อสร้างร้านค้าชุมชน 
2. จัดให้มีตลาดนัดชุมชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มออม
ทรัพย์ 

4. สรา้งศูนย์สาธติปลูกพืช/
ก่อสร้างศูนยฝ์ึกอาชีพ 

 

แนวทางการพัฒนา  3. 
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการ/กจิกรรม 
1. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยว 
3. จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยว 

4. สรา้งและปรับปรุงสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 5: พัฒนา
คน ชุมชน และสังคมให้น่า
อยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท่ี 3: ด้าน
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทุก
ด้าน 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม  จัดการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ  สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรทอ้งถิน่  ส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน  ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 
3. รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย  พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้
ถูกสุขลักษณะ 
4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย 
(แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชนและสถานพยาบาล 
5. รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจ านวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้
น้อยลง 
6. รณรงค์  ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝ้า
ระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
7. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน  สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย  
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
8. พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬาจัดหาสถานที่
จัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
9. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนา  
ฟื้นฟู  ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน 
10. สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พึ่งพาตนเองได้ 
11. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแขง็ของชมุชน สนับสนุนการจัดท าและใช้แผนชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหงส ์

 

ยุทธศาสตร์ที ่2: 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสรมิจดัสวัสดิการและนันทนาการ 

แนวทางการพฒันา 3.รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้
ชุมชน 

แนวทางการพฒันา  2.ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยประชาชน 

โครงการ/กิจกรรม 
1. อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีระเบียบ
วินัย เคารพกฎหมาย 
2. ฝึกอบรมผู้น า/อาสาสมัคร 
3. อบรมเกี่ยวกับกฎจราจรเพื่อลด อุบัติเหตุ 
4. สร้างป้อมยาม อปพร. 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ อปพร. 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
1. สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
2. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
3. ป้องกันยาเสพติดให้โทษ 
4. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
1. ส่งเสรมิการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
ของ อบต.และหมู่บ้าน 
2. ก่อสร้างและปรับปรุงลานกฬีา สถานทีอ่อกก าลัง
กาย 
3. ส่งเสรมิ สนับสนุนสวัสดิการ เด็ก เยาวชน สตร ี
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ 
4. จัดตั้งชมรมออกก าลังกาย 
5. สนับสนนุกจิกรรม TO BE NUMBER ONE 
6. สนับสนนุชมรมผู้สูงอายุ 
7. สร้างสนามเดก็เลน่ 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการ
พื้นฐานของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข 
3. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมความมั่นคง ปลอดภัย เป็น
ธรรมแก่ประชาชน ชุมชน สังคม เป็น “นครท่ีน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานให้เป็น “นคร
แห่งการเรียนรู้” 
5. เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์ที ่4:  
พัฒนาคน ชุมชน และ
สังคมให้น่าอยู่ 
เข้มแข็ง มั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท่ี 3: ด้าน
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการ
พัฒนาในทุกด้าน 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม  จัด
การศึกษาทั้งในและนอกระบบ  สนับสนุนการจัดท าหลกัสูตรท้องถิ่น  ส่งเสริมให้
เยาวชนประชาชน  ใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาด
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 
3. รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย  พัฒนา
สิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์
แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชนและสถานพยาบาล 
5. รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจ านวนผู้เสพยแ์ละ
ผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
6. รณรงค์  ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่
ติดต่อ เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
7. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน  สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
บรรเทาสาธารณภยั  เพือ่ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
8. พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสใหป้ระชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา
จัดหาสถานทีจ่ัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอยา่งทั่วถึง 
9. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นพัฒนา  ฟื้นฟู  ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ของเยาวชน 

 

ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
หงส์ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3: 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสรมิการศึกษาของประชาชน แนวทางการพัฒนา 3.ส่งเสริม

และสนับสนุนกิจกรรมทาง
ศาสนา จริยธรรมและสนับสนุน
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพฒันา  2.เพิ่ม
ช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร
ให้แก่ประชาชน 

โครงการ/กิจกรรม 
1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมบวชชี
พราหมณ ์
2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการบวช
เณรภาคฤดูร้อน 
3. อบรมจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่
เด็กและเยาวชน 
4. สืบทอดและอนุรกัษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
6. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

โครงการ/กิจกรรม 
1. ประชาสัมพนัธ์โครงการอินเตอร์เนต็ต าบล 
2. สร้างหอสมุดประชาชน 
3. ก่อสร้างและซ่อมแซมที่อ่านหนังสอืพิมพ์ 
4. ก่อสร้างและซ่อมแซมห่อกระจ่ายข่าว ตดิตั้ง
ระบบเสียงตามสาย 
5. สนับสนนุเวทีประชาคม 
6. ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมโรงประชมุ 
7. ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารในระบบต่างๆ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
1. ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ การเรียน 
การสอนและเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยให้
สถานศึกษา 
2. สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหาร
เสริม (นม) ให้แก่นักเรียน 
3. ส่งเสริมให้เด็กในชุมชนได้มีโอกาสใน
การศึกษาต่อ และพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
4. ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กท่ีเรียนดีแต่
ยากจน 

 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการ
พื้นฐานของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข 
3. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมความมั่นคง ปลอดภัย เป็น
ธรรมแก่ประชาชน ชุมชน สังคม เป็น “นครท่ีน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานให้เป็น “นคร
แห่งการเรียนรู้” 
5. เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที ่4:  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท่ี 4: ด้าน
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน  สะดวก
ปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึงทุกพื้นท่ี  
4. ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนา
ด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
5. ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
หงส์ 

แนวทางการพัฒนา 1.ก่อสร้าง  ปรับปรุง  
ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 

แนวทางการพัฒนา 3.พัฒนา
จัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคและน้ าเสยี 

แนวทางการพัฒนา 2. พัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 

โครงการ/กิจกรรม 
1. บุกเบิกถนน 
2. ก่อสร้างถนนลาดยาง 
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก 
4. ซ่อมแซมถนนลูกรังหินคลุก 
5. ก่อสร้างสะพาน 
6. ขุดลอก คูคลอง ห้วย เหมืองส่งน้ า 
7. ก่อสร้างท่อระบายน้ า(ท่อเหลี่ยม คสล.) ขยายราง
ระบายน้ า 
8. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ า 
ผนังกั้นน้ า เหมืองส่งน้ า 

 

 

 

7. ก่อสร้างท่อลอด/ท่อระบายน้ า/ขุดลอกคูคลอง 

 

โครงการ/กิจกรรม 
1. ขุดบ่อน้ าลึก 
2. ขุดบ่อน้ าต่ืน สระน้ า 
3. ปรับปรุงสระน้ า แหล่งน้ าสาธารณะ 
4. ปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ภาชนะเก็บกักน้ า ถังน้ า แท็งก์น้ า 
เครื่องกรองน้ า 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
1. ขยายเขตประปา 
2.ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
3. ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์ที ่4:  
พัฒนาการท่องเท่ียวบน
พื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ 
และศิลปวัฒนธรรม 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นท่ี แหล่งท่องเท่ียวและสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเท่ียว 
2. พัฒนาด้านสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย เสริมสร้างโอกาสและศักยภาพการแข่งขัน ในตลาดการ
ท่องเท่ียว 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสื่อสารการตลาดท่องเท่ียวเชิงรุก 
ภายใต้ชื่อ “นครแห่งธรรม” 
4. พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการ ของบุคลากร
ท่องเท่ียว ท่ีได้มาตรฐานเกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์ที ่2: 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1. พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า และสิ่งแวดล้อมโดย
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
2. อนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี
จังหวัด 
3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการน้ า 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที ่2: ด้าน
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยให้มีระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า  ระบบ
พยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม 
3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ
ในชุมชน  ให้อยู่ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
4. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย  เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค  อย่าง
พอเพียงและยั่งยืน  การสร้างเครือข่ายชุมชน  เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
5. ส่งเสริมให้ชุมชน  หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษ
และควบคุมกิจกรรมท่ีจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพชีวิตและประชาชน  
เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกลการจัดการขยะชุมชน  ขยะอันตราย  
ขยะอิเล็กทรอนิกส์  ขยะอิเล็กทรอนิกส์  ขยะติดเชื้อ  ส่งเสริมให้มีมาตรการ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ  ในแหล่งก าเนิดสนับสนุนการ
สร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิลและสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะ
แบบรวมศูนย์ ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหงส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา  1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการ/กิจกรรม 
1. จัดท าสื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
2. ปลูกต้นไม้ทดแทนป่าเสื่อมโทรม 
3. ประสานงานกับโรงงานต่างๆ เพื่อควบคุมมลพิษจากโรงงาน 
4. อบรมเพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ปลูกป่าถาวรในเขตพื้นท่ีป่าสงวน 
 

แนวทางการพัฒนา  2. บ าบัดและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ/กิจกรรม 
1. ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2. จัดซ้ือครุภัณฑ์ในการก าจัดขยะ/ จัดซ้ือถัง
ขยะ 
3. รณรงค์การใช้ขยะมีพิษ 
4. ส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์ปลา 
5. ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท่ี 5: ด้านการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล 

1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้   ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เสริมสร้าง
วัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตส านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน  
ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใสสนับสนุน  ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า  ปรับปรุงระบบข้อมูล
และรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการท างานเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีตอบสนองความต้องการใน
ระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบ
ฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหงส ์

 

ยุทธศาสตร์ที ่6: 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 3.พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ อบต. 

แนวทางการพฒันา  2.ส่งเสริม
ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการ/กจิกรรม 

1. โครงการ อบต.น่าอยู ่
2. อบรมพัฒนาพนักงานและลูกจา้ง 
3. ส่งเสรมิ จัดสวัสดิการให้แก่พนกังานและ
ลูกจ้าง 

4. ฝึกอบรมศึกษาดูงาน 

 

โครงการ/กิจกรรม 
1. ให้ความรู้และสนับสนุน
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน
สาธารณภัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
1. ส่งเสริมให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 
2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานของ อบต. 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารในรูปแบบของประชาคม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดเก็บข้อมูลต าบล 
 

แนวทางการพฒันา  4. พัฒนา
ปรับปรุงแหล่งรายได้ และระบบ
การจัดเก็บภาษี 

แนวทางการพฒันา  5. จัดหาท่ีดิน
ก่อสร้างส านักงานและปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานให้
เพียงพอ 

โครงการ/กิจกรรม 
1. พัฒนารายได้ จัดท าแผนท่ีภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
1. จัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่ 
2. จัดหาปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้
ส านักงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: 
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

1. พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า และสิ่งแวดล้อมโดย
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
2. อนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี
จังหวัด 
3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการน้ า 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

วิสัยทัศน์ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ต าบลน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ 

เป้าประสงค ์

ด้านเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว ยุทธศาสตร ์

ประชาชน
มีกลุ่ม
อาชีพ 

และเพิม่
รายได้แก่
ชุมชน 

ประชาชน
มีสุขภาพ
อนามัย
และ
คุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

ประชาชน
มี
การศกึษา 
ดี การ
จัดการ
ศึกษามี
ประสิทธ ิ
ภาพ 

การ
คมนาคม
สะดวก 
ไฟฟ้า 
น้ าประปา 
มีใช้อย่าง
ทั่วถึง 

บ าบัดรักษ
า
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่ง
แวด 
ล้อม 

ประชาชน
มีส่วนร่วม
ในการ
พัฒนา
ท้องถิ่น 

การ
บริหารงาน
โดยหลัก   
ธรรมาภิบาล 
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมอืงที่ด ี
มีความโปรงใส่ 
ตรวจสอบได้ 

ด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

ด้านการเมือง
การบริหาร
จัดการ 

ส่งเสริมจัดสวัสดิการ
และนันทนาการ 

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยประชาชน 

รักษาคามปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ส่งเสริมการศึกษา
ของประชาชน 

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน 
สะพาน ทางเท้า  
ท่อระบายน้ า 
อาคาร 

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

พัฒนาจัดหาแหล่ง
น้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคและน้ าเพื่อ
การเกษตร 

สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บ าบัดและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 
อบต. 

พัฒนาปรับปรุง
แหล่งรายได้และ
ระบบการจัดเก็บ
ภาษ ี

ส่งเสริม
สนับสนุน
การพัฒนา
อาชีพกลุม่
อาชีพและ
เพิ่มรายได้
แก่ชมุชน 

 

ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัย
ของ
ประชาชน 

ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
กิจกรรม
ด้านการ
ป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ส่งเสริม
และ
พัฒนา
คุณภาพ
การศกึษา
ทั้งใน
ระบบและ
นอก
ระบบ 

พัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

อนรุักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอ้
ม 

ส่งเสริม
การมสี่วน
ร่วมของ
ประชาชน
ในท้องถิ่น 

ให้หลัก
ธรรมาภิ
บาล การ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมอืง
ที่ด ี

พัฒนาอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน
และเกิดการออม 

ปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว 

เพิ่มช่องทางในการ
รับรู้ข่าวสารให้แก่
ประชาชน 

ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา 
จริยธรรม 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

จัดหาท่ีดินก่อสร้าง
ส านักงานและ
ปรับปรุงเครื่องมือ 
เครื่องใช้ส านักงานให้
เพียงพอ 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
 

 หน้า 107 
 

 

 

  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนของ 
อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  
โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ก าหนด
วิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้
ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
1.2 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
1.4 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

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

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การป รั บ ป รุ งแ ห ล่ ง ชุ ม ช น แ อ อัด แล ะก ารจั ด ก าร เกี่ ย วกั บ ที่ อ ยู่ อ าศั ย  

(มาตรา 16(2)) 
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 

16(5)) 
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2.7 ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข  ก า ร อ น า มั ย ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล  
(มาตรา 16(19)) 

3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 

68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 

16(17)) 
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 
3.7  

4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้ ม ค รอ ง ดู แ ล  และบ ารุ งรั กษ าท รัพ ย าก รธรรม ชาติ แล ะสิ่ งแ วดล้ อม  
(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 
 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
 

 หน้า 109 
 

 

6.  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(มาตรา 67(8) 

6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

(มาตรา 17(18)) 
7.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

(มาตรา 45(3)) 
7.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 
7.3 ส่ ง เส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ร า ษ ฎ ร  ใ น ก า ร มี ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น  

(มาตรา 16(16)) 
7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 
7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 
ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 

จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 
หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 16 หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
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6.1 ภารกิจหลัก 
6.1.1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1.1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
6.1.2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1.3 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1.4 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6.1.5 ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
6.1.6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6.2 ภารกิจรอง 
6.2.1 การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
6.2.2 การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
6.2.3 การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
6.2.4 ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

 

 

วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็น เครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัย
ที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

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

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์     

                   

6. ภารกิจหลักและภารกจิรองที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จะด าเนินการมีดังนี้ 

 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
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1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
 
 วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์(ระดับตัวบุคลากร) 
 
 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
  

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ (ระดับองค์กร) 
 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด  T 
1 . มี ร ะบ บ อุป ถั ม ภ์ แ ล ะกลุ่ ม พ รรค พ วก จ าก 
ค ว าม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เค รื อญ าติ ใน ชุ ม ช น  ก าร  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติ พ่ี
น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความ รู้ ที่ มี จ ากั ด ท า ให้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พู น ความ รู้ ให้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
อบต. 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  ออก เป็น  3 

ส่วนราชการ ได้แก่ 
1. ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 

ทั้งนี้   ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลัง   จ านวนทั้งสิ้น 47 อัตรา  พนักงานส่วนต าบล   28  อัตรา  ครูผู้ดูแลเด็ก  5  
อัตรา  ลูกจ้างประจ า  3  อัตรา   พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 16  อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  
22  อัตรา     แต่เนื่องจากท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นใน
ส านักงานปลัด กองคลัง และกองช่างซึ่งจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุ ล่วงได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่เพ่ือรองรับปริมาณ
งานที่เพ่ิมมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส านักงานปลัด  กองคลัง และกองช่าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ต่อไป แต่เนื่องจาก ส านักงาน ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือด่วนมากที่ 
นศ 0023.2/ว 4241 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
2561-2563 และหนังสือที่ นศ 0023.2/ว 4014 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ในการขออนุมัติก าหนดต าแหน่ง เปลี่ยนแปลงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง โดยก าหนดให้จัดส่ง
แบบขออนุมัติก าหนดต าแหน่ง เปลี่ยนแปลงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ปีละ 2 ครั้ง โดย
ก าหนดรอบการพิจารณา ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 รอบการส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม – 31 พฤษภาคม เพ่ือพิจารณา  ในเดือน
มิถุนายน            
  ครั้งที่ 2 รอบการส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน เพ่ือพิจารณา   ในเดือน
ธันวาคม 
  ประกอบกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3 
ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563   โดยก าหนดว่าหากองค์การบริหารส่วนต าบล   มีความจ าเป็น    
ต้องขอก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเพ่ิม ให้จัดส่งเอกสารตามวงรอบที่ ก.อบต.ก าหนด
ข้างต้น ยกเว้นข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้างที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล ให้ก าหนดต าแหน่งตามความต้องการไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการขอรับจัดสรร
อัตราก าลังจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้หมายเหตุในรายการว่า “การสรรหาต าแหน่งดังกล่าว  ให้
กระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรอัตราก าลังจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ ว” ส าหรับกรณีอ่ืนๆ 
ขอให้ด าเนินการตามกรอบอัตราก าลังเดิมไปก่อน       เพ่ือให้แผนอัตราก าลัง 3 ปี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2563 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีผลบังคับใช้ได้ทันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  
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  ดังนั้น  เพ่ือให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังขององคืการบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ให้เหมาะสม    
จึงต้องมีความจ าเป็นของก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นและยุบเลิกบางต าแห่งที่มี
ความซ้ าซ้อนให้เหมาะสมกับภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  โดยก าหนดโครงสร้างและก าหนดกรอบอัตราก าลัง ให้
สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์ต่อไป 
7. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

8.1 โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง        

  จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีภารกิจอ านาจหน้าที่ที่จะต้อง

ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  และตามพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนด

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าว  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดต าแหน่งของ

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจา้งใหต้รงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการก าหนดโครงสรา้งสว่น

ราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือก าหนดเป็นฝ่าย 

และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า 

ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป  ดังนั้น  การก าหนดการจัดโครงสร้าง

ส่วนราชการภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล

ขนาดกลาง มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ 8 (กรณีพิเศษ)  ได้ถือปฏิบัติตามข้อแนะน าแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ตามหนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.

อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.1/ว154  ลงวันที่  8  พฤศจกิายน  2545  โดยก าหนดจัดโครงสร้างส่วน

ราชการภายในระดับกองที่จ าเป็นต้องมี และส่วนราชการเรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองหงส์  ดังนี ้ โดยมีการก าหนดโครงสรา้งสว่นราชการ  ดังนี้ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง(เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่(ระบบแท่ง) หมายเหตุ 

1.  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

      1.1  งานบรหิารทั่วไป 

             -   งานสารบรรณ 

             -   งานบรหิารงานบุคคล 

             -   งานเลอืกตั้งและทะเบียนขอ้มลู 

             -   งานตรวจสอบภายใน 

      1.2  งานนโยบายและแผน 

             -   งานนโยบายและแผน 

             -   งานวิชาการ 

             -   งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 

             -   งานงบประมาณ 

     1.3  งานกฎหมายและคดี 

             -   งานกฎหมายและคดี 

             -   งานรอ้งเรียนรอ้งทุกขแ์ละ 

                  อุทธรณ ์

             -   งานข้อบัญญตัแิละระเบียบ 

    1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

            -   งานอ านวยการ 

            -   งานปอ้งกัน 

            -   งานฟืน้ฟ ู

    1.5 งานกจิการสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

          -   งานระเบยีบข้อบงัคับประชุม 

          -   งานการประชุม 

          -   งานอ านวยการและประสานงาน 

 -   งานติดตามผลการปฏิบัตงิานตามมต ิ

                ของสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

 -   งานเลือกตัง้และขอ้มลูการเลือกตั้ง 

 -   งานมวลชนสัมพันธ ์

1.  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

  1.1  งานบรหิารทั่วไป 

          -   งานสารบรรณ 

          -   งานบรหิารงานบคุคล 

          -   งานเลือกตัง้และทะเบียนข้อมูล 

          -   งานตรวจสอบภายใน 

  1.2  งานนโยบายและแผน 

          -   งานนโยบายและแผน 

          -   งานวิชาการ 

          -   งานขอ้มลูและประชาสัมพนัธ์ 

         -   งานงบประมาณ 

  1.3  งานกฎหมายและคด ี

         -   งานกฎหมายและคดี 

         -   งานรอ้งเรียนรอ้งทกุข์ 

              และอุทธรณ ์

         -   งานข้อบัญญตัิและระเบียบ 

1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

        -   งานอ านวยการ 

        -   งานปอ้งกัน 

        -   งานฟืน้ฟ ู

1.5 งานกจิการสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

       -   งานระเบียบขอ้บังคบัประชุม 

       -   งานการประชุม 

       -   งานอ านวยการและประสานงาน 

       -   งานตดิตามผลการปฏิบัติงานตามมติ                                  

            ของสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

       -   งานเลอืกตั้งและข้อมูลการเลือกตั้ง 

       -   งานมวลชนสมัพันธ์ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง(เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่(ระบบแท่ง) หมายเหตุ 

1.6   งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

             -   งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

             -   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

             -   งานรักษาความสะอาด 

    1.7  งานศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

             -  งานบริหารการศกึษา 

             -  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และ 

                 วัฒนธรรม 

            -   งานกิจการโรงเรียน 

    1.8  งานสวัสดกิารสังคม 

             -   งานสวสัดกิารและพัฒนาชุมชน 

             -   งานสังคมสงเคราะห์ 

             -   งานส่งเสริมอาชพีและข้อมูลอาชีพ 

             -   งานสวนสาธารณะ 

    1.9  งานส่งเสริมการเกษตร 

             -   งานส่งเสริมการเกษตร 

             -   งานส่งเสริมปศสุัตว ์

2.  กองคลัง 

       2.1  งานการเงิน 

            -   งานการเงิน 

            -   งานรับเงิน-เบิกจา่ยเงนิ 

            -   งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงนิ 

            -   งานเก็บรักษาเงิน 

   2.2  งานบัญชี 

                 -   งานการบัญช ี

                 -   งานทะเบยีนการคุมเบิกจา่ยเงนิ 

                 -   งานงบการเงินและงบทดลอง   

                 -   งานแสดงฐานะทางการเงิน 

 

1.6   งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

         -   งานอนามยัและสิ่งแวดล้อม 

         -   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

         -   งานรกัษาความสะอาด 

    1.7  งานศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

         -   งานบริหารการศกึษา 

         -  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และ 

             วัฒนธรรม 

          -   งานกิจการโรงเรียน 

    1.8  งานสวัสดกิารสังคม 

            -   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

            -   งานสังคมสงเคราะห์ 

            -   งานส่งเสริมอาชพีและข้อมูลอาชีพ 

            -   งานสวนสาธารณะ 

    1.9  งานส่งเสริมการเกษตร 

                 -   งานส่งเสริมการเกษตร 

                 -   งานส่งเสริมปศุสัตว ์

2.  กองคลัง 

       2.1  งานการเงิน 

            -   งานการเงิน 

            -   งานรับเงิน-เบิกจา่ยเงนิ 

            -   งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงนิ 

            -   งานเก็บรักษาเงิน 

   2.2  งานบัญชี 

           -   งานการบัญช ี

           -   งานทะเบยีนการคมุเบิกจา่ยเงิน 

           -   งานงบการเงินและงบทดลอง 

          -   งานแสดงฐานะทางการเงิน 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหต ุ

      2.3  งานพัฒนาและจดัเก็บรายได้ 

         - งานภาษอีากร  คา่ธรรมเนียมและ 

             คา่เชา่ 

         - งานพัฒนารายได ้

         - งานควบคุมกจิการค้าและค่าปรับ 

         - งานทะเบยีนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

      2.4  งานทะเบยีนทรัพยส์ินและพัสดุ 

          -   งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนทีภ่าษี 

          -   งานพสัด ุ

           -   งานทะเบยีนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ ์

3.  กองช่าง 

   3.1  งานกอ่สรา้ง 

             -  งานกอ่สรา้งและบูรณะถนน 

            -  งานกอ่สรา้ง สรา้งสะพาน  เขือ่น  ทดน้ า     

            -   งานขอ้มลูกอ่สรา้ง 

       3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร               

                -   งานประเมินราคา 

                 -   งานควบคุมการก่อสรา้งอาคาร 

                -   งานออกแบบและบริการข้อมลู 

        3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 

                 -   งานประสานกจิการประปา      

                 -   งานไฟฟา้สาธารณะ 

                 -   งานระบายน้ า 

        3.4  งานผังเมอืง 

                  -   งานวางผังพัฒนาเมือง 

                  -   งานควบคมุทางผังเมือง 

                  -   งานส ารวจและแผนที ่

    2.3  งานพัฒนาและจดัเก็บรายได ้

         -   งานภาษอีากร  คา่ธรรมเนียมและ 

              คา่เชา่ 

        -   งานพัฒนารายได ้

        -   งานควบคุมกจิการคา้และค่าปรับ 

        -   งานทะเบียนควบคมุและเร่งรัดรายได้ 

      2.4  งานทะเบยีนทรัพยส์ินและพัสดุ 

         -   งานทะเบยีนทรัพยส์ินและแผนที่ภาษี 

         -   งานพัสด ุ

         -   งานทะเบยีนเบิกจา่ยวัสดุครุภัณฑ์ 

3.  กองช่าง 

   3.1  งานกอ่สรา้ง 

          -   งานกอ่สรา้งและบูรณะถนน 

          -   งานกอ่สรา้ง สรา้งสะพาน เขือ่น ทดน้ า 

          -   งานขอ้มลูกอ่สรา้ง 

 3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร               

        -   งานประเมินราคา 

        -   งานควบคุมการก่อสรา้งอาคาร 

        -   งานออกแบบและบรกิารข้อมูล 

  3.3  งานประสานสาธารณปูโภค 

          -   งานประสานกจิการประปา      

          -   งานไฟฟ้าสาธารณะ 

          -   งานระบายน้ า 

   3.4  งานผงัเมือง 

            -   งานวางผังพัฒนาเมือง 

            -   งานควบคุมทางผังเมือง 

            -   งานส ารวจและแผนที่ 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
        จากข้อ  8.1  โครงสร้าง   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ได้วิเคราะห์การก าหนด
ต าแหน่ง จากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงาน 
ในแต่ละส่วนราชการมี เท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด  
ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  

****คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  (ก .อบต .จังหวัด
นครศรีธรรมราช) ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551  เห็นชอบให้ปรับขนาด
องค์การบริหารส่วนต าบลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง  ปัจจุบันมี  ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชา ฝ่ายข้าราชการประจ า โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 
3 ส่วนราชการ มีบุคลากรในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  

  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      1   อัตรา 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  1   อัตรา 

1. ส านักงานปลัด    
1.1 พนักงานส่วนต าบล           11 อัตรา 
1.2 ครู                                    5 อัตรา  
1.3 ลูกจ้างประจ า              2 อัตรา 
1.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ          11 อัตรา 
1.5 พนักงานจ้างทั่วไป                 13 อัตรา 

2. กองคลัง  
2.1 พนักงานส่วนต าบล               8 อัตรา 
2.2 ลูกจ้างประจ า               1 อัตรา 
2.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ     2 อัตรา 
2.4 พนักงานจ้างทั่วไป                    2 อัตรา 

3. กองช่าง 
3.1 พนักงานส่วนต าบล                7  อัตรา 
3.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ         3 อัตรา 
3.3 พนักงานจ้างทั่วไป                     7 อัตรา  
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การก าหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิมอัตราก าลัง ในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล (บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)    จ านวน  1  อัตรา      มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  จ านวน 1  อัตรา เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา และมีหัวหน้า ส่วนราชการ (ผู้อ านวยการ
กอง / อ านวยการ ระดับต้น ) 3 ส่วนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละ
ส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วนราชการ  จ านวนคน  ที่ประกอบไปด้วย พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง เพ่ือน าเอาจ านวนคนมาเปรียบเทียบสัดส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน ใช้วิธีคิดจากข้อ  
3.1.3 เพ่ือได้ค่าปริมาณงานในภาพรวม และเมื่อน าปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มาเปรียบเทียบการ
ก าหนดจ านวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง   
 

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 

บริหารงานทั่วไป 7 2 4 8 
งานกฎหมายและคดี 1 - - - 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 - 1 - 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 - 1 - 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - 1 3 
งานการเกษตร 1 - - - 
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 - 3 1 

กองคลัง 

งานการเงินและบัญชี 2 1 - - 
งานบริหารงานทั่วไป 1 - - - 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 2 - 2 1 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 2 - - - 

กองช่าง 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1 - - - 
งานก่อสร้างออกแบบ และควบคุมอาคาร 4 - 1 - 
งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง 1 - 2 7 
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เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงาน ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตราก าลัง  
มาก าหนดต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ใน  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบล   
หนองหงส์ 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

2 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศาสนา 
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
นันทนาการ 

ส านักงานปลัด 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
หนองหงส์ ด้านการ

ด าเนินงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง 

3 ด้านการศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา ส านักงานปลัด 

4 ด้านโครงสรางพ้ืนฐาน บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 

6 ด้านการเมืองและการบริหาร ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 3 ส านัก/กอง 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563 
  จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า  ต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจัดท าแผนอัตราก าลัง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ที่มีในปัจจุบัน  ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวก าหนดเป็นเกณฑ์  ดังนั้น ในระยะเวลา 3 ปี 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2561 – 2563  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  จึงก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และส าฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้  ดังนี้ 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา
ก าลัง 
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งที่คาด
ว่าจะต้องใช้ในช่อง

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม / ลด หมาย

เหตุ 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง) 

1 1 1 1 - - -  

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัตน้) 

1 1 1 1 - - -  

  ส านักงานปลัด อบต. (01)         
  หัวหน้าส านักปลัดอบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน้) 

1 1 1 1 - - -  

งานบริหารทั่วไป   
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ (ปก./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
ลูกจ้างประจ า         
นักจัดการงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  
นักการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยบุคลากร 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภททักษะ         
พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  
พนง.ขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -  
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ส่วนราชการ 

 

กรอบ

อัตราก า

ลัง 

เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ีคาด

ว่าจะต้องใช้ในช่อง

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 

เพิ่ม / ลด 
หมาย

เหต ุ
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

พนักงานจ้างทั่วไป ประเภททกัษะ         
พนง.ขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -  
พนง.ขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานประจ ารถขยะ 4 4 4 4 - - - ว่าง 2 

อัตรา 
คนงานทั่วไป 5 5 5 5 - - -  
งานนโยบายและแผน         
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทคุณวุฒิ        
ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

1 1 1 1 - - -  

งานกฎหมายและคดี         
  นิติกร (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย (ปง./ชง.) 

1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภททักษะ        
พนักงานชบัเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป  ประเภททัว่ไป         
คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน         
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทคุณวุฒิ        
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  
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ส่วนราชการ 

 
กรอบ

อัตราก าลัง 
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งที่คาด
ว่าจะต้องใช้ในช่อง

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม / ลด หมาย

เหตุ 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

งานการเกษตร         
นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

        

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
ครู คศ.1 5 5 5 5 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทคุณวุฒิ        
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 1 1 1 - - -  
ผช.หัวหน้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภททักษะ        
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 2 2 2 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  
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ส่วนราชการ 

 
กรอบ

อัตราก าลัง 
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งที่คาด
ว่าจะต้องใช้ในช่อง

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม / ลด หมาย

เหตุ 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

กองคลัง         
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง      ระดับ
ต้น) 

1 1 1 1 - - -  

งานการเงินและบัญช ี         
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./
ชง.) 

1 1 1 1 - - -  

ลูกจ้างประจ า         
นักวิชาการเงินและบัญช ี 1 1 1 1 - - -  
งานบริหารงานทั่วไป         
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้         
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างท่ัวไป         
คนงานทั่วไป 2 2 2 2 - - -  
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ         
นักวิชาการพัสดุ (ชก.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
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ส่วนราชการ 

 
กรอบ

อัตราก าลัง 
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งที่คาด
ว่าจะต้องใช้ในช่อง

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม / ลด หมาย

เหตุ 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

 กองช่าง         
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

งานออกแบบและควบคุมอาคาร         
วิศวกรโยธา (ปก.) 1 1 1 1 - - -  
งานก่อสร้าง         
นายช่างโยธา (อส.) 1 1 1 1 - - -  
นายช่างโยธา (ชง.) 1 1 1 1 - - -  
นายช่างโยธา (ปง.) 2 2 2 2 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  
งานประสานสาธาณูปโภค         
นายช่างไฟฟ้า (ชง.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผูช้่วยช่างไฟฟา้ 1 1 1 1 - - -  

ผูช้่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -  

คนงานทั่วไป 6 6 6 6 - - - ว่าง 1 อัตรา 

รวม 74 74 74 74 - - -  
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
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รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

    ๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

  

                                                                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                                                   (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 

 

          (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

 

           ส านักงานปลัด อบต.                                            กองคลัง                                             กองช่าง      

      (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน้)                            (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน้)                                         (นักบริหารงานช่าง ระดับตน้) 

 

 1.  งานบริหารท่ัวไป  ๒. งานนโยบายและแผน   1.  งานการเงิน                             1.  งานก่อสร้าง           

 3.  งานสวัสดิการสังคม ๔.งานสง่เสริมการเกษตร             2.  งานบัญชี                                             2.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร          

 5.  งานกฎหมายและคด ี                               3.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้                                3.  งานประสานสาธารณูปโภค 

 6.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    4.  งานทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ                                4.  งานผังเมือง 

 7.  งานกจิการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 8.  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

 9. งานศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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                      โครงสร้างของส านักงานปลัดอบต. 

       

 หัวหน้าส านักงานปลัด  อบต. 

                                                                                            (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

          

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ประเภท ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ อ านวยการ บริหารท้องถิน่ ลูกจ้างประจ า พนง.ตามภารกจิ พนง.ทั่วไป 

ระดับ ปง. ชง. อส. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง    

จ านวน 1 2 - 1 6 - - 1 - - 1 1 - 2 11 16 

งานบริหารงานทั่วไป 

-นักทรัพยากรบุคคล  
(ชก.) (1) 

-จพง.ธุรการ (ชง.) 
(1) 

-จพง.ธุรการ (ปง.)
(1) 

ลูกจ้างประจ า 

-นักการ(1) 

พนง.จ้างตามภารกจิ 

-ผช.บุคลากร (1) 

-ผช.จพง.ธุรการ(1) 

พนง.จ้างทั่วไป 
-คนงานทั่วไป(1) 

   

งานนโยบายและ
แผน 

-นกัวิเคราะห ์
นโยบายและแผน 
(ชก.) (1) 
พนง.จ้างตามภารกจิ 
-ผช.จนท.วิเคราะห์
นโยบายและแผน (1)  

งานกฎหมาย 

และคด ี
 
-นิติกร( ชก.)
(1) 
  

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

-จพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย (ชง.) (1) 
 
พนง.จ้างทั่วไป 

-พนง.ขับ
เครื่องจักรกล
ขนาดเบา (1) 
-คนงานทั่วไป(2) 
 

งานกิจการ
สภาอบต. 
 
-นักจัดการงาน
ทั่วไป (ปก.) 
(1) 
 
 ลูกจ้างประจ า 
 
-นักจัดการงาน
ทั่วไป (1) 
  

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
พนง.จ้างตามภารกจิ 
-พนง.ขับรถยนต์(1) 
 -พนง.ขับ
เครื่องจักรกลขนาด
เบา (2) 
พนง.จ้างทั่วไป 

-พนง.ขับ
เครื่องจักรกลขนาด
เบา (1) 
-คนงานประจ ารถ
ขยะ (4) (วา่ง 2) 
-คนงานทั่วไป (6) 
  

งานศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-นักวิชาการศึกษา 
(ขก.) (1) 
 -ครู คศ.1 (5) 
พนง.จ้างตามภารกิจ 
-ผช.นักวิชาการ
ศึกษา (1) 
-ผช.หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (1) 
 -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
(2) 
พนง.จ้างทั่วไป 

-ผู้ดูแลเด็ก (1) 

งานสวัสดิการ
สังคม 
 
-นักพัฒนา
ชุมชน(ชก.) (1) 
 
พนง.จ้างตาม
ภารกจิ 
 -ผช.นักพัฒนา
ชุมชน (1) 
 
  

งานส่งเสรมิ
การเกษตร 
 
-นักวิชาการ
เกษตร ชก.(1) 
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                โครงสร้างกองคลัง 

 

 

                                                                                           ผูอ้ านวยการกองคลัง 

                                                                                    (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)(๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                  

 

 

 

 

ประเภท ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ อ านวยการ ลูกจ้างประจ า พนง.ตามภารกจิ พนง.ทั่วไป 

ระดับ ปง. ชง. อส. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง    

จ านวน 2 2 - 1 2 - - 1 - - 1 2 2 

งานการเงิน 
 

-จพง.การเงินและบญัชี 
 (ชง.) (1)  
ลูกจ้างประจ า 

-นักวิชาการเงินและบัญชี(1) 

งานบัญชี 
 

-นักวิชาการเงินและบัญชี  
(ชก.) (1) 
-จพง.ธุรการ ปง.(1) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

-นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
(ปก.)(1). 
 -จพง.จัดเก็บรายได้( ชง.)(1) 
พนง.จ้างตามภารกจิ 
-ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้(1) 
-ผช.เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้(1) 
พนง.จ้างท่ัวไป 

-คนงานท่ัวไป (2) 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 
- นักวิชาการพัสดุ ( ชก.)(1). 
 - จพง.พัสดุ (ปง./ชง.)(1) 
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                                                                                       โครงสรา้งกองช่าง 

 

 

                                                                                         ผูอ้ านวยการกองช่าง 

                                                                                    (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)(๑) 

 

 

 

 

 

 

  

                   

  

 

      

ประเภท ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ อ านวยการ ลูกจ้างประจ า พนง.ตามภารกจิ พนง.ทั่วไป 

ระดับ ปง. ชง. อส. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง 

จ านวน - 4 1 1 - - - 1 - - - 3 7 

งานก่อสร้าง 

- นายช่างโยธา (อส.) (1) 
-นายช่างโยธา (ชง.) (1) 
พนง.จ้างตามภารกจิ 

-ผช.ช่างโยธา (1) 
พนง.จ้างท่ัวไป 
-คนงานท่ัวไป (3) 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 
- นายช่างโยธา(ชง)(2)  
พนง.จ้างตามภารกจิ 

-ผช.เจ้าหน้าท่ีธุรการ (1) 
 

งานประสานสาธารณูปโภค 
- นายช่างไฟฟ้า (ชง.)(1) 
พนง.จ้างตามภารกจิ 
- ผช.นายช่างไฟฟ้า (1) 
พนง.จ้างท่ัวไป 

-พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(1) 
-คนงานท่ัวไป (2) 

งานผังเมือง 

- วิศวกรโยธา (ปก.)(1) 

พนักงานจ้างทั่วไป 

-คนงานท่ัวไป (1) 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
 

 หน้า 136 
 

 

๑๑.บัญชีแสดงการจัดคนสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ  
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   ก าหนดแนวทางการของพนักงานส่วนต าบลในสังกัดทุก
ระดับขั้น  โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการ
พัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติ
ส่วนตัว  และด้านอื่น ๆ ที่จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะ
พัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน   มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย 
โปร่งใส  ในการท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกัน
และกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท าง านระหว่างกัน
และเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบ
ดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชน
ใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  
ของหน่วยงานด้วย 

3. ด้านสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย     มี
สถานบริการสาธารณสุข จ านวน 1 แห่ง  อยู่ในพ้ืนที่ต าบลหนองหงส์  คือ โรงพยาบาลทุ่งสง  และมีสถานีกาชาดสิ
รินธร    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขสาพต าบลบ้านทางข้าม  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหงส์    ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ได้อุดหนุนงบประมาณบางส่วนทุกปี ตามหลักเกณฑ์ สปสช.แห่งชาติก าหนด  
ดังนั้นในด้านการปฏิบัติงานสาธารณสุข ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีขีดความสามารถในการ
ให้บริการสาธารณสุข โดดเด่น และทันท่วงทีต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  ท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์  สนับสนุนงานในด้านสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี และทันสมัย 

 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  

12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิด
ผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น  
  

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์เล็งเห็นว่า มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี   เป็นการ
หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

  

  การบริหารขององค์กรจะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อองค์กรนั้นมีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้  

ความสามารถ  และมีประสิทธิภาพในการท างานซึ่งผู้ท างานในองค์กรนั้นจะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอยู่เสมอ  โดยองค์กรเป็นผู้ด าเนินการให้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  เพื่อให้ผู้ที่ท างานในองค์กรได้มี

ความรู้  ความเข้าใจ     และสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  การ

พัฒนาบุคลากรจึงมคีวามจ าเป็นและส าคัญยิ่งส าหรับภาคราชการ  เนื่องจากเป็นกระบวนการวางแผนและ

ด าเนินการให้ราชการและพนักงานของรัฐปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     ด้วยทัศนคติและส านึกที่

ถูกต้อง  เพื่อช่วยให้งานของทางราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้  โดยในขณะเดียวกันตัว

พนักงานและลูกจ้าง    ก็จะประสบความส าเร็จในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้    ความสามารถ     และ
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ความพร้อมที่จะก้าวหน้าขึ้นไปด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งรัง จึงก าหนดแนวทางการพัฒนา

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่

ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน  ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาในช่วงระยะเวลาตามแผน

อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 –2560) ตามรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล 

1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 มกราคม  

2546 ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ 258 – 295  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี

การพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท  และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล  

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วน

ต าบลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาใหค้รบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด เช่น 

การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรม

ทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หากองค์การบริหารส่วนต าบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้

สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การ

บริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 

ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็น

ว่ามีความเหมาะสมต่อไป  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การ

บริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึก

ภาคสนาม  และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน 

ต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบล

ต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลต้นสังกัด หรอืองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรอืภาคเอกชนก็ได้ 

2.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 มกราคม  

2546 ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล

จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม 

อันจะท าให้ปฏิบัติหนา้ที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตอ้งก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ

พัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็น

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  จึงได้หาความ

จ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้อง

พัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลต าแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่ง ตามที่

ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้าน

ความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ

ต าแหน่ง ด้านการบริหาร และค้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การ

บริหารส่วนต าบลขึน้ 

ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

1.วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้เรียนรู้แบบ

แผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตน

เป็นข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.ก าหนด 

   1.2 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจา้ง  

1.3 เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์สว่นตน 

   1.4 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 

ทัศนคตทิี่ด ีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหนา้ที่ราชการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   1.5 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนา

ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมา

ด ารงต าแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

   1.6 เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความสามารถ

ในการบริหารงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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2.เป้าหมายการพัฒนา 

   2.1 พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล

เข้าใจแบบแผนของทางราชการ หลักและวธิีการปฏิบัติราชการ 

  2.1 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีการพัฒนา

อย่างตอ่เนื่อง 

   2.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึด

ประโยชน์ของส่วนรวม 

   2.4 เพื่อให้ผูบ้ังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับ

ที่สูงขึน้ 

   2.5 เพื่อให้การประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็น

ระบบ 

    2.6 เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ส่วนที่ 3 หลักสูตรการพัฒนา 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  

   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ 20  มกราคม 2546 ก าหนดให้

ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 

   1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

โดยทั่วไป  เช่น  ระเบียบกฎหมาย  นโยบายส าคัญของรัฐบาล  สถานที่  โครงสร้างของงาน  นโยบาย   

ตา่ง ๆ เป็นต้น 

   2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน

การปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด  งานด้านช่าง   

เป็นต้น 

   3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  

เชน่  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน  เป็นต้น 
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   4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถ

ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษยสัมพันธ์การท างาน    การ

สื่อสารและสื่อความหมาย  การเสริมสรา้งสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

   5. ด้านศีลธรรม  คุณธรรม และจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน  เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานอย่างมคีวามสุข  เป็นต้น 

   ดังนั้น จึงให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ได้รับการพัฒนาทักษะ  ความรู้ความสามารถ  การฝึกอบรมตาม

หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย 1 หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร  ตามความ เหมาะสมกับ

ต าแหน่ง  ดังนี้ 

1. หลักสูตรความรูพ้ืน้ฐานในการปฏิบัติราชการ 

2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผดิชอบ 

3. หลักสูตรความรูแ้ละทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

4. หลักสูตรด้านการบริหาร 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

  1. วิธีการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 

วิธีการพัฒนาผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นหน่วยด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับสถาบัน

พัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตาม

ความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

1.1 การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงาน

ส่วนต าบลและพนักงานจา้งผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

1.2 การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเอง หรือคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือสถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรอืส่วนราชการอื่น ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

1.3 การศึกษา หรือดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาหรือดูงานที่อยู่ใน

ความสนใจและเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล
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จะสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ าและพนักงานจ้าง  

1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วน

ต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีหรอืหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.5 การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาก่อน

มอบหมายงาน 

1.6  การใหค้ าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

1.7 การประชุม จะจัดให้มกีารประชุมพนักงานสว่นต าบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 

 

2. ระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล คือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 – 2560 

ส่วนที่ 5  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

  เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณในแต่ละปี  ปรากฏใน

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   

ส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผล 

   1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 

15 วันท าการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล 

  2. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ

ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 

   3. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้

เหมาะสมกับความตอ้งการต่อไป 

   4. ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

   5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจ าปี โดย Core Team ต้องผา่นการประเมนิตัวชีว้ัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  
เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้าง  มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์
ส่วนตน  อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตาม
ค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหาร่ส่วนต าบลหนองหงส์ 
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ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรธีรรมราช   

พ.ศ. 2557 

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

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

  1.  เป็นเครื่องมอืก ากับความประพฤติของข้าราชการ  ที่สรา้งความโปร่งใส  มีมาตรฐาน

ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

 2.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับ

บุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  เพื่อให้

การด าเนินงาน เป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพิ่มความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่

ผูร้ับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสีย 

  4.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้

อ านาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ

ประชาชน และต่อสังคม ตามล าดับ 

  5.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ

เกิดขึ้น  รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี ้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กร

และข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ  อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ  ดังนี ้

 หมวด  1 

บททั่วไป 

  ข้อ 1  ในประมวลจรยิธรรมนี้  

   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
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   “ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ 

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจา้ง  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

  ข้อ 2  ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี ้ 

 

หมวด  2 มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่  1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

  ข้อ 3  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและ

ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภบิาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  10  ประการ  ดังนี้ 

(1)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  

(2)  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

(3)  การมจีติส านึกที่ด ี ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ   

   (4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(5)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย  

(6)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มอีัธยาศัย  และไม่เลอืกปฏิบัติ  

(7)  การให ้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถ ูกต้อง  และไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริง  

(8)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และ

ตรวจสอบได้  

(9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

(10)  การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  

ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้นา่อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
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ส่วนที่  2 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

  ข้อ 4  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ  

ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์  

  ข้อ 5  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ

รักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 ข้อ 6  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น

พลเมอืงดี  เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 ข้อ 7  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ

ก่อใหเ้กิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหนา้ที่  

 ข้อ 8  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เต็มก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมี

ประสิทธิภาพตามภาระหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน  

  ข้อ 9  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างหน่วยงาน

และประชาชน  

  ข้อ 10  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

สุภาพ เรียบร้อย  มีอัธยาศัย  

  ข้อ 11  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ต้องรักษาความลับที่ได้จาก

การปฏิบัติหน้าที่  การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ / พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจ

หนา้ที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  หรอืเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

  ข้อ 12  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ต้องรักษาและเสริมสร้างความ

สามัคคีระหว่างผู้รว่มงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

  ข้อ 13  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ต้องไม่ใช้สถานะหรือ

ต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สิน

หรือไม่ก็ตาม  ตลอดจนไม่รับของขวัญ  ของก านัล  หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน  หรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆ  อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา

หรอืการให้ตามประเพณี 
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  ข้อ 14  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ต้องประพฤติตนให้สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อื่น ด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานของเพื่อนรว่มงาน  และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน  

ส่วนที่  3 

จรรยาวิชาชีพ 

  ข้อ 15  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  จะปฏิบัติงานตามจรรยา

วิชาชีพ ดังตอ่ไปนี ้

   (1)  พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ที่ปฏิบัติงานในต าแหน่ง

ผูช่้วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จะต้องถือแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  พ.ศ.  2539 

 

หมวด  3 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจรยิธรรม 

ส่วนที่  1 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจรยิธรรม 

  ข้อ 16  ให้ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  มีหน้าที่ควบคุมก ากับ

การให้มกีารปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี ้ 

(1)  ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  เพื่อรายงานผลให้

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอ

หรืออาจด าเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  หรือคณะกรรมการจริยธรรม

มอบหมาย  หรอืตามที่เห็นเองก็ได้  

(3)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการ  ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้

อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองหงส์  หรอืคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร 

อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  หรอืคณะกรรมการจริยธรรมไปยัง

ผูต้รวจการแผน่ดินก็ได้  
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(4)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มใิห้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้

อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัต ิ

ตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั ้ง  โยกย้าย  เลื ่อนขั ้น

เงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น  จะ

กระท ามไิด้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว  

 (5)  ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรม  ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

   (6 )  ด า เนิ นการอื่ นตามที่ ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้   ห รือตามที่

คณะกรรมการจริยธรรมหรอืปลัดมอบหมาย ทั้งนี ้โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผูด้ ารงต าแหน่งใน

ส านักปลัด  

  ข้อ 17  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม

ขึน้ เพื่อควบคุม ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย 

(1)  ปลัดหรอืรองปลัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 

(2)  กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  เลือกกันเองให้

เหลือสองคน 

(3)  กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์    ที่

ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์จ านวน

สองคน 

(4)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการ (1) – (3)  ร่วมกันเสนอชื่อ

และคัดเลือกให้เหลือสองคน 

(5)  หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการจรยิธรรมได้ตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 

  ข้อ 18  คณะกรรมการจรยิธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี ้ 

(1)  ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี ้ 

ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

(2)  สอดส่อง  ดูแล  ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา  หรือในกรณีที่มี
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การอุทธรณ์  การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  และมีค าวินิจฉัย

โดยเร็ว 

   (3)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  มี

อ านาจหน้าที่  ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรื อห้าง

หุ้นส่วน  บริษัท  ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมา

ชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  

   (4)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยค า

หรอืให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 (5)  พิจารณาวินิจฉัย  ชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  

ระดับจังหวัดโดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายใน 

เก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด  

   (6)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็น

เรื่องส าคัญหรอืมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

   (7)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มี

ให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผู้นัน้  

   (8)  ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน

มอบหมาย  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้

บังคับ  

ส่วนที่  2 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

 ข้อ 19  กรณีมีการร้องเรียน  หรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน

ประมวลจรยิธรรม  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้รับผดิชอบพิจารณาด าเนนิการ  

  ข้อ 20  การด าเนินการตามข้อ  19  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง

คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

  ข้อ 21  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม

ร้ายแรงหรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  
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ความส าคัญและระดับต าแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน  อายุ  ประวัติ และความ

ประพฤติในอดีต  สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอื่นอันควรน ามา

ประกอบการพิจารณา  

  ข้อ 22  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ  20  แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ 

ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ  19  สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏ

ข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผดิทางวินัย  ใหผู้้รับผดิชอบพิจารณา

ด าเนินการตามข้อ  19  สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  25  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้

ด าเนนิการทางวินัย  

  ข้อ 23  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  19  ข้อ  

20  และข้อ  22  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย 

และการด าเนินการทางวินัย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ข้อ 24  การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ  22  ให้ด าเนินการตามนั้น  เว้น

แตจ่ะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าใหผ้ลของการสั่งการน้ันเปลี่ยนแปลงไป 

หมวด  4 

ขั้นตอนการลงโทษ 

 

  ข้อ 25  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทาง

วินัยหรือความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี  เพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง

หรือตักเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ ง  การ

เลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผูฝ้่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับ

การพัฒนาแล้วแต่กรณี  

  ข้อ 26  เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ  24  

แล้ว  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

  ข้อ 27  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  25  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

จรยิธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ  

  ผูถู้กลงโทษตามข้อ  20  (2)  สามารถร้องทุกข์หรอือุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแตว่ันได้ทราบการลงโทษ  

  ข้อ 28  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลตอ่ผูต้รวจการแผน่ดินโดยเร็ว 
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บทเฉพาะกาล 

 

  ข้อ 29  จัดให้มกีารประเมินการปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้  พร้อมด าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขประมวลจรยิธรรมใหม้ีความเหมาะสม  (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการการบริหารงาน

บุคคลระดับจังหวัด  คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น  และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 

  ข้อ 30  กรณีที่มีการยกเลิกใช้ประมวลจริยธรรม  เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้มีความ

เหมาะสม  (ถ้ามี)  หากระหวา่งนัน้  เกิดกรณีตามข้อ  21  ใหใ้ช้ประมวลจรยิธรรมฉบับเดิมไปพลางก่อน 
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กรอบแนวทางการเสรมิสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรม 

ความหมาย แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดขั้นต้น 

เพื่อการประเมินผล 

- เพื่อป้องกันการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ 

1. มคีวามซื่อสัตย์ 

2. มคีวามสุจรติ 

3. การใช้อ านาจและหน้าท่ี

ในทางที่ถูกต้อง 

4. มีความโปร่งใส 

5. มีความพร้อมและยินดีให้

มกีารตรวจสอบ 

 

1. พงึปฏบัิตหินา้ที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจรติ และมคีวาม

รับผิดชอบ 

 

- มกีารปฏบัิตหินา้ที่อย่าง

ตรงไปตรงมา โดยค านงึถึง

ประโยชนข์องทางราชการและ

ประชาชน 

- การไมใ่ชต้ าแหนง่หนา้ที่หา

ผลประโยชน์ 

 

1. การปฏบัิตหินา้ที่โดยยึดถอืระเบียบ

กฎหมาย หนังสือสั่งการ มต ิค.ร.ม. หรอื

วชิาชีพ 

2. การไม่ใช้ต าแหนง่หนา้ที่แสวงหา

ผลประโยชนโ์ดยมิชอบ 

3. การปฏบัิตงิานโดยยดึหลักตามพระบรม

ราโชวาท 

4. ผู้บังคับบัญชาตอ้งปฏบัิตตินเป็น

ตัวอยา่งในความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 

5. ควบคุมอุปกรณเ์ครื่องใชไ้มน่ าของ

ราชการไปใชเ้ป็นทรัพย์สนิสว่นตัว 

 
1. จ านวนขอ้ทักทว้งร้องเรียนของ

บุคคลภายนอกวา่ไมป่ฏบัิตติามระเบียบ

กฎหมาย มต ิค.ร.ม. ฯลฯ  

2. จ านวนเร่ืองท่ีถูกรอ้งเรียนวา่ทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ 

3. จ านวนขา้ราชการท่ีถกูลงโทษ

ด าเนนิการทางวินัย 

4. รอ้ยละของผู้รับบริการท่ีมีความพึง

พอใจต่อการให้บริการขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

5. จ านวนข้อร้องเรียนของประชาชนผู้ รับ

บริการท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

6. จ านวนผู้ปฏบัิตงิานท่ีถูกตรวจสอบวา่

ร่ ารวยผิดปกติ 

7. รอ้ยละของผู้ปฏบัิตงิานโดยยดึหลักพระ

บรมราโชวาท 

8. จ านวนผู้ร้องเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ทุจรติของผู้บังคับบัญชา  
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กรอบแนวทางการเสรมิสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
 

พฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ 

มาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรม 

ความหมาย แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดขั้นต้น 

เพื่อการประเมินผล 

 2. พงึปฏบัิตหินา้ที่อย่างเปิดเผย 

โปร่งใส พรอ้มให้ตรวจสอบ 

- ขั้นตอนการปฏบัิตงิานแผนการ

ท างานและการมอบหมายงานท่ี

ชัดเจน โดยสามารถแจง้ล าดับ

ขั้นตอนการปฏบัิตงิาน 

ผู้ปฏบัิตงิาน และระยะเวลาแล้ว

เสร็จให้แกผู่้มาติดต่อราชการได้

ทราบ เพื่อสามารถตรวจสอบและ

ตดิตามได ้

- มกีารตัง้คณะท างานหรือ

คณะกรรมการท่ีประกอบด้วย 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน ในการตรวจสอบการ

ด าเนนิงานของเจ้าหนา้ที่และ

หนว่ยงาน 

- มกีารเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ี

เป็นประโยชนอ์ย่างตรงไปตรงมา

ด้วยภาษาท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย 

1. จ านวนประชาชนท่ีมีสว่นร่วมในการ

ตัดสนิใน 

2. การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารและการ

ปฏบัิตติาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสาร 

3. มคีู่มอืการปฏบัิตงิานของเจ้าหนา้ที่

และคู่มอืการติดต่องานของประชาชน 

4. ประชาสัมพันธ์การปฏบัิตงิานให้

ประชาชนทราบทุกขั้นตอน 

5. มขีั้นตอนการปฏบัิตงิาน แผนการ

ท างานมอบหนา้ที่ชัดเจน และมกีารจัดท า

หนังสือแนะน าการติดต่อราชการ 

6. ก าหนดระยะเวลาในการปฏบัิตงิานให้

ชัดเจนและแจ้งให้ประชาชนทราบ 

7. มีการสรุปผลงานประจ าป ี

8. ผู้บังคับบัญชาตอ้งติดตามการปฏบัิติ

อย่างตอ่เนื่อง 

1. จ านวนประชาชนที่มีสว่นร่วมใน

การตัดสินใจ 

2. จ านวนสื่อที่ใชใ้นการเผยแพร่ เชน่ 

วารสาร, หอกระจายข่าว, ฯลฯ 

3. รอ้ยละของจ านวนข้อมูลข่าวสารที่

ประชาชนควรทราบที่ได้มกีาร

ประกาศในที่สาธารณะ 

4. จ านวนคู่มอืการปฏิบัติงานและ

การตดิต่องานที่ได้มกีารจัดท าขึน้ใน

แตล่ะงาน 

5. รอ้ยละของข้อเรยีกร้องที่มตี่อการ

ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

6. อัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้นของความพึง

พอใจของผูใ้ช้บริการ 

7. ความถี่ในการตดิตามของ

ผูบ้ังคับบัญชา 
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กรอบแนวทางการเสรมิสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานทาง

คุณธรรมและ

จรยิธรรม 

ความหมาย แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดขั้นต้น 

เพื่อการประเมนิผล 

 

-เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิตงิาน 

1. ปฏบัิตงิานดว้ยความเสมอภาคและ

เป็นธรรมตอ่พนักงานและประชาชน 

2. การปฏบัิตงิานตอ้งค านงึถงึความพงึ

พอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

3. มคีวามกระตอืรือร้นในการ

ปฏบัิตงิาน 

4. มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้มารับบริการ 

5. มคีวามรอบรู้และความเช่ียวชาญใน

งานท่ีท า 

6. มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การปฏบัิตงิาน 

7. ปฏบัิตงิานดว้ยการใช้ทรัพยากร

อย่างประหยัดเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

 

 

3. พงึให้บริการด้วย

ความเสมอภาค 

สะดวก รวดเร็ว มี

อัธยาศัยไมตรี และ

ตรงตอ่เวลา 

 

 

- การให้บริการท่ีเป็นมาตรฐาน

เดียวกันอยา่งเสมอภาค ท่ัวถงึ 

เป็นธรรม 

- การให้บริการด้วยความ

สะดวกรวดเร็ว และตรงตอ่เวลา 

- การให้บริการด้วยความเตม็

ใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส และรักษา

ประโยชนแ์ก่ผู้มารับบริหารทุก

คน  

 

1. ก าหนดหลักเกณฑแ์ละมาตรฐานในการ

ปฏบัิตงิานให้ชัดเจน และประกาศให้

ประชาชนรับทราบ 

2. น าระบบ one stop service มาใช ้

3. ลดขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน 

4. กระจายอ านาจการตัดสินใจ 

5. การให้บริการนอกสถานท่ีในบาง

ลักษณะงาน 

6. จัดระบบการรับบริการกอ่น – หลัง  

7. จัดเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์และบริการ

หรือตรวจสอบเบือ้งต้น 

8. น าเทคโนโลยสีมัยใหมม่าใช ้

9. สร้างมาตรการจูงใจในการตรงตอ่เวลา  

 

1.ร้อยละของผลงานท่ีส าเร็จตาม

ระยะเวลามาตรฐาน 

2. ร้อยละของผู้รับบริหารท่ีมีความพึง

พอใจต่อการปฏิบัตงิานของเจ้าหนา้ที่ 

3. จ านวนระยะ เวลาในการใหบ้ริการท่ีเร็ว

ขึน้กวา่เดิม 

4. ร้อยละของผู้บริการท่ีมีความพึงพอใจ

ตอ่การปฏบัิตงิานของเจ้าหนา้ที่ 

5. ร้อยละของระบบบริการท่ีมกีารใช้บัตร

คิว 

6. จ านวนจุดให้บริการตรวจเอกสารก่อน

หรือแจกเอกสาร แผ่นพับแก่ผูรั้บบริการท่ี

เพิ่มขึ้น 

7. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความสามารถ

ปฏบัิตงิานกับอุปกรณ/์เทคโนโลยสีมัยใหม่

ได ้

8. จ านวนผู้ได้รับรางวัลท่ีเพิ่มขึ้นในการ

ตรงตอ่เวลา 
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กรอบแนวทางการเสรมิสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรม 

ความหมาย แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดขั้นต้น 

เพื่อการประเมินผล 
 

8. เปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด และ

ร่วมท าให้บุคคลผู้มีสว่นได้

เสียหรอสว่นเกี่ยวข้องเกิด

การยอมรับก่อนและหลัง

ด าเนนิการท่ีมีผลกระทบตอ่

ส่วนร่วม 

9. รักษา/ภูมิใจในเกียรตแิละ

ศักดิ์ศรีของการเป็น

ข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่น 

 

 

4. พึงปฏบัิตหินา้ที่โดยมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิของงานและความ

คุ้มคา่ 

 

- การปฏบัิตหินา้ที่ให้แล้วเสร็จ

ตามก าหนดและบรรลุเป้าหมาย

ท่ีวางไว ้

- การปฏบัิตหินา้ที่โดยค านงึถงึ

ผลลัพธ์และผู้มารับบริการ โดย

อยู่ภายใต้ขอบเขตของระเบียบ

กฎหมาย 

- การใช้ทรัพยากรอย่าง

ประหยัดมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และคุ้มคา่ทัง้ใน

ส่วนราชการใชเ้งินและใชเ้วลา 

 

1. การปฏบัิตงิานให้แล้วเสร็จตามก าหนด

และบรรลุเป้าหมาย 

2. ปรับปรุงวธีิการปฏิบัตงิาน 

3. พัฒนาบุคลากรให้เปลี่ยนทัศนคติในการ

ปฏบัิตงิาน 

4. การประเมินผลโครงการท้ังก่อนและ

หลังการปฏบัิตงิาน 

5. ปฏิบัตงิานโดยค านึงถึงผลลพัธ์ภายใต้

ระเบียบกฎหมาย 

6. ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ใน

การปฏบัิตงิานให้ชัดเจน 

7. ก าหนดรางวัลและ/หรือค่าตอบแทน

ตามผลงาน 

8. การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมี

ประสิทธิภาพ 

9. มีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ โดยการตัง้

ในรูปคณะกรรมการชุมชน 

10. มีการสง่เสริมให้รางวัลแกพ่นักงานที่

ปฏบัิตหินา้ที่ได้สัมฤทธ์ิผลตามเป้าประสงค์ 

 

1. ร้อยละของผลผลิต/ผลลัพธ์ท่ีบรรลุ

วัตถุประสงค์หรือพันธกิจ 

2. ร้อยละของค่าใชจ้า่ยท่ีลดลงโดยได้รับ

ปริมาณงานและคุณภาพงานเท่าเดิมหรือ

เพิ่มขึ้น 

3. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา

ในหลักสูตรการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

4. จ านวนโครงการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของโครงการ 

5. จ านวนงานท่ีปฏบัิตสิ าเร็จภายใต้

ระเบียบกฎหมาย  
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กรอบแนวทางการเสรมิสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรม 

ความหมาย แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดขั้นต้น 

เพื่อการประเมินผล 

  

5.พงึด ารงตนให้ต้ังม่ันใน

ศลีธรรม และพัฒนาทักษะ

ความรู้ ความสามารถ และ

ตนเองให้ทันสมัยอยูเ่สมอ 

 

- การศึกษาหาความรู้ท่ีทันสมัย

ท่ีเป็นการพัฒนาทางวชิาการ

และพัฒนาจิตใจของตนเองอยู่

เสมอด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบ

ตา่ง ๆ เชน่ การเข้าร่วมอบรม

ประชุม สัมมนา และการศกึษา

ด้วยตนเอง เป็นต้น 

 

1. เปิดโอกาสให้พนกังานได้รับการ

ฝึกอบรมพัฒนาด้านจิตใจ ความรู้ 

2. ก าหนดแผนงานการเข้ารับการฝึกอบรม 

สัมมนา และศกึษาดูงาน 

3. ตอ้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 

4. มุ่งเนน้เทคนิคการฝึกอบรมให้เกิด

ความรู้และความตระหนัก 

5. เปิดโอกาสให้พนักงานไปศกึษาดูงาน 

6. เจ้าหนา้ที่มกีารศึกษาหาความรู้ดว้ย

ตนเอง 

7. หมุนเวยีนการปฏบัิตหินา้ที่เพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพ 

 

1. จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับหลักศลีธรรมและ

การปฏบัิตใินหน้าท่ี 

2. จ านวนคร้ังเฉลี่ยในการฝึกอบรมตอ่คน

ตอ่ปี 

3. จ านวนคนท่ีผ่านการอบรม 

4. จ านวนครัง้ท่ีศึกษาดูงาน 

5. จ านวนเจ้าหนา้ที่ศกึษาความรู้ดว้ย

ตนเอง 

6. ความพงึพอใจของพนักงานและผู้บริการ 

7. จ านวนค่าใชจ้่ายในการบริหารงาน

บุคคลลดลง  
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ภาคผนวก 
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