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ค้าน้า
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ได้มีการจัดท้าแผนอัตราก้าลัง 3 ปี โดยมีโครงสร้างการ
แบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้า มีการก้าหนดต้าแหน่ง การจัดอัตราก้าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับ
อ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล
พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขันตอนการกระจายอ้านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการก้าหนด
ต้าแหน่งและการใช้ต้าแหน่งพนักงานส่วนต้าบลให้เหมาะสม
ทังยังใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินการวางแผนการใช้อัตราก้าลั ง การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ให้เหมาะสมอีกด้วย
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน จึงได้มีการวางแผนอั ตราก้าลังใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแต่งตังพนักงานส่วนต้าบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลให้ เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ้านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลด
ขันตอนการปฏิบั ติงาน และมีการลดภารกิ จและยุบเลิกหน่ว ยงานที่ไม่จ้าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
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1. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยนเดิมได้ยกฐานะมาจากสภาต้าบลน้าเกี๋ยน จัดตังขึนเป็น
องค์การบริ ห ารส่ ว นต้าบล ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม พุทธศักราช
2542 ตังอยู่เลขที่ 173 หมู่ที่ 4 ต้าบลน้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีเขตพืนที่การปกครองทังหมด
5 หมู่บ้าน ๘64 ครัวเรือน องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ปัจจุบันแบ่งโครงสร้างการบริหารงานและการ
แบ่งส่วนราชการทังหมด 4 ส่ว น ประกอบด้วยส้านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีจ้านวนอัตราก้าลังตามแผนอัตราก้าลังประจ้าปี 2561-2563 ที่ผ่านมาทังหมด 28 อัตรา
แยกเป็นพนักงานส่วนต้าบล 18 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 คน พนักงานจ้างทั่วไป 5 คน จาก
การวิเคราะห์ และก้าหนดต้าแหน่ ง การจัดอัตราก้าลัง และโครงสร้างการบริห ารงานตามแผนอัตราก้าลัง
ประจ้าปี 2561-2563 ที่ผ่านมา ท้าให้ทราบว่าจ้านวนพนักงานตามแผนอัตราก้าลังที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอกับ
การให้บริการประชาชนประกอบกับภารกิจที่ต้องท้ามากขึนและมีการถ่ายโอนและกระจายอ้านาจให้ท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติแผนและขันตอนการกระจายอ้านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความอิสระในการบริหารงานบุคคล
ตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่นเพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพืนที่ให้หมดไป จากภารกิจที่เพิ่มขึนขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลน้าเกี๋ยนท้าให้ต้องมีการจัดท้า แผนอัตราก้าลังประจ้าปี พ.ศ. 2564-2566 ขึน เพื่อท้าการวิเคราะห์
การวางแผนการใช้ก้าลังคนให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและต้าแหน่งเพื่อให้มีการใช้ก้าลังคนเกิด
ประโยชน์สูงสุดและเพื่อก้าหนดโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เ หมาะสมไม่ซ้า มีการก้าหนดต้าแหน่ง
การจัดอัตราก้าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล ตามพระราชบัญญัติ
สภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอ้านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล
(ก.อบต.จั งหวัด) ตรวจสอบการก้าหนดต้าแหน่งและการใช้ต้าแหน่งพนักงานส่ ว นต้าบล พนักงานจ้างให้
เหมาะสม ทังยังใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินการวางแผนการใช้อัตราก้าลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ให้เหมาะสม มีการวางแผนอัตราก้าลังเพื่อใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและ
บรรจุแต่งตังพนักงานส่วนต้าบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่ว นต้าบลให้ เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ้านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขันตอนการ
ปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ้าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีประกอบกับ
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต้าแหน่ง ก้าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก้าหนด
ต้าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต้าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ้านวนเท่าใด ให้
ค้านึ งถึงภาระหน้ าที่ความรั บ ผิ ดชอบ ลั กษณะงานที่ต้อ งปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงานปริ ม าณ
ตลอดจนทังภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต้าบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วน
ต้าบล จัดท้าแผนอัตราก้าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการก้าหนดต้าแหน่งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ทังนี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก้าหนด
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1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างส้าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก้าหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้
เกิ ด ความเหมาะสมและให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เกิ ด ความคล่ อ งตั ว
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้
ก้าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน้ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมาก้าหนด
เป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ
จัดท้าแผนอัตราก้าลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม 2557
1.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก้าหนดการก้าหนดต้าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก้าหนดแนวทางให้ องค์การบริหารส่วน
ต้าบล จัดท้าแผนอัตราก้าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น กรอบในการก้าหนดต้าแหน่งและการใช้
ต้าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ้าและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก้าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต้าบล
แต่งตังคณะกรรมการจัดท้าแผนอัตราก้าลัง วิเคราะห์อ้านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต้าบล
วิเคราะห์ความต้องการก้าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก้าลังคน จั ดท้ากรอบอัตราก้าลัง และก้าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก้าหนดต้าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก้าลัง 3 ปี
1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน จึงได้จัดท้าแผน
อัตราก้าลัง 3 ปี ส้าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ขึน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบ
การจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เพื่อให้ องค์ การบริห ารส่ ว นต้า บลน้า เกี๋ยน มีการก้าหนดต้าแหน่ง การจัด อัตราก้ า ลั ง
โครงสร้ างให้เหมาะสมกับ อ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ตามกฎหมายจัดตังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขันตอนการกระจายอ้านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก้าหนดต้าแหน่งและการใช้ต้าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ้าว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่
2.4 เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก้าหนดประเภทต้าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต้าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการด้าเนินการวางแผนการใช้อัตราก้าลังการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน
2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยนสามารถวางแผนอัตราก้าลัง ในการบรรจุแต่งตัง
ข้าราชการ และการใช้อัตราก้าลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ้านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขันตอน
การปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ้าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.7 เพื่อให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นด้าเนินการวางแผนการใช้อัตราก้าลั งบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อ ย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนด
2.8 เพื่อให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มี การก้าหนดต้า แหน่ง อั ตราก้าลั ง ของบุ คลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน
๒.๙ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต้าบลมีการวางแผนอัตราก้าลัง การจัดสรรงบประมาณและ
บรรจุ แต่งตังพนั ก งานส่ ว นต้ าบล เพื่อให้ และการบริ ห ารงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้าบลน้า เกี๋ยน เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ้านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลด
ขันตอนการปฏิบั ติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่ว ยงานที่ไม่จ้าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี และให้สอดคล้องกับยุทธศาตร์การพัฒนาบุคลากร

๗

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท้าแผนอัตราก้าลัง 3 ปี
จากวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ซึ่งก้าหนดไว้ดังนี
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน “กินอิ่ม นอนอุ่น ฝันดี”
กินอิ่ม = เศรษฐกิจ พึ่งตนเองได้
นอนอุ่น = มีสุขภาพดี สร้างสุขภาพ
ฝันดี = มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มียาเสพติด
พันธกิจ
1. ส่ งเสริ มการประกอบอาชีพของประชาชน ให้ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. จัดให้มีการบ้ารุงรักษาเส้นทางการคมนาคมและพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐาน
3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกหน่วยงานในพืนที่ ในการพัฒนาชุมชนและองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
5. อนุรักษ์ฟื้นฟู บูรณะและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต้าบล
6. พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพิ่มขึน เกิดพัฒนาการทางเศรษฐกิจ พิชิตความยากจน สร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็ง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาระบบคมนาคม ระบบประปาไฟฟ้า รางระบายน้า
3. ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
4. พัฒนาคนให้มีความมั่นคงในการด้ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่ปลอดภัย
5. ส่งเสริมให้มีการสืบสานฟื้นฟู อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
6. พัฒนาศักยภาพการบริการ การให้บริการขององค์กรและบุคลากรในท้องถิ่น
7. ส่งเสริม ฟื้นฟู การพัฒนา การอนุรักษ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
พัฒนาความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
สร้างความมั่นคงทางสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

๘
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียง
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาระบบคมนาคม ระบบประปา ไฟฟ้า รางระบายน้า
3. ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศ
4. พัฒนาคนให้มีความมั่นคงในการด้ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่ปลอดภัย
5. ส่งเสริมให้มีการสืบสานฟื้นฟู อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
6. พัฒนาศักยภาพการบริหาร การให้บริการขององค์กรและบุคลากรในท้องถิ่น
7. ส่งเสริม ฟื้นฟู การพัฒนา การอนุรักษ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. พัฒนาความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
สร้างความมั่นคงทางสังคม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
------------------------------๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
การจัดท้าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยก้ า ลั ง อยู่ ร ะหว่ า งการการเสนอร่ า งกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกรรจั ด ท้ า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนีอยู่ระหว่างการด้าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท้าร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปย่อได้
ดังนี

๙

ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตังคณะกรรมการจัดท้า
ยุทธศาสตร์ชาติมีอ้านาจหน้าที่ในการจัดท้า ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด้าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตังคณะอนุกรรมการ ๒
คณะได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปเพื่อจัดท้าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ๒๐ปี และ (๒) คณะอนุ กรรมการจัดท้าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดท้า ร่าง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
คณะอนุกรรมการจัดท้า ยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด้าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปีตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก้าหนดโดยได้มีการน้าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท้ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วนได้แก่ภาคราชการภาคเอกชนภาคการเมืองและนักวิชาการรวมถึง
ได้พิจารณาน้าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติและความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วยและได้น้าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ ชาติระยะ ๒๐ ปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท้า
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ซึ่ ง ขณะนี อยู่ ร ะหว่ า งการด้ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ร่ า งกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ
ในการด้าเนินการขันต่อไปคณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติจะน้าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนที่จะน้าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก้า หนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติฉบั บ ที่ ๑๒ (ตุล าคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนีหน่ว ยงานต่างๆจะได้น้า แผนพัฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ซึ่ ง เป็ น แผนระยะ ๕ ปี ม าถ่ า ยทอดลงสู่ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ กระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ด้าเนินการซึ่งคาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

๑๐
สาระส้าคัญ
๑ สภาพแวดล้อม
ในช่ว งทศวรรษที่ผ่ านมากระแสการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิด ขึนในโลกเป็ นไปอย่ างรวดเร็ว และใน
หลากหลายมิติท้าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญโดยก่อให้เกิดโอกาสทังในด้านเศรษฐกิจ
สังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล้า บากมากขึนกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ ย นแปลงภูมิทัศน์ เศรษฐกิจ ของโลกได้ส่งผลให้ โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิ จ ในระบบ “เกษตรแบบพึ่ ง ตนเอง” ต้ อ งปรั บ ตั ว และเปลี่ ย นไปเป็ น ระบบเศรษฐกิ จ ที่ “พึ่ ง พา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึนตามล้าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและ
ระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึนและปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย
และในภาคชนบทรวมทังโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้แหล่งทุนและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
สาหรับประชาชนที่อยู่ในพืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่าในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นั บว่ายังอยู่ ในกลุ่ มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆซึ่งส่ว นใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้ เ อง
ภายในประเทศต้องน้าเข้ามาจากต่างประเทศโดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็น
จุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนันในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลก
และแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีส มัยใหม่รวมทังความเชื่อ มโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ท้า ให้เ กิดภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆที่ซับซ้อนขึนอาทิการก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติและ
การก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวน
รุนแรงขึนซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด้า รงชีวิตของประชาชนการบริหารจัดการทางธุรกิจและการบริหาร
ราชการแผ่นดินของภาครัฐ
นอกจากนันในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท้า ให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัลในขณะที่โ อกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพิ่มขึนแต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึนรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท้าให้ความเหลื่อมล้าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึน
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยส้าคัญในทุกมิติเงื่อนไขภายนอกที่ส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตได้แก่กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข้มข้นขึนอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึนจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คนเงินทุนข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยีและสินค้าและบริการขณะเดียวกันการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจในภูมิภาคน้าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ้านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่
เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ส้ าคัญหลายประการทังปั ญหาต่ อเนื่ องจากวิ กฤติการณ์ท างเศรษฐกิจโลกในช่ว งปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และ
วิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท้าให้ระดับหนีสาธารณะในประเทศต่างๆเพิ่มสูงขึนและกลายเป็นความ
เสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลังขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด้าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่
ในสหรัฐฯยุโรปและญี่ปุ่นซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่รวมทังอาจจะมีความ
ผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศนอกจากนันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุด
อิ่มตัวมากขึนขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึนขนานใหญ่และ
เป็นวงกว้างเช่นที่เคยเกิดขึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจนแต่ก็มีแนวโน้มของ
การพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆซึ่งภายใต้เงื่อนไข

๑๑
ดังกล่าวเศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปี ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปี ก่อน
วิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้าแต่ประเทศต่างๆขยายก้าลังการผลิต
เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตการแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึนขณะเดียวกันการลดลงของประชากร
ไทยในระยะ ๑๐ – ๑๕ ปี ข้างหน้านีจะท้าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลงเงื่อนไขดังกล่าวเป็นความ
เสี่ยงส้าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อน
และเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล
ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก้า ลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส้าคัญจากการปรับดุลอ้านาจของ
สหรัฐฯเพื่อพยายามคงบทบาทผู้น้า โลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึนใน
เอเชียและยุโรปนันน่าจะมีผลท้าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทังความร่วมมือและความขัดแย้งโดยขึนอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่ งชาติทังในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเป็นองค์ประกอบส้าคัญในการก้าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศส้า หรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส้าคัญส้าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกันโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด้ารงชีวิตของคนและท้าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่รวมทังเกิด
การเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุน
ด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการ
พัฒนาและน้าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส้าคัญและช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆรวมทัง
น้ามันซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนใน
รูปแบบต่างๆรวมทังพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก
นอกจากนันยังมี ข้อจ้ากัดและความเสี่ยงส้าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อนทังนีโครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัยแม้จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆแต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุนรวมทังมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึนในหลายๆประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่ส้าคัญ
ส้าหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึนนันกดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจการด้ารงชีวิตการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึนในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมาก
ขึนประกอบกับจ้ านวนประชากรที่เพิ่มขึนจะส่ งผลให้ ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่องตามมาด้วยการมี
ข้อก้าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พืนที่และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้
เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวการยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนการใช้
ระบอบประชาธิปไตยและการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึน
ส้าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนันผลของการพัฒนาตังแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท้าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึนตามล้าดับโดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปาน
กลางมาตังแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึนมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่ มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั งแต่ปี
๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ ต่อปีฐานการผลิตและ
บริการหลากหลายขึนฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึนมากหลายสาขาการผลิตและบริการสามารถ
แข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึนและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูงอาทิกลุ่ มยานย นต์
อิเล็ กทรอนิ กส์ และเครื่ องใช้ไ ฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหารสิ นค้า เกษตรการท่อ งเที่ยวและบริ การด้านสุ ข ภาพ
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึนส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึนเป็น ๓๘.๑ ล้านคน จากประชากรวัยแรงงาน๓๘.๖ล้านคน
อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึง ร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล้าดับ จากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐
เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึนในทุกระดับโอกาสการได้รับการศึกษาบริการสาธารณสุขบริ

๑๒
การสาธารณะและโครงสร้างพืนฐานต่างๆและการคุ้มครองทางสังคม อื่นๆรวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆมี
ความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึนตามล้าดับในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึนความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสั งคมและการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมากรวมทังกรอบความ
ร่วมมือที่ช่วยท้าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึน
นอกจากนันประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึนตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ที่ดีอันได้แก่การด้าเนินการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสรับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึนมีการ
ก้ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก้าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึนและฐานะ
การคลังมีความมั่นคงมากขึนและฐานะเงินส้ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงมีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆให้มีการด้าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึนมีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆสามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึนช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด
และสนับสนุนให้การด้าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึน
แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทังทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
จุดอ่อนส้าคัญของประเทศไทยได้แก่โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึนตามล้า ดับแต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยั งต่้า
และการออมไม่เพียงพอประเทศขาดแคลนแรงงานทังในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่างผลิต
ภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่้าทังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่้าต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลักขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมากจึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส้าคัญฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่้า โดยที่การใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอการวิจัยที่ด้าเนินการไปแล้วไม่ถูกน้า มาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่าการพัฒนานวัตกรรมมีน้อยส้า หรับการด้าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสินเปลืองงบประมาณการด้าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่ อง
ประสิทธิภาพต่้าขาดความโปร่งใสและขาดความรับผิดชอบขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้างการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทังการบริหารจัดการน้า ยังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผลและกฎระเบียบต่างๆล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงคนไทยยั งมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส้าคัญขณะที่ความเหลื่อม
ล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมากรวมทังปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน
ทังนีปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส้าคัญ
ได้แก่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในระยะเวลา ๒๐ ปี ต่อจากนีไปจะมีนัย
ยะที่ส้าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศก้าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงผู้สูงอายุจะเพิ่มขึนอย่างรวดเร็ว
ย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออมตลอดจนค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ้า กัดด้าน
ทรัพยากรทังด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัย ยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่
ของประชาชนนอกจากนันปัญหาความเหลื่อมล้า ในมิติต่างๆก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ใน
สังคมข้อจ้ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ความจ้าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและ
โครงสร้างพืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท้า ให้เกิดความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่ อมล้ า และที่ส้ าคัญเงื่อนไขจ้า เป็นที่ต้องปรับตัวคือการแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่ท้าให้จ้าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี

๑๓
โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึนภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นขึนเป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริงโดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คนสินค้าและบริการเงินทุนองค์ความรู้
เทคโนโลยีข้อมูลและข่าวสารต่างๆเป็นไปอย่างเสรีส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึนโดยที่ประเทศต่างๆ
เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขันขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ้ากัดที่เกิด
จากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด้า เนินธุรกิจและการด้า เนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึนกฎเกณฑ์และ
กฎระเบี ย บของสั ง คมโลกจึ ง มี ค วามเข้ ม งวดมากขึ นทั งในเรื่ อ งการปลดปล่ อ ยมลพิ ษ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
กฎระเบียบทางการเงินเป็นต้นเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึนโดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ – ๕ ปี ต่อ
จากนีไปประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันรายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดี
ขึนได้คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่้าและปัญหาความเหลื่อมล้าจะรุนแรงขึนรวมทังทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อม
โทรมลงไปอีกและในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว
ทังนีเงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต
การพัฒ นาประเทศไทยอย่ างมากโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งลั กษณะในเชิ งโครงสร้ างทังทางเศรษฐกิจ และสั ง คม
ภายในประเทศทังที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทัง
โอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติการที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและ
รับมือกับภัยคุกคามเหล่านีได้นันจ้าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน
ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านันโดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วสามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ได้และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนใน
ชาติได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพืนฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการท้างานและการเรียนรู้ซึ่งจ้าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ จ ะต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว นในการด้ า เนิ น การร่ ว มกั น อย่ า งเป็ น เอกภาพมี ก ารจั ด ล้ า ดั บ
ความส้าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานันๆซึ่งการด้าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก้าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวเพื่อก้าหนดวิสัยทั ศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่
ก้าหนดไว้
ดังนันจึงจ้าเป็นต้องก้าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอือต่อ
การพัฒนาประเทศเพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกด้านคนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่งและประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน
ทังนีการวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและข้อจ้า กัดรวมทังความเสี่ยงของประเทศจะ
น้าไปสู่การก้าหนดต้าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก้าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไป
ในทิศทางที่สอดคล้องกันการด้า เนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่
เป็นภาพเดียวกัน

๑๔
อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมิได้มีการก้าหนดวิสัยทัศน์ประเทศเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาวการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส้าคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรั ฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท้า ให้การด้าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสินเปลืองทรัพยากรของประเทศดังนันเพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพื่อเป็นการก้าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความ
รับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรั บร่วมกันและเป็นเอกภาพประเทศไทยจ้าเป็น
จะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบ
ขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภู มิทัศน์ใหม่ของโลกยื ดหยุ่น
ปรั บ ตั ว ได้ เ ร็ ว สามารถรั บ มื อ กั บ ความเสี่ ย งและภั ย คุ ก คามแบบใหม่ ไ ด้ แ ละสามารถอาศั ย โอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้จะต้องมีการก้าหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายของ
ประเทศและทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ
ของบริบทโลกและบริบทการพัฒนาภายในประเทศ
การก้าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถน้ า ไปสู่ การปฏิบั ติอย่ างจริ งจั งจะช่ว ยยกระดับคุณ ภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่ ว นและน้ า พา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึนในปัจจุบันทังปัญหาทางเศรษฐกิจ
ปัญหาความเหลื่อมล้าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและปัญหาความขัดแย้งในสังคมรวมถึงสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึนในอนาคตและสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆกับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท้าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส้าคัญในเวทีโลกสามารถ
ด้ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมี
สุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส้าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติก้า ลังด้าเนินการยก
ร่างอยู่ในขณะนีนันจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทัง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทางทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง
ด้าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้องเพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการคือประเทศไทยมั่นคง
มั่งคั่งและยั่งยืนในทุกสาขาของก้าลังอ้านาจแห่งชาติอันได้แก่การเมืองภายในประเทศการเมืองต่างประเทศ
เศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาการทหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒ วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ้าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทังนีวิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอ้านาจ
รัฐการด้ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการด้ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่น คงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า

๑๕

๓ ยุทธศาสตร์ชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท้า ให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นันจ้าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก้าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนันจึงจ้าเป็นจะต้องก้าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพื่อถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทังประชาชนเอกชนประชาสังคม
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติ
พจน์ประจ้าชาติ “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะ
ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ต่อจากนีไปจะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่
(๑)
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ (๖) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยมีสาระส้าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี
๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงมีเป้าหมายทังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทังสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่ มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่ มี ต่อ
ประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส้าคัญอาทิ
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

๑๖
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ้านาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕) การพัฒ นาเสริ มสร้างศักยภาพการผนึก กาลั งป้ องกันประเทศการรั กษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึน
๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจ้าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทังในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภั ย ด้ า นอาหารการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการค้ า และการเป็ น ผู้ ป ระกอบการรวมทั งการพั ฒ นา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทังนีภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่โครงสร้าง
พืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทัง
ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส้าคัญอาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึน
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด้าเนินชีวิตและการด้าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทังเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาด
และปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรั บไปสู่การท้าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒ นาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒ นาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึน
- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้ อมโดยการยกระดับ บริ การที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒ นาให้ ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆเป็นต้น
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิส าหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร

๑๗
(๔) การพัฒนาพืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
และโครงสร้างพืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(๕) การลงทุน พัฒ นาโครงสร้างพืนฐานในด้านการขนส่ งด้านพลั งงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆเพิ่มบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคงกรอบแนวทางที่ต้อง
ให้ความส้าคัญอาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมเพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรมกรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความส้าคัญอาทิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือต่อการด้ารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้า รวมทังมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส้าคัญอาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทัง ๒๕ ลุ่มน้าเน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

๑๘
๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรั บสมดุลและพัฒนาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐเพื่อให้หน่ว ยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส้าคัญอาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่ว ยงาน
ต่างๆใช้เป็นแนวทางในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอาทิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้านต่างๆเช่นด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาศิลปวัฒนธรรมฯลฯแผนปฏิบัติการ
ในระดับกระทรวงและในระดับพืนที่ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนียุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆของประเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้
บรรลุเป้าหมายโดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายใต้ระบบประชารัฐคือความ
ร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและประชาสังคมทังนีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการ
ก้าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน้า ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติเพื่อที่ส่วน
ราชการและหน่วยงานต่างๆจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ
๕ ปัจจัยความส้าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ
๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติก้าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจนมีการก้าหนดเป้าหมายและ
ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจรับรู้และยอมรับเป็นเจ้าของร่ว มกันสามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆตามระยะเวลาเป็นช่วงๆของหน่วยงานปฏิบัติได้และมี
การก้าหนดตัวชีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
๕.๒ ระบบและกฎหมายมีกฎหมายรองรับมีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆเพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติรวมทังกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณให้สามารถระดมทรั พยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการด้า เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่า งมี
บูรณาการและกรอบกฎหมายที่จะก้าหนดให้การด้า เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่องรวมทังมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ
๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่ส อดรับ /สอดคล้ องตังแต่ระดับการจัดท้า ยุทธศาสตร์การ
น้าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลรวมทังมีกลไกในการก้ากับดูแลบริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจสามารถก้าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

๑๙
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

เนื่องด้วยในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนัน จะต้องสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดังนัน เพื่อให้การจัดท้าแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6) ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
น้าเกี๋ยน มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วน
ต้าบลน้าเกี๋ยน จึงได้น้าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท้าแผน
อัตราก้าลัง 3 ปี ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนต้าบล ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒มีรายละเอียดดังนี
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทังจาก
ภายในและภายนอกประเทศอาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆทังเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศในปั จ จุ บั น ที่ ยั ง คงประสบปั ญ หาในหลายด้ า นเช่ น ปั ญ หาผลิ ต ภาพการผลิ ต
ความสามารถในการแข่ ง ขั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาความเหลื่ อ มล้ า ทางสั ง คมเป็ น ต้ น ท้ า ให้ ก ารพั ฒ นาในช่ ว ง
แผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒ จึงจ้าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส้าคัญดังนี
๑.๑ หลักการส้าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปี ที่จะ
สามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บ รรลุเป้าหมายการพัฒ นาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปีโดยมี
หลักการส้าคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี
๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตังแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพื่อให้
เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและ การบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจ้าเป็นส้าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มี ความเป็นคน
ที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด้าเนินชีวิต ที่ดีมีความสุข
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ

๒๐
และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม
๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพั ฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส้าหรับคนไทย
พั ฒ นาคนให้ มี ค วามเป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ มี วิ นั ย ใฝ่ รู้ มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกือกูล อนุรักษ์ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย การ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ้าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” โดย ที่
วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ ง เขต
อ้ า นาจรั ฐ การด้ า รงอยู่ อ ย่ า งมั่ น คงยั่ ง ยื น ของสถาบั น หลั ก ของชาติ การด้ า รงอยู่ อ ย่ า งมั่ น คงของชาติ แ ละ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
อาหารและน้า ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้ อม
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่ างมีเกีย รติและศักดิ์ศรีประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกือกูล ประเทศที่ มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า
๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
มาเป็นกรอบในการก้าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมาย
และตัวชีวัดในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทังนี เป้าหมายประเทศไทยใน ปี
๒๕๗๙ ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันนันพิจารณาจากทังประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการ
ผลิตและบริการส้าคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายใน
สังคมไทย โดยก้าหนดไว้ดังนี “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา ที่
ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย
ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท้าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็น
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส้าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบ เศรษฐกิจ
ตังอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน้าดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็น สังคม
ประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้ องการในตลาดโลก เป็นฐาน
การผลิตและบริการที่ส้าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทังด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้าน สุขภาพ
และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการ อัจฉริยะ
ที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอด ฐานการ
ผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพื่อน าประเทศไทย ไปสู่การมี
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”
๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้น
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากรชันกลางให้
กว้างขึน โดยก้าหนดเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากร

๒๑
รายได้ต่้าสุดร้อยละ ๔๐ ให้สูงขึน นอกจากนีการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนา
นวัตกรรมนับเป็นหัวใจส้าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปส้าหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยที่
เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนันก้าหนดเป้าหมายทังในด้านรายได้ ความเป็น ธรรม
การลดความเหลื่อมล้าและขยายฐานคนชันกลาง การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิ บาล และความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖. ยึ ด “หลั ก การน้ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ อ ย่ า งจริ ง จั ง ใน ๕ ปี ที่ ต่ อ ยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล้าดับแรกที่จะก้ากับและ ส่ง
ต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน
อย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความส้าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลั ง
ขับเคลื่อนจากทังภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการก้าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล้าดับ
ความส้าคัญสูง และได้ก้าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส้าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่าง
แท้จริง รวมทังการก้าหนดเป้าหมายและตัวชีวัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ผ่านๆ มา ในการก้าหนดเป้าหมายได้ค้านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ และ
การเป็นกรอบก้ากับเป้าหมายและตัวชีวัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและก้ากับให้สามารถ ด้าเนินการ
ให้เกิดขึนอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้ จ่ายเงิน
งบประมาณแผ่ น ดิ น และการติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการรวมทั งการพั ฒ นาระบบราชการที่ ๖
สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงก้าหนดประเด็นบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางส้าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก้าหนดแผนงาน/
โครงการส้าคัญในระดับปฏิบัติและก้าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพืนที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและ
จังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ส้าคัญในด้านต่างๆ
๒.สถานะของประเทศ
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑.๑ ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ้ากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจแม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑)
จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗
มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาทหรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ ต่อคนต่อปีซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะ
ขึนมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขันสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวนโดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗
ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๙ ซึ่งต่้ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่้ากว่าระดับที่จะท้าให้ประเทศไทย
หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควรโดยสาเหตุที่ส้าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัว
ของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่ว งปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ๒๕.๕
ในช่วงปี๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคจะพบว่าอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่้ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี
ระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย
๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขันสูงแต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลงโครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึน (สัดส่วนของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็น
ร้อยละ ๗.๒ ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และ

๒๒
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขันปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติ
มาเป็นอุตสาหกรรมพืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึนภายใต้เครือข่าย
ของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึนจนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปาน
กลางขันสู งขณะเดีย วกัน ก็มีการเคลื่ อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ มี
ประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่าท้าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัว
ของก้าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ของก้าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้าประกอบกับผลิตภาพการ
ผลิตของปัจจัย การผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่ง ขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปี
ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯฉบับที่
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)
๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่้าท้าให้ขาดพลัง
ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางซึ่งต้องอาศัยการ
ผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึนแม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตามแต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาและ
ยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนา
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้าทังนีการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมลดลงจาก
ร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ ท้า
ให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจและเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน
๒.๑.๔ การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้า งการรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลกและการด้า เนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคตแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครังในปี
๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส้าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลั งท้าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตามเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุด แข็งของเศรษฐกิจไทยและเอืออ้า นวยต่อการขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึน
โดยเฉพาะหนีสาธารณะซึ่งเพิ่มขึนจากเฉลี่ยร้อยละ๓๗.๙ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒
ในช่วง๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ ชีให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึนจากผลของการด้าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสันในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้
มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป
๒.๑.๕ อัน ดั บความสามารถในการแข่ง ขัน โดยรวมยั งปรั บตั วดีขึนไม่ มากนัก เนื่ อ งจาก
ต่างประเทศมีพลั งการขับ เคลื่ อนมากกว่าไทยและประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่ า งประเทศที่ มี ค วามได้ เ ปรี ย บด้ า นต้ น ทุ น แรงงานและการผลิ ต และประเทศที่ มี ค วามก้ า วหน้ า และ
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทางนวั ต กรรมและความคิ ด สร้ า งสรรค์ โ ดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World
Economic Forum) ได้จั ดอัน ดับ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔
ประเทศและในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้ จั ด
อันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชันน้าในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ
ประจ้าปี๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งด้าเนินการโดยธนาคารโลกนันประเทศไทยได้รับ
การจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก

๒๓
๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึนจากการผนึกก้าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมและเชื่อมโยง
ให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชนแต่ยังคงอยู่ในระดับต่้าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงโดย
ในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก
๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล้าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอด
ช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ใน
ระดับร้อยละ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
เพิ่มขึนเป็นร้อยละ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจาก
ภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลี ยมี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล้าดับ
ขณะเดีย วกัน บุ คลากรด้านการวิจัยและพัฒ นาของประเทศยังมีจ้า นวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมในระดับก้าวหน้าโดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่
จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆด้านประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้า และทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการการบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพการให้บริการน้า ประปายังกระจุกในเขต
นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาคและมีแหล่งน้า ดิบไม่เพียงพอการให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่
ในเมืองและมีราคาค่อนข้างสูงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญ
กับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทังในระยะสันและระยะยาวนอกจากนันการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่้าและมีข้อจ้ากัดยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนีด้านบุคลากรและการบริหารจัดการรวมทังกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างพืนฐานยังขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการท้า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิ กส์การรักษาความปลอดภัยและข้อจ้า กัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรมเช่นความรู้ด้านภาษาความรู้ด้านเทคโนโลยีและความรู้ในการด้าเนินธุรกิจต่างประเทศเป็นต้น
๒.๒ ด้านสังคม
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแต่ยังคงมีปัญหาทังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัยเนื่องจากปัจจัยหลักๆได้แก่
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ้านวนลดลงอย่างรวดเร็วมีพัฒนาการไม่สมวัยและการตังครรภ์
ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึนอัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คนในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒
คนในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน
(๒) ก้าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงและแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y
(Gen Y) ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึนช้าซึ่งจะเป็นข้อจ้า กัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไปก้าลังแรงงานของ
ไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒
ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗)
แต่ยังต่้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซีย ๑ เท่าตัวและสิงคโปร์ ๕ เท่าตัวและก้าลังแรงงานกว่าร้อยละ๖๕.๑
มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่้ากว่านอกจากนีก้าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายซึ่งมีจ้านวนร้อยละ ๒๗ ของ
ประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูงไม่ให้ความส้าคัญกับการมีครอบครัวส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต

๒๔
(๓) กลุ่ มผู้ สู งอายุ วัย กลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึนสะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึนขณะที่ผู้สูงอายุจ้านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึนจาก
๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึนของ
ผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึนแม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก้าลัง
แรงงานเพิ่มขึนแต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีการออมน้อยและแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕
ของรายได้ทังหมดมาจากการเกือหนุนของบุตร
๒.๒.๒ ครั วเรื อนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรู ปแบบของครอบครั วเปลี่ ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึนอัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คนในปี
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คนในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียวครัวเรือน ๑ รุ่นและครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท้าให้ครอบครัวเสี่ยง
ต่อการล่มสลาย
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทังด้านสุขภาพการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึนอายุ คาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทยปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปีเพศหญิง ๗๘.๒
ปีแต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บเนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามคนไทย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึนจ้า นวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปีเพิ่มขึนอย่าง
ต่อเนื่องโดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปีขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่้าสะท้อนได้
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขันพืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่้ากว่าร้อยละ ๕๐
นอกจากนีคนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยผลการวิจัยและการส้ารวจต่างๆพบว่าปัญหา
ส้าคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์สุจริตและการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
เร่งด่วน
๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีความเหลื่อมล้าของการกระจาย
รายได้สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือขณะที่ความเหลื่อมล้า ด้านรายได้มีแนวโน้ม
ดีขึนเล็กน้อยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของ
รายได้ทังหมดขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพืนฐานที่ส้าคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆในสังคมไม่ทั่วถึง
ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖
๒.๒.๕ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส้าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก
(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทังด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัว
อยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือ
ครองที่ดินมากที่สุดมีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อย
ที่สุด ๓๒๕.๗ เท่าเนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินและการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่า
ของภาครัฐ
(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขันพืนฐานขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากรระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาคมีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษาโดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุดมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะ

๒๕
ความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่านักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ
๒.๒ เท่า
(๓) คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ยั ง คงมี ค วามเหลื่ อ มล้ า กั น ระหว่ า งภู มิ ภ าค
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอาทิจากการส้ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี
๒๕๕๖ พบว่าอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า
(๔) ความเหลื่อมล้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานแรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึนจากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึนจาก ๑.๒๙ ล้านคนในปี ๒๕๕๕ เป็น
๒.๔๗๑ ล้านคนในปี ๒๕๕๗ ท้าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึนเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็
ตามแรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่าในปี ๒๕๕๖
(๕) ความเหลื่อมล้าด้านกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมายเข้าไม่
ถึงกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท้างานนอกจากนีผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน
๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึนจากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพโดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ
๑๖.๗ และระบบสวัส ดิการรั กษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐ วิส าหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่กลุ่ มผู้ ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้มั่นคงขึนและมีความครอบคลุมมากขึนโดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบีย
ยังชีพเพิ่มขึนเป็นแบบขันบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคนจากผู้สูงอายุทังประเทศ ๑๐.๔ ล้านคนส่วนผู้พิการ
ได้รับเบียยังชีพเพิ่มขึนเป็น ๘๐๐ บาทครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่
อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลียงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็กแรกเกิดอย่างไร
ก็ตามสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่
อาศัยภายใต้โครงการต่างๆแต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง
๔.๕๔๔,๙๒๖ครัวเรือนอย่างไรก็ตามรัฐเริ่มให้ความส้าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึนอาทิการให้คุณค่ากับความสนุกสนานและความสะดวกสบายละเลยเรื่องวินัยมีความเห็นแก่
ตัวไม่รู้จักเสียสละไม่เอือเฟื้อเผื่อแผ่และขาดความรับผิดชอบนอกจากนียังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวั ฒนธรรม
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ ก่อให้ เกิดการน้า เอาวัฒ นธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒ นธรรม
ท้องถิ่น
๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึนชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึนโดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพืนที่และบูรณา
การเป็นแผนต้าบลเพื่อเชื่อมโยงกับ แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนพัฒ นาอ้าเภอและแผนพัฒ นา
จังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทังในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน
มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทังด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเชื่ อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึนจาก ๑๔๒,๖๓๒
แห่งในปี ๒๕๕๕เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่งในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพร้อยละ ๓๒.๕๑ ของ
องค์กรทังหมดและองค์กรการเงินร้อยละ ๒๖.๗๗
๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่า งกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสั งคม
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆที่มีความรุนแรง
มากขึนน้าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทังทางตรงและทางอ้อม

๒๖
๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน้า ไปใช้ในการพัฒนาจ้านวนมากก่อให้เกิดความ
เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึน
(๑) พืนที่ป่าไม้ลดลงเนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพิ่มมากขึนท้า ให้ความต้องการใช้ที่ดิน
เพื่อการผลิตทางการเกษตรการอยู่อาศัยและการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพิ่มมากขึนตามไปด้วยพืนที่ป่าไม้จึง
ถูกบุกรุกท้าลายมากขึนโดยพืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพืนที่ทังหมดของ
ประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖
(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมท้าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพการชะล้างพังทลายของดินนอกจากนียังมีปัญหาพืนที่สู งชันหรือพืนที่ภูเขาซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้าไปใช้
ประโยชน์ การใช้ทรั พยากรที่ดิ น ของประเทศยัง ไม่ มีประสิ ทธิภ าพและขาดการบูร ณาการของหน่ว ยงานที่
เกี่ย วข้องการบริ ห ารจั ด การที่ ดิน มีปั ญ หาความไม่เ ป็นธรรมและการกระจายสิ ทธิ ก ารถื อ ครองที่ ดิน ความ
หลากหลายทางชีวภาพก้าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคามโดยมีสาเหตุมาจากการสู ญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน
(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท้าลายและมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์
อื่นๆจ้านวนมากเช่นการเพาะเลียงชายฝั่งโดยเฉพาะการท้า นากุ้งการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมท้า ให้
พืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ในปี ๒๕๕๒ คิด
เป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจังโดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทาน
บัตรทังหมดตังแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆอย่างไรก็ตามในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่าป่า
ชายเลนมีสภาพดีขึนในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตันลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มี
ปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตันในขณะที่พืนที่เพาะเลียงสัตว์น้า ชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก
ปริมาณความต้องการสัตว์น้าที่เพิ่มมากขึน
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการแต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึนความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึนตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการท้า ให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึนโดยในปี
๒๕๕๕ ต้องน้าเข้าเพิ่มขึนร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวันคิดเป็นร้อยละ ๕๔
ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ ๗๖ ของการน้าเข้าพลังงานทังหมดขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั นต้นในปี๒๕๕๕เพิ่มขึนร้อยละ
๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวันทังนีประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย
มีแนวโน้มดีขึนโดยมีอัตราการเพิ่มขึนของการใช้พลังงานต่้ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การ
เพิ่มขึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะทีม่ ีการใช้พลังงานเพิ่มขึนเพียงร้อยละ ๐.๖
(๕) ทรั พ ยากรน้ า ยั ง มี ส่ ว นที่ ไ ม่ ส ามารถจั ด สรรได้ ต ามความต้ อ งการประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้าหลักน้าท้าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติมีแอ่งน้าบาดาลทังหมด ๒๗
แอ่งน้าบาดาลมีปริมาณการกักเก็บในชันน้า บาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตรมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึนมาใช้ได้โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้า บาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็
ตามการพัฒนาน้าบาดาลขึนมาใช้มีข้อจ้ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน
เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ ายในการสู บน้า และการด้าเนินการส้ า รวจสู ง ขณะที่ภ าพรวมความ
ต้องการใช้น้าในประเทศในปี ๒๕๕๗ มีจ้านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตรโดยที่ศักยภาพของการ

๒๗
เข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆมีจ้านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตรและยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความ
ต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพแนวโน้มอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วันในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วันใน
ปี ๒๕๕๗ สถานที่ก้าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน้ามูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท้าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึนถึง ๑๙.๙ ล้านตันในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตรายในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตันโดยขยะอิเล็กทรอนิกส์ มีแนวโน้มเพิ่มขึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การก้าจัดซากของเสียเหล่า นีหากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร
ขณะที่ ก ารจั ด การของเสี ย อั น ตรายจากภาคอุ ต สาหกรรมสามารถจั ด การได้ ป ระมาณร้ อ ยละ ๗๐ โดย
ภาคอุ ต สาหกรรมมี ก ารน้ า ของเสี ย อั น ตรายกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่ ม ากขึ นแต่ ยั ง พบการลั ก ลอบทิ งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพืนที่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากต้นทุนในการก้าจัดสูง
(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่งแต่มีแนวโน้มดีขึนในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพืนที่ของประเทศและที่เป็นปัญหาส้าคัญได้แก่ฝุ่นละอองก๊าซโอโซน
และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพืนที่วิกฤติในเขตพืนที่มาบตาพุดจังหวัดระยองที่ยังคงประสบปัญหา
สารอิ น ทรี ย์ ร ะเหยง่ ายในขณะที่ พื นที่ อื่ น เช่น กรุ ง เทพฯปทุ ม ธานี เชี ยงใหม่ ข อนแก่ นพบสารเบนซิ น เกิ นค่า
มาตรฐานแต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้า มันเชือเพลิงเมื่อ
ต้นปี ๒๕๕๗ ทังนีในพืนที่กรุงเทพมหานครการที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงส่วนหนึ่งเป็นผล
การปรับปรุงมาตรฐานน้า มันเชือเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตังแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบ
ขนส่งสาธารณะและทางจักรยานการเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด้าอย่างไรก็ตามปัญหามลพิษทางอากาศใน
พืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้า นวนมากส้าหรับมลพิษจากหมอกควันในพืนที่ภาคเหนื อตอนบน
พบว่าสถานการณ์ดีขึนเป็นล้า ดับโดยความร่วมมือและการท้างานระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) และประชาชนดีขึน
(๓) คุณภาพน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี มีแนวโน้มลดลงสถานการณ์คุณภาพน้าในช่วง ๑๐ ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงโดยแหล่งน้า ที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่ง
น้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึนสาเหตุส้าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจาก
การเกษตรและการปศุสั ตว์และการระบายน้า เสียจากชุมชนระบบบ้าบัดน้าเสียรวมของชุมชนมีจ้านวนไม่
เพียงพอต่อการบ้าบัดน้าเสียที่เพิ่มขึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชนโดยปัจจุบันมีปริมาณน้า
เสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่ระบบบ้า บัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึนได้เพียงร้อยละ
๓๑
(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึนแต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึนอย่างต่อ เนื่องตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพิ่มขึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทยระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี ๒๕๔๗ โดย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึนร้อยละ ๓.๓ ต่อปีอย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตลดลงในช่วง
๕ ปีที่ผ่านมาทังนีเนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆที่มีการด้าเนินงานเพิ่มมากขึนในประเทศ
ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึนร้อยละ

๒๘
๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส้าคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึนบ่อยครังและมีความรุนแรง
มากขึนส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด้า รงชีวิตของคนไทยทังอุทกภัยภัยแล้งวาตภัยและดินถล่ม
สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทอันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต
และวิถีการด้ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้า ทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ้า นวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆในขณะที่น้าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆของโลก
๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล
(๑) ประเทศไทยจะต้ อ งให้ ค วามส้ า คัญ กั บ เรื่ อ งธรรมาภิ บ าลอย่ า งเร่ ง ด่ว นจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยชีว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส้าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาลตาม
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพ .ศ. ๒๕๕๒ มีอย่าง
น้อย ๖ ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕)
หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่าขณะนีได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วนได้แก่ภาคการเมือง
ทังระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซือสิทธิ์ขายเสียงมีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั งมีผลประโยชน์ส่วน
ตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐมีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาลมีการใช้อ้านาจ
หน้าที่โดยมิชอบหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและ
ข้าราชการกระท้าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐปิดงานอย่างรวดเร็วผูกขาดทางธุรกิจหลีกเลี่ยงภาษีขาด
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึน
สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเองมีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของ
ส่วนรวมขาดความโปร่งใสปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์สื่อมวลชนหลายส้านัก
วางตัวไม่เป็นกลางไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริงรับผลประโยชน์จากกลุ่ ม
นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาลตังแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส้ารวจการก้ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องพบว่าบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมี
คะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนไทยให้
ความส้าคัญในการพัฒนาการก้ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้
ลงทุนทังในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล
๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ้านาจ
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่บริหารราชการ
ส่วนกลางบริหารราชการส่วนภูมิภาคและบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ้านาจที่ส่วนกลางได้
มอบอ้านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด้าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

๒๙
ของประเทศทังสามส่ว นนี อยู่ในการควบคุมและบริห ารงานของคณะรัฐ มนตรีซึ่งมีหน้าที่รับผิ ดชอบบริ ห าร
ราชการแผ่นดินรวมไปถึงการก้าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติทังนีการปฏิรูประบบราชการที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก้าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวงและส่วนราชการไม่สังกัดส้านักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
(๒) การกระจายอ้านาจเกิดผลส้าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อ้านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด้าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ.
๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ
ก้าหนดขันตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนันมีการ
ใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่และเพิ่มรายได้ ในการด้าเนินงานของอปท. โดยใน
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึนเป็น
ร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอน
ภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบั ติการก้าหนดขันตอนการกระจายอ้านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ้านวน ๑๘๕
ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯฉบับที่ ๒ จ้านวน
๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรมและถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ้านวน ๙.๘๕๐ คนแบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คนบุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คนข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจ้าอยู่ที่สถานีอนามัยจ้านวน ๗๙ คนและลูกจ้างประจ้า ๓,๐๙๘ คนอย่างไรก็ตามยังมีปัญหา
ที่ต้องการการแก้ไขเช่นการทับซ้อนของอ้านาจหน้าที่และเขตพืนที่ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
เทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต้าบลท้า ให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุลปั ญหา
การซือเสียงท้าให้การเลือกตังระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรมและปัญหาการขาดแคลนรายได้ของอปท. ซึ่ง
รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสั ดส่ วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณพ.ศ.
๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ้าเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล้าดับส่งผลให้อปท. ในพืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หนาแน่นเช่นการเป็นแหล่งที่ตังของอุตสาหกรรมการค้าการบริการการเป็นพืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกการจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึนของประชากร
แฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด
๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ไทยก้าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซือจัดจ้างรับ
สินบนซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาทอัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึนในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่มีความซับซ้อนเพิ่มขึนและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนและมาตรการต่างๆที่ออกมารวมทังกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบ
จากองค์กรต่างๆยั งไม่ส ามารถที่ จ ะเข้า ไปแก้ ไขปั ญหาเหล่ านี ได้ดั งปรากฏตามดัช นีภ าพลั กษณ์ค อร์ รั ป ชั่ น
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติพบว่าประเทศไทย
ได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนอยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทังหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก
จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึนเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนนอยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อ

๓๐
เทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่าประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง
๘๔ คะแนนและมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่นน้อย)
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
๓.๑ บริบทภายใน
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน
ภายใต้สมมติฐ าน (๑) แนวโน้มการขยายตัว ของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ในช่ว ง
แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๓ (๒)การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐
ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๓(๔)ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพ
การผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ๐.๘ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก้าลังแรงงานลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ตามล้าดับภายใต้สมมุติฐ านเหล่ านี
เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการ
ประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท้าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึนเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑
(ในกรณีเศรษฐกิจ ขยายตัวเฉลี่ย ร้ อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การ
ขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท้าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง
อย่างถาวรมากขึนเมื่อค้านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาวโดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก้าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึน
เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึน
(๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึนของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวม
จะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง
(๔) การเพิ่มขึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย
(๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึนท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับ
ฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึน (๖) เกณฑ์รายได้ขันต่้าส้าหรับการเป็นประเทศรายได้ขันสูงปรับตัว
เพิ่มขึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึนของรายได้และมาตรฐานการครองชีพ
ของประเทศส้าคัญๆเงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการ
ที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและ
ในเวทีโลก
๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง
แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึนโดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ
๑ คนและคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คนการขาด
แคลนก้าลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทย
ในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลงผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึนช้าปัญหาการค้า
มนุษย์และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขันพืนฐานที่จ้าเป็นซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของคนไทยอาทิอาชญากรรมโรคระบาดและภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตามนับเป็น
โอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึนเป็นตัวเลขเบืองต้น สศช.
จะค้านวณใหม่อีกครังเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ้าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขันต่้าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่
๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ต่อคนต่อปี

๓๑
๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้า
ความเหลื่อมล้าเป็นปัญหาส้าคัญในสังคมไทยทังความเหลื่อมล้าด้านรายได้โอกาสการเข้าถึง
บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคมและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมจากการกระจายรายได้และผลประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆในสังคมบางพืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วน
ใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูงท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับ
กลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากรมีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนีความเหลื่อมล้ายัง
ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆอาทิปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นคนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมการแย่งชิงทรัพยากรการรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติด
๓.๑.๔ ความเป็นเมือง
การเปลี่ยนแปลงพืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมื องมีแนวโน้มเพิ่มขึนเพื่อลดความแออัดของเมือง
หลวงและเมืองหลักอันเป็นการกระจายความเจริญสู่พืนที่นันๆจึงจ้าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพืนฐาน
การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทังปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสู่ ภ าคการค้ า บริ ก ารและอุ ต สาหกรรมตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใ หม่ ๆ ที่ จ ะช่ ว ยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่นการลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตรรวมทังปัญหาการบริหารจัดการขยะทังขยะชุมชนและอุตสาหกรรมทังนีการเพิ่มขึนของ
ประชากรและแรงงานในพืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไรก็ตามการ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึนเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึนจะส่งผลให้เกิด
การประหยัดจากขนาดการขนส่งมีต้นทุนต่้าลงและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมี ความคุ้มค่ามากขึน
นอกจากนีความต้องการแรงงานที่มากขึนจะมีส่วนเอือหรือท้าให้จ้าเป็นต้องมีการจัดตังสถาบันการศึกษาในพืนที่
เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ้านวนมาก
๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ร่ า งรั ฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้า นการบริหาร
จัดการภาครัฐเอือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
มาตราส้าคัญๆที่จะช่วยสนับสนุนให้ การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิ ทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ
มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐองค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด้าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดินมีหน้าที่ต้ อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด้าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒
รัฐต้องด้าเนินการตามแนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐและต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ อย่างอื่นให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน
กระจายอ้านาจและจัดภารกิจอ้านาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลางส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นรวมทังมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทังใน
ภาครัฐและภาคเอกชนฯลฯมาตรา ๘๙ รัฐต้องด้าเนินนโยบายการเงินการคลังและงบประมาณภาครัฐโดยยึด
หลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลังและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่างคุ้มค่าจัดให้มีระบบการเงินการ
คลั ง เพื่ อ สั ง คมมี ร ะบบภาษี อ ากรที่ มี ค วามเป็ นธรรมมีป ระสิ ท ธิภ าพเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ดต่ อ ประชาชนและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม
อาทิมูลนิธิสถาบันการศึกษาหน่วยงานวิจัยต่างๆน้าเสนอผลการติดตามวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่อ งที่เกี่ยวกับการ
บริ ห ารจั ดการประเทศและการปรั บ ปรุงประสิ ทธิภ าพกลไกการพัฒ นาทังประเด็ นธรรมาภิบ าลการทุ จ ริ ต

๓๒
คอร์รัปชั่นทังการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือนการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ้านาจเพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะเป็นแรงกดดัน ให้ผู้มีอ้านาจภาครัฐหันมาพิจารณา
ทบทวนแนวนโยบายมาตรการและกลไกการท้างานต่างๆให้เหมาะสมมากขึน
๓.๒ บริบทภายนอก
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑๒๑๐๐) จะเป็ น ศตวรรษแห่ งผู้ สู ง อายุ ห มายถึง การมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึนไปมากกว่า ร้ อยละ ๑๐ ของ
ประชากรรวมทั่วโลกโดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น
ญี่ปุ่นอเมริกายุโรปขณะที่กลุ่มประเทศก้าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากรดังกล่าว
ค่อนข้างสันกว่าสะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สันกว่าประเทศพัฒนา
แล้วค่อนข้างมากโดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศและมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึนนอกจากนีมีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึนนับเป็นโอกาส
อย่างมากส้าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่พัก
อาศัยการให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆรวมทังเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท้างานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว
๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
รู ป แบบการผลิ ต และการค้ า ที่ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ม าช่ ว ยในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต การพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ นมีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ผ สมผสานระหว่ า ง Information Technology กั บ Operational Technology หรื อ ที่
เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือ
รถยนต์ตู้เย็นโทรทัศน์และอื่นๆเข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึน
โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทันขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรมจะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง
๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึน
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานของประเทศ
ไทยตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบกติกาด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส้าคัญกับเรื่องความโปร่งใส
และสิ่งแวดล้อมมากขึน
(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้ อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน้ามาซึ่ง
โอกาสที่ส้าคัญๆหลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัด
ในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส้าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิ บเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่
ระดับการผลิตที่สูงขึนทังการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการ
ใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตังและด้านโครงสร้างพืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป
(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน้าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจพัฒนามาตรฐานของอุตสาหกร
รมตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึนโดยแรงเหวี่ยง

๓๓
จากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขัน
ปฐมแรงกดดันจากการเพิ่มขึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะใน
การผลิตสินค้าเกษตรสินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้นรวมทังแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐ
ที่ยังไม่ทั่วถึงยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึนและเป็น
อุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้า เป็นต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
(๔) ตลาดเงินตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ
๑๒เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯและ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯและ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี
สาธารณะในประเทศส้ า คั ญ ๆในช่ว งหลั งวิ ก ฤติ เศรษฐกิ จ โลกที่ มี ค วามเสี่ ยงจะพั ฒ นาไปสู่ วิ ก ฤติ และสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส้าคัญๆของโลกไม่
ประสบความส้าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกความก้าวหน้าในการติดต่อสื่ อสารการ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ส่งผลให้มีทังโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิตทัศนคติและความเชื่อใน
สังคมตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ
๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึนอุณหภูมิของ
โลกเพิ่มขึนท้าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนานเกิดฝนขาดช่วงและมีฤดูกาลเปลี่ยนไปส่งผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรมแหล่งน้า ขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่เกิดความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเช่นระบบนิเวศป่าไม้ระบบนิเวศชายฝั่งพืนที่ชุ่มน้าเกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่งและการสูญเสียแนวปะการังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลต่อความ
มั่นคงด้านอาหารสุขภาพพลังงานและลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยครังขึนและมีความรุนแรงมากขึนทังอุทกภัยภัยแล้งแผ่นดินไหวและดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิตการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมทังวิถีการด้ารงชีวิตของ
ประชาชนนอกจากนีข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและ
เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้า
๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)
ประเด็นส้าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือการจัดท้าเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗
ข้อและเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคตที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไปประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีระบบการศึกษามีความเท่าเทียมกันทาง
เพศส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนมีระบบโครงสร้างพืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
ลดความไม่เท่าเทียมกันทังภายในประเทศและระหว่างประเทศมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน
เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความ

๓๔
หลากหลายทางชีวภาพมีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนส่งเสริมให้สังคมมีความสุขมีความยุติธรรม
และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน
4.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศก้าลังประสบอยู่ท้าให้การ
ก้าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน้า และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่
๑๒ ต้องให้ความส้าคัญกับการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน้าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
๔.๒ การก้าหนดต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ ของประเทศ (Country Strategic Positioning)
เป็ น การก้าหนดต้าแหน่ งทางยุ ทธศาสตร์ของประเทศที่ส อดคล้ องกับยุทธศาสตร์ช าติที่ สศช. ได้จัดท้าขึน
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิ
สติกส์ ของภูมิภาคสู่ความเป็ นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ งผลิ ตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๓ เป้าหมาย
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว
(GNP Per Capita) ณ สิ นแผนพั ฒ นาฯฉบั บ ที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่ ม ขึ นเป็ น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕
ดอลลาร์สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์สรอ.) ต่อคนต่อปี
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึนไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)
๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(๑) ประชาชนทุกช่ว งวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสั งคม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอือต่อการพัฒนาคน
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึน
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) รั ก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากรสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งการอนุ รั ก ษ์ แ ละการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

๓๕
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(๓) มีการกระจายอ้านาจที่เหมาะสม
๕. แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สงู
๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมทังด้านการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากรวิจัยด้านโครงสร้างพืนฐานและด้านการบริหารจัดการรวมทังสนับสนุน
และผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้
ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทังเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก้าลังคนและแรงงานให้มี
ทักษะความรู้ และสมรรถนะที่ ส อดคล้ องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียนโดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัดให้แรงงานทังระบบมีการเรียนรู้ขัน
พืนฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพืนที่การผลิตเพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิต
ที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและด้าเนิน
ธุรกิจท่ามกลางการด้าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆเพิ่มสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทยและสนับ สนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเอง
มากขึ นตลอดจนพั ฒ นาต่ อ ยอดอุ ต สาหกรรมและบริก ารเพื่ อ เข้ าสู่ ก ารเป็ นศู น ย์ก ลางการผลิ ตบริก ารและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล
๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพืนที่
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศทังการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้ เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศพัฒนาท่าเรือที่ มีศักยภาพให้
เป็ น ท่าเรื ออิเล็ กทรอนิ กส์เต็มรู ป แบบรวมทังพัฒ นาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพืนฐานเช่นอุตสาหกรรมซ่อมบ้ารุงและผลิต
ชินส่วนอากาศยานและอุตสาหกรรมระบบรางเป็นต้นเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็น
ฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน

๓๖
๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขันปฐมเป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากลสามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ ระดับที่จ้า
เป็นส้าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพืนที่
และความต้องการของตลาดตังแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทังด้านกายภาพและเศรษฐกิจรวมทังส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนและบริษัทเพื่อให้
เกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพืนที่และแหล่งน้าใช้เทคโนโลยีการผลิต
ในระดับที่เหมาะสมใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยงตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
บริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทังทางบกทางน้าและทางอากาศ
เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเลปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการท่ องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทังการควบคุมกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและก้าหนดและจัดท้ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและ
รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติรวมทังส่งเสริมการพัฒนาเชิงพืนที่ใน
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวโดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทังทาง
กายภาพวิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทังประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทังระบบพัฒ นาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่ งการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศและเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนเช่นโลจิสติกส์และพลังงานรวมทังปัจจัยสนับสนุนการ
ลงทุ น อื่ น ๆเช่ น ลดอุ ป สรรคการเคลื่ อ นย้ า ยเงิ น ทุ นระหว่า งประเทศเป็ น ต้ นส่ ง เสริ ม การน้ า เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทังภาคการผลิตการตลาดการบริหารจัดการการเงินและโลจิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอลในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพื่อ
สร้ างเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งปั ญญาและการเรียนรู้ มุ่ง เน้ นการพั ฒ นาธุร กิจ เชิ งสร้ างสรรค์ ก ารลงทุน ที่ ใ ช้
เทคโนโลยีขันสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์การจัดตังส้านักงานใหญ่ข้ามประเทศบริษัทการค้าระหว่างประเทศรวมทังการให้
ความส้าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กรและกิจการเพื่อสังคม
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรู ประบบเพื่อสร้ า งสังคมสูงวัยอย่ า งมี
คุณภาพ
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดย
ช่วงวัยเด็กตังแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านวัยเรียนวัยรุ่ นให้มีทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมวัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน
เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศวัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์มี
รายได้ในการด้ารงชีวิตมีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรือรัง
ต่างๆที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคลครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ
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๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงโดย
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึก ษาโดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่
เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทังระบบตังแต่กระบวนการผลิตสรรหาและการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่งรวมทังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียนและ
(๔) ปฏิรู ป ระบบการเรียนรู้โ ดยมุ่ งจัด การเรีย นรู้เ พื่ อสร้ างสมรรถนะก้าลั ง คนทั งระบบ
การศึกษาตังแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิ ต
ก้าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อ
การเรียนรู้
๕.๒.๓ การพั ฒ นาด้ า นสุ ข ภาพโดยส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทาง
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทังในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส้าหรับผู้สูงอายุยกระดับ
การบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิ ดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่าย
ที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทังในด้าน
ศูน ย์ กลางบริ ก ารสุ ขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริ ก ารเพื่ อส่ ง เสริ มสุ ขภาพ(Wellness Hub)
ศู น ย์ ก ลางยาและผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพ (Product Hub) และศู น ย์ ก ลางบริ ก ารวิ ช าการและงานวิ จั ย
(Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทังส่งเสริม
การให้ ความส้ าคัญกับ มิติสุ ขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้ การขับเคลื่ อ น
นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน
๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยและการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทังในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องรวมทังพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส้าหรับผู้สูงอายุ
๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๕.๓.๑ การยกระดั บรายได้และสร้ า งโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานโดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐานปรับ
โครงสร้ างค่าจ้ างแรงงานให้ ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝี มือแรงงานอย่างแท้จริงเร่งผลั กดันให้ การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนีเพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อยโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับ
พืนที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตรลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต
๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขันพืนฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้ มกันระดับ
ปัจเจกโดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขันพืนฐานสวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคก้าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
และเมืองน่าอยู่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด้าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน

๓๘
และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare)
ที่ ค้ า นึ ง ถึ ง ฐานะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ แ ตกต่า งกั นโดยมี แนวทางการรับ ภาระค่ า ใช้จ่า ยร่ ว มกั น (Cost
Sharing)
๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากรโดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท้ากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้า
พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมรวมทัง
ปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรมเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีมรดกและภาษีสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคการคุ้มครองสิทธิขันพืนฐานและการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน
รวมทังการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้าเช่นกฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษี
มรดกกฎหมายที่ดินเป็นต้น
๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมืองเตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมืองทังด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบคมนาคม
ขนส่ งระบบบริ ห ารจั ดการสิ่ งแวดล้ อมระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุ ขที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมืองรวมทังเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา
๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทังด้าน
การค้าการลงทุนและการบริการโดยค้านึงถึงการเป็นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบรวมทังปรับลดกระบวนงานด้านอ้านวยความ
สะดวกทางการค้าขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง
๕.๔.๓ การส่งเสริ มการลงทุน การค้าชายแดนและการจัดตังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเ ศษให้
ความส้าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพื่ อ นบ้ า นรวมทั งส่ ง เสริ ม การจั ด ตั งเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในพื นที่ ช ายแดนโดยให้
ความส้าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพืนฐานการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวและการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึน
๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย
ค้านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัวปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้โดยสนธิก้าลังของทุกภาคส่วนน้าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพิ่ม พืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมรวมทังผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้กระจายการถือครองที่ดินจัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าก้าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสมและ
ก้าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติบริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบสร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้าจัดตังองค์กรบริหารจัดการน้าในระดับพืนที่เช่น
คณะกรรมการลุ่มน้าและองค์กรผู้ใช้น้าคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความขัดแย้งเชิงนโยบาย

๓๙
ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานการท่องเที่ยวการประมงและวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัด การแร่โดยก้าหนด
ปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ค้านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการ
ควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆเช่นการปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพื่อสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อมมาตรฐานและฉลากสินค้าเป็นต้น
๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสีเขียวเพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียวส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานหรื อ ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Green Supply Chain/Green Value
Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืนรวมทังส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทังทาง
อากาศขยะน้าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภคเพื่อสร้างคุ ณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ กับ
ประชาชนเร่งรัดแก้ไขปั ญหาการจั ดการขยะเป็นล้ าดับแรกโดยส่ งเสริมให้ เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่ อน้า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก้าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก้าจัดในพืนที่วิกฤตสร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสมเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การ
จัดการที่ยั่งยืนโดยให้ความรู้แก่ประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย
๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศผลักดันการจัดท้าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียนหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดนการเคลื่อนย้ายแรงงานการบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ ยงด้านภัยพิบัติเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วนส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัยตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ความส้าคัญกับการป้องกันน้าท่วมวางแผน
ป้องกันเมืองและพืนที่ชายฝั่งพัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศ
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติและการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่องรวมทังการพัฒนาระบบการจัดการภัย
พิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขันตอนของการปฏิบัติราชการโดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึงเข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้เช่นข้อมูลการประกวดราคาจัดซือจัด
จ้ า งโครงการของทางราชการข้ อ มู ล การประมู ล โครงการผู้ ช นะการประมู ล และราคาปิ ด ประมู ล ข้ อ มู ล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุ ติธรรมเช่นคดีที่ไม่ด้าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลคดีทุจริตคอร์รัปชันและคดี
ที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัยฯลฯ
๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง

๔๐
๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสมสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทังเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆใน
ระดับพืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๖.๔ การสร้ า งระบบตรวจสอบติดตามและประเมิน ผลที่ มีประสิทธิ ภ าพสร้างผลงานที่ มี
คุณภาพรวดเร็วและน่าเชื่อถือสามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ้านวนมากและเ ป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
(๑) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
จากจุดแข็งประกอบกับโอกาสที่เกิดขึนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพในด้านที่ตัง
สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS)
และประชาคมอาเซียน (AC) มีวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก
ที่ ส ามารถน้ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ นาด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ สิ น ค้ า หั ต ถกรรม
อุตสาหกรรม/สินค้าชุมชนเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรโดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญได้แก่ข้าวข้าวโพดเลียงสัตว์
ยางพาราชากาแฟและผลไม้ (ลิ นจี่ ล้ า ไย) มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย
นอกจากนันสามารถที่จะพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศในกลุ่ม GMS และ AC ทังทางบกทางน้าและ
ทางอากาศประกอบกับมีสถาบันการศึกษาหลายระดับพร้อมรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาด้านต่างๆจึงก้าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาดังนี
1) ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าเนื่องจากกลุ่มจังหวัดฯมีช่องทางการขนส่งสินค้า
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ AEC ทังทางบกและทางน้าและด่านการค้าชายแดน
2) เป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวอารยธรรม “ล้านนา” เนื่องจากมีวัฒนธรรมชนเผ่าที่โดดเด่นสร้าง
ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและธรรมชาติที่สวยงาม
3) สินค้าเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัยโดยมีสินค้าที่ส้าคัญได้แก่ข้าวล้าไยยางพาราและโคเนือ
วิสัยทัศน์(Vision) : “ประตูการค้าสากลโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนาสินค้าเกษตรปลอดภัย
ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
พันธกิจ ( Mission) :
1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากลให้มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึน
2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมอารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออกด้ารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ
4. อนุ รั กษ์พัฒ นาและส่ งเสริ ม การบริห ารจัด การทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มให้ มี ค วาม
สมบูรณ์
ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
เป้าประสงค์หลัก (Goals)
1. เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์เชื่อ มโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้า โขง (GMS)
และAEC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ
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2. เพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ GMS, AEC และประเทศอื่นๆเพิ่มขึน
3. เพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมน้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมสู่
ตลาดโลก
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพิ่ม
มูลค่าการท่องเที่ยวเพี่อเพิ่มรายได้
5. รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสร้างภาคีในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนและ
เตรียมพร้อมรับอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและกรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ( Strategic Issues)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสุขภาพเพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
และเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการกระตุ้นการลงทุนภายในจังหวัดวิจัยพัฒนาและจัด
กิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอื่นภายในประเทศและเพื่อนบ้าน
2) ส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs
3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS โดยจัดตังศูนย์
บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันด้านโครงสร้างพืนฐานพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัยพัฒนา
ผลิตบุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับและจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่ ม ผลิ ต ภาพและคุ ณ ภาพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตรโดยเน้น ความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะสิ่ งที่มีศักยภาพทางการตลาดลดต้นทุนการผลิ ตโดยใช้หลั กการผลิ ตปริมาณมากปรับ ปรุง
คุณภาพการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าพัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร
2) ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น การวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรมและมูล ค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
3) สร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกรองค์กรเกษตรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโดยการสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในพืนที่และสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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4) ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตรโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
การตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรรวมทังสร้างช่องทางการจัดจ้าหน่ายเฉพาะกลุ่ม (Niche Product)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสุขภาพเพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัยสถาบันครอบครัวและชุมชนในการ
ดูแลป้องกันปัญหาสุขภาพอนามั ยพัฒนาบุคลากรและโอกาสทางการศึกษาเตรียมความพร้อมในการปรับตัวสู่
สังคมผู้อาวุโสตลอดจนส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัวและชุมชน
2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเชิงสุขภาพโดยปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวเดิมพัฒนาแหล่ งท่องเที่ยวใหม่วิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่อเนื่องจังหวัดในกลุ่ม
และส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะโครงข่ายการท่องเที่ยวกับประเทศในกลุ่ม GMS
3) พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยวโดยให้ชุ มชนมีส่วนร่วมตลอดจนพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการจัดท้า ฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ
2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์โดยการแก้ปัญหาการบุกรุกท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติการปลูกป่าปลูกหญ้าแฝกเพื่อฟื้นฟูพืนที่ต้นน้าและป่าชุมชนการจัดท้า Food Bank การ
จัดท้าฝายต้นน้าแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวรการป้องกันไฟป่ารวมทังการส่งเสริมอาชีพในชุมชนในพืนที่ป่า
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยิ่ง
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยี GIS ใน
การจัดท้าฐานข้อมูลและน้าไปใช้
4) สร้างภาคีในการปรับตัวและรับมือจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกจิตส้านึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุก
ระดับ ตลอดจนการสร้ า งความรู้ ความเข้า ใจและบูร ณาการหน่ ว ยงานที่ เ กี่ยวข้ อ งในการบริห ารจัด ก ารภั ย
ธรรมชาติและสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน
วิสัยทัศน์ (Vision) “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง
ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ความหมายของวิสัยทัศน์
1. ความหมาย
เมืองแห่งความสุข หมายถึง เมืองที่ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งได้แก่การศึกษาดี
มี
สุขภาพอนามัยทังใจและกายดี มีความเสมอภาค รวมทังด้ารงวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในจังหวัด
เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ หมายถึ ง การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ บนพื นฐานของการใช้ อ งค์ ค วามรู้
(Knowledge) การศึ ก ษา(Education) และการสร้ า งสรรค์ ง าน (Creativity) ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ รากฐานทาง
วัฒนธรรมการสั่งสมความรู้ของสังคมและใช้นวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่สร้าง“มูลค่าทางเศรษฐกิจ ”
และให้“คุณค่าทางสังคม” ตลอดจนการเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองด้วยเศรษฐกิจในพืนที่
ธรรมชาติสมบูรณ์ หมายถึง เป็นจังหวัดต้นน้าที่คงความอุดมสมบูรณ์ทังทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากร
ธรณี ทรัพยากรสัตว์ป่า โดยมีความหลากหลายทางชีวภาพที่ สมดุล ตลอดจนมีการจัดการกับปัญหามลพิษใน
จังหวัด อาทิเช่น มลพิษทางอากาศ การใช้สารเคมีในการก้าจัดศัตรูพืชลดลงและการจัดการขยะมูลฝอย อย่าง
บูรณาการและมีความสัมฤทธิ์ผล
การเกษตรมั่งคั่ง หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึงองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรอย่างเท่าเทียมกัน
ของประชาชน การใช้พืนที่เกษตรให้เกิดประโยชน์ต่อไร่สูงสุด โดยการใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้ในการวาง
แผนการจัดการทรัพยากรเกษตรในพืนที่ มีการพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
อย่างยั่งยืน
ชุมชนเข้มแข็ ง หมายถึง การส่ งเสริมการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายโดยให้ ความส้ า คัญ กั บการศึ ก ษา
สุขภาวะ และความมั่นคงในลักษณะของประชารัฐ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ลดความเหลื่อมล้า
ตลอดจนการกระจายความเจริญจากเมืองไปสู่ชนบท
ท่องเที่ยวยั่งยืน หมายถึง การใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยี่ย ม
ชมในจังหวัดและมีระยะเวลาในการพ้า นักยาว ทังการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเยี่ยมชมอุทยานแห่ งชาติ และ
ธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยี่ยมชมวัด และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของชุมชนในลั กษณะประชารัฐ โดย
นอกจากจะไม่ท้าลายต้นทุนการท่องเที่ยวเดิมแล้วยังต้องใช้ประโยชน์ให้สมดุลกับระบบนิเวศ
2 พันธกิจ (Mission)
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองอุท ยานแห่งชาติเมืองแห่งชุมชนคน
ต้นน้าที่คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรเพื่อบริโภคภายในจังหวัด
เพื่อทดแทนการน้าเข้า การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่คงความสมดุลของ
ระบบนิเวศ ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาสีเขียว
2. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าง
สมดุล ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ป ระชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลด้านสุ ขภาพขันพืนฐานอย่า งมี
มาตรฐานที่เสมอภาคและทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการศึกษาและสุขอนามัยที่ดี ลดความ

๔๔
เหลื่อมล้า พัฒนาให้มีความเป็ น อยู่ ที่ดียิ่งขึนสอดคล้ องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งและ
แนวทางประชารัฐ
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยองค์ความรู้ การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายความมือ
ของทุกภาคส่วน
5. พัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนตามศักยภาพของพืนที่และความพร้อมของประชาชน
6. พัฒนาด้านการศึกษา สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ เด็ก
และเยาวชนต้องได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน เข้าศึกษาต่อได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง
7. เสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. การจัดล้าดับความส้าคัญของยุทธศาสตร์ ( Strategic Issues)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมในลักษณะ
ประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นีมีฐานคิดที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการพัฒนาทุกภาคส่วน รวมทังข้อมูลศักยภาพและความต้องการของอ้า เภอทุกอ้าเภอผลการวิเคราะห์พบว่า
จังหวัดน่านมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มีสินค้า OTOP คือ ผ้าซิ่นและเครื่องเงิน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรมและ
ช่องทางการตลาดที่เหมาะสม ทังนีจากผลการประเมิน ความส้าเร็จในระยะที่ผ่านมาของจังหวัดน่าน พบว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นความส้า เร็จของจังหวัดน่านมีเพียงผ้าซิ่นและเครื่องเงิน อย่างไรก็ตามจากผลการวิเคราะห์
และการสะท้อนปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่า ปัญหาส้าคัญของจังหวัดน่าน คือ ขาดการน้าเอาองค์ความรู้
มาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า(Values Added) ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม
วัดวา โบราณสถาน และชนเผ่าที่มีความหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้ความส้าคัญกับสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่สูงขึนโดยการวิจัยและ
พัฒนา การใช้นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และพืนฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยดัง นันในยุทธศาสตร์นี
จึงให้ความส้าคัญกับการเชื่อมโยงในลักษณะของห่วงโซ่มูลค่า เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
และบริการ ใน ประเด็น 5 ส้าคัญ คือ 1) การค้นหาองค์ความรู้ 2) การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการต่อยอด
องค์ความรู้ 3) การสร้ างและพัฒ นาเครือข่ายความร่วมมือ 4) ผลิ ตภัณฑ์ส ร้างสรรค์และสินค้าบริการและ
5) การพัฒนาเขตการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคม
ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมมีฐานคิดที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาทุกภาคส่วน
รวมทังข้อมูลศักยภาพและความต้องการของอ้าเภอทุกอ้าเภอ ผลการวิเคราะห์พบว่าจังหวัดน่านมี ความส้าคัญ
ในการเป็นพืนที่ต้นน้าน่าน ซึ่งนับเป็น 1 ใน 25 ของลุ่มน้าไทย รวมทังยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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หลายแห่ง อีกทังปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่เริ่มตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์เพิ่มขึนแต่ยังพบปัญหาส้าคัญ คือ การที่พืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงเมื่อมีการส่งเสริมการ
ปลูกข้าวโพดปริมาณมาก เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการบุกรุก และเกิดปัญหาภูเขาหัวโล้นนอกจากนีน่านยังเป็นพืนที่
เสี่ยงภัยในการเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครังตลอดจนมีปัญหาหมอกควันที่เป็นปัญหาจากการเตรียมพืนที่เกษตรโดย
การเผาดังนันการแก้ปัญหาควรด้าเนินการตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง ให้ ค วามส้ า คั ญ กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ระบุแนวทางในการพัฒนาโดยการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง
สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด การทรัพยากร
น้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการผลิตและการ
บริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ยุ ท ธศาสตร์ นี ยั ง ตั งอยู่ บ นแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 2
(พ.ศ.2558-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้ให้ความส้าคัญกับการด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การ
บริ ห ารจั ดการสิ่ งแวดล้ อมและพลั งงานโดยการมีส่ ว นร่ว มของชุมชนสู่ การเป็นกลุ่ มจังหวัดสี เขียวดังนันใน
ยุทธศาสตร์นีจึงให้ความส้าคัญกับการเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนาในลักษณะของห่วงโซ่มูลค่า เพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมอย่างยั่งยืน ใน 4
ประเด็นส้าคัญ คือ 1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในภาคประชาสังคมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ 4) การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตรมีฐานคิดมาจาก
ประเด็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาทุกภาคส่วน รวมทังข้อมูลศักยภาพและ
ความต้องการของอ้าเภอทุกอ้าเภอ ผลการวิเคราะห์พบว่า พืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นภูเขาสูงมีพืนที่ท้า กิน
น้อยพืนที่ไม่เหมาะสมกับการท้า การผลิตพืชและสัตว์ที่มีคุณภาพสูงส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรในพืนที่ไม่
เพียงพอต่อการบริโภคของประชากรในจังหวัด จึงต้องมีการน้าเข้าผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการบริโภคกว่า
ร้ อยละ 80 ของความต้องการผลผลิ ตเพื่อการบริโ ภคทังหมดในจังหวัดน่าน ซึ่งตามแนวทางแก้ไขคือต้ อ ง
สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยวเป็นพืชแบบผสมผสาน เน้นการผลิตเพื่อบริโภคในพืนที่ลดการ
น้าเข้า ทังนีแนวทางที่เป็นไปได้และได้รับความเห็น ชอบจากข้อเสนอจากทุกอ้าเภอเป็นไปได้ตามแนวทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่ งยืน ซึ่งก้าหนดแนวทางในการพัฒนาในการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตรและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพการผลิตการเกษตรสรุปได้ 4 ประเด็นส้าคัญ คือ 1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพืนที่
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 2) การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการเกษตร 3) การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร และ 4) การพัฒนาระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนมีฐานคิดที่ได้
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาทุกภาคส่วน รวมทังข้อมูลศักยภาพและ
ความต้องการของอ้าเภอทุกอ้าเภอ ผลการวิเคราะห์พบว่าจังหวัดน่านมีความส้าคัญในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

๔๖
ส้าคัญของประเทศทังธรรมชาติ ป่าเขา ชนเผ่า โบราณสถานและศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นของล้านนาตะวันออก
จ้านวนมาก โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ้านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึนเรื่อยๆ ทังนีจาก
การบอกเล่าปากต่อปาก รวมทังจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยและการ
ประชาสัมพันธ์ของจังหวัด อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาส้า คัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน คือ ความ
เสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวหนาแน่น มีปริมาณมากกว่าขีดความสามารถในการรองรับของพืนที่
ขาดการพัฒนาปรับปรุงและบริหารจัดการที่ดี ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีศักยภาพ
มี ไ ม่ เ พี ย งพอดั ง นั นในยุ ท ธศาสตร์ นี จึ ง มี ฐ านคิ ด ในการแก้ ไ ขปั ญ หาตามข้ อ จ้ า กั ด ข้ า งต้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นฐานในการพัฒนาภายใต้เศรษฐกิจ 4.0 ตลอดจนการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ตามแผนงานการยกระดับศูนย์ฝึกอบรมแรงงานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับศูนย์
ฝึกอบรมเพื่อสร้างสมรรถนะแรงงานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อสร้างแหล่งพัฒนา
แรงงานให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับแรงงานที่ไม่ผ่านการทดสอบให้มี
แหล่ ง อบรมเพิ่ ม เติ ม (Re-Train) และแรงงานที่ ต้ อ งการพั ฒ นาทั ก ษะเพิ่ ม เติ ม (Re-Skill) รวมถึ ง แรงงานที่
ต้ อ งการเปลี่ ย นสายอาชี พ ให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะได้ ม าตรฐานตรงตามความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน และยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยให้
ความส้าคัญกับสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐาน
บริการใหม่ๆ ในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึนรวมทังพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโต
อย่ างสมดุล และยั่ งยื น ดังนั นแนวทางการพัฒ นาของยุทธศาสตร์นีคือต้อ งให้ ความส้า คัญกับการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ใน 5 ประเด็นส้าคัญ คือ 1) การค้นหาพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 2) การ
บริหารจัดการของภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 3) การพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว4) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพืนที่การท่องเที่ยวหนาแน่น
(Intensive tourism) และ 5) การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมมีฐานคิดมาจากประเด็น
ปั ญหาที่ได้จ ากการวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ โดยผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียในการพัฒ นาทุกภาคส่ว นรวมทั งข้อมูล
ศักยภาพและความต้องการของอ้าเภอทุกอ้าเภอ ผลการวิเคราะห์พบว่าน่านเป็นจังหวัดที่ประชาชนมีความสุข
เป็ น อัน ดับ ที่ 7 จาก 77 จั งหวัดมีการพัฒ นาโครงสร้างพืนฐานอย่างต่อเนื่องมีปราชญ์และผู้ น้า ชุมชนภาคี
เครือข่าย องค์กรสตรีสภาเด็กและเยาวชนในพืนที่มีความเข้มแข็ง แต่ยังพบปัญหาส้าคัญในคุณภาพการศึกษา
นั กเรี ย นสอบตกวิช า วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษได้ ค ะแนนประมาณ 40% ค่าเฉลี่ ยคะแนน
ภาษาไทย 49% นอกจากนันสถานพยาบาลมีไม่เพียงพอต่อการเข้ารับบริการของประชาชนประชาชนในพืนที่มี
ปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรคติดต่อไม่ร้ายแรงเช่น ความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน/โรคระบบทางเดินหายใจ/
โรคปวดเมื่อยกล้ามเนือจากการท้า งาน/ขาดการจัดเพื่อให้เกิดการบริการและโครงสร้างพืนที่ทุกระดับที่เอือต่อ
สังคมผู้สูงอายุตลอดจนเป็นจังหวัดที่มีพืนที่ติดชายแดนท้าให้เสี่ยงต่อความมั่นคงปัญหาสังคมและสุขภาพดังนัน
ในยุทธศาสตร์นีจึงมีแนวทางการแก้ไขปั ญหาข้างต้นโดยให้ระดับการพัฒนาต่้า กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศซึ่งมี
ความในสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการความ
มั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้
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การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉิน ทาง
สาธารณสุขอื่นๆโดยให้ความส้าคัญกับแนวทางการพัฒนา 4 ประเด็นส้าคัญ ได้แก่ 1) การพัฒนาด้านการศึกษา
และคุณภาพชีวิต2) การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 3) การเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน
และ 4) การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงภายในประเทศและเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน
1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ้าเภอภูเพียง
วิสัยทัศน์การพัฒนาอ้าเภอภูเพียง
“ ภูเพียงเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม น้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ้าเภอภูเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและการบริการ
 มีระบบบริการทางสังคมขันพืนฐานที่มีคุณภาพครอบคลุมทังการมีสุขภาพดี ได้รับการศึกษาขัน
พืนฐาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว ตลอดถึงชุมชนได้
 พั ฒ นาและเพิ่ ม ศั ก ยภาพชุ ม ชน โดยให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการท้ า งานของ
นักการเมืองทุกระดับ เข้าใจในสิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้
สอดรับกับการกระจายอ้านาจจากส่วนกลางมายังท้องถิ่น
 เป็ น เมื อ งที่ มี ร ะบบการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต บนพื น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ไม่กระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาไปสู่ การ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
 เป็นเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประเพณีและโบราณสถาน โดย
ประชาชนและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ และตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภารกิจในการพัฒนาอ้าเภอ
1. ภารกิจด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
วัตถุประสงค์การพัฒนา
1) พัฒนาศักยภาพของประชาชน ให้มีความรู้ในด้านการประกอบอาชีพทังด้านเกษตรกรรมและ
หัตถกรรม โดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพืนบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต
เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึน ให้ประชาคมเข้ามามีบทบาทในการด้าเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน ต้าบล การสร้างชุมชน
เข้มแข็งและจัดให้มีสวัสดิการชุมชน รวมทังติดตามผลการด้าเนินการ กิจกรรมด้านต่างๆที่ด้าเนินการในพืนที่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
2) การบริหารของภาครัฐต้องทั่วถึงและมีคุณภาพ ให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐ ชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการเพื่ อการพัฒนาระบบบริการขันพืนฐานด้านอนามัย การศึกษา
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การรวมกลุ่ม การจัดระบบการป้องกันสาธารณภัย การควบคุมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การทุจริตคอร์รัปชั่น ฯลฯ
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3) ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน มีจิตส้านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมการปกป้องสถาบัน และการ
กีฬา เพื่อห่างไกล ยาเสพติด และโรคเอดส์ เร่งขจัดและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดขึนอย่างรวดเร็ว
2. ภารกิจด้านการเมือง การปกครอง
วัตถุประสงค์การพัฒนา
1) ส่ งเสริ มให้ ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงสิทธิ หน้าที่ของประชาชนตามระบอบการ
ปกครอง การติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พัฒนาเพิ่มศักยภาพชุมชนให้มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมใน
ระดับชุมชน ต้าบล เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ช่วยกันคิดวางแผนและแก้ไขปัญหาของชุมชนตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดเวทีชาวบ้านเพื่อสร้างระบบตรวจสอบการท้างานเพื่อความโปร่งใส
ของนักการเมืองท้องถิ่น ตามหลักการแนวทางนโยบายการกระจายอ้านาจจากส่วนกลางให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น บนพืนฐานของความสามัคคี
3. ภารกิจด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพืนฐาน
วัตถุประสงค์การพัฒนา
1) ก้ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตระหนักและให้ ความส้าคัญกับภารกิจการพัฒนา
ด้านความจ้าเป็นพืนฐาน เช่น การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้าเพื่อการเกษตรกรรม บริการ
ไฟฟ้าแสงสว่าง การคมนาคม การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
2) ส่งเสริมให้มีอาชีพด้านการเกษตรแบบครบวงจรทังผลิต จ้าหน่าย แปรรูป ภายใต้การสนับสนุน
จากภาครัฐ โดยชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
3) สร้างความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพโดยพึ่งพาธรรมชาติ ไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ อีกทังสามารถลดต้นทุนในการผลิต ลดสารตกค้าง
4. ภารกิจด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์การพัฒนา
1) สร้างจิตส้านึกในสการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แหล่ง
โบราณสถาน ศิลปะพืนบ้านที่มีอยู่ในชุมชนเป็นฐาน หรือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
2) รัฐ ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันบริหารจัดการด้านการพัฒนาและส่งเสริ ม
การท่องเที่ยว โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไม่ท้าลายธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนให้
ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
3) ส่งเสริม พัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้น้าชุมชน รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพืนที่ที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การบริการนักท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดี
5. ภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์การพัฒนา
1) สร้ างจิ ตส้ านึ กและความตระหนักให้ กับชุมชนในการมีส่ ว นร่ว มดูแลรักษารวมรวมทังการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ โดยการร่วมกันของทังภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน
ภายใต้กรอบข้อจ้ากัดของกฎหมาย
2) สนับสนุนการจัดตังเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ป่าชุมชน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การดูแล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๔๙
แบบ ยท.01

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน พ.ศ.2561-2564

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ความมั่นคง

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

การสร้างการ
เติบโตใน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

การปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพความ
เป็นมนุษย์

การสร้างความ
เป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ด้านความมั่นคง

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ธรรมมาภิบาลใน
ภาครัฐ

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน
และระบบ
โลจิสติกส์

ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโยลี วิจัย และ
นวัตกรรม

พัฒนาภาคเมือง
และพืนที่
เศรษฐกิจ

ด้านการ
ต่างประเทศ
ประเทศเพื่อนบ้าน
และภูมิภาค

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

พัฒนาสภาพแวดล้อม
ในการพัฒนาการค้า
การลงทุนและ
โลจิสติกส์เชื่อม
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
และเตรียมพร้อมรับ
ความร่วมมือประชาคม
อาเซียน

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วย
องค์ความรู้เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขต
จังหวัด

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

การพัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ด้าน
โครงสร้าง
พืนฐาน

การสร้างความเข้มแข็ง
และเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตภาค
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยที่มีศักยภาพ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดย
การมีส่วนร่วมใน
ลักษณะประชารัฐ

ด้าน
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว
เชิง
อนุรักษ์

ด้านการ
พัฒนา
สังคม
คุณภาพ
ชีวิตและ
ความ
มั่นคงของ
มนุษย์

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการผลิต
การเกษตร

ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม
จารีต
ประเพณี
และสืบ
สานภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น

ด้ารงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนสู่การเป็น
กลุ่มจังหวัดสีเขียว

พัฒนาและสนับสนุนการ
ยกระดับการพัฒนา
สังคมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สุขภาพเพือ่ เป็นฐานการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้
เจริญเติบโตอย่าง
สมดุลและยั่งยืน

ด้านการ
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
การ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
และ
พลังงาน

ด้านการ
บริหาร
จัดการ
และการ
บริการ

การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และสังคม

ด้านการ
จัดการวิถี
ชีวิตชุมชน
พืนที่ต้นน้า

๕๐
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน พ.ศ.2561-2564 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขต
จังหวัด

ด้าน
โครงสร้าง
พืนฐาน

ด้านการ
พัฒนา
สังคม
คุณภาพ
ชีวิตและ
ความ
มั่นคงของ
มนุษย์

ด้าน
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว
เชิง
อนุรักษ์

เกษตรกรรมเกิดการ
พัฒนาสู่การ
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
เพียงพอ มีมาตรฐาน
และปลอดภัย

ส่งเสริมการด้าเนิน
ชีวิตตามวิถีพุทธ
และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริม
ความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน

การบริหารงานบุคคล
การจัดการวัสดุที่
จ้าเป็นส้าหรับการ
ปฏิบัติงานของท้องถิ่น

พัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ผลผลิต/
โครงการ

ผลผลิต/
โครงการ
ผลผลิต/
โครงการ

ด้านการ
จัดการวิถี
ชีวิตชุมชน
พืนที่ต้นน้า

ได้รับการส่งเสริม อนุรกั ษ์ และฟื้นฟู
อย่างสมดุลโดยสอดคล้องกับวิถกี าร
ด้ารงชีวิตของคนในชุมชน น้าไปสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์อย่างยั่งยืน

ขนบธรรมเนียม ประเพณีอัน
ดีงามโดยสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของท้องถิน่

ยกระดับ
การศึกษา
และเพิ่ม
อัตราการ
เรียนต่อ

การศึกษา

ด้านการ
บริหาร
จัดการ
และการ
บริการ

ด้านการ
ด้านการ
ด้านการ
ด้านจัดการ
พัฒนา
บริหาร
พัฒนา
ทรัพยากร
สังคม
จัดการ
ระบบ
ธรรมชาติ
และ
และ
และการ
สาธารณูป
สิ
ง
่
แวดล้
อม
ความ
บริการ
โภค
มั่นคง
ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มนุ
ย์ รกั ษ์
คงไว้ซษึ่งการอนุ

ด้านความ
มั่นคงและ
ความสงบ
เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อบต.
น้าเกี๋ยน

ด้านการ
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
และ
พลังงาน

ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม
จารีต
ประเพณี
และสืบสาน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

สังคม
สงเคราะห์

รณรงค์
รักษ์
สุขภาพ

ส่งเสริมการ
ออกก้าลัง
กายและการ
ดูแลสุขภาพ

พัฒนา
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
อย่างทั่วถึง

ส่งเสริม
สังคม
เป็นสุข

การอนุรักษ์
ป่าเดิมและ
สร้างพืนที่
ป่าเพิ่ม

ส่งเสริมการตลาดและการจัดตังวิสาหกิจชุมชน

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สาธารณสุข
พาณิชย์

มีระบบฐานข้อมูล
การจัดการทรัพยากร
ชุมชนเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สร้างเสริมกระบวนการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

ส่งเสริมและสร้าง
ความเข้มแข็ง
องค์กรชุมชน

ก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง

ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ

ควบคุมและวางระบบ
ก้าจัดขยะมูลฝอยการ
ลดปัญหามลพิษทาง
อากาศและทางน้า

พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

รักษาความ
สงบภายใน

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

อุตสาหกรรมและการโยธา

งบกลาง

เคหะและชุมชน

ผลผลิต/
โครงการ

ผลผลิต/
โครงการ

ผลผลิต/
โครงการ

ผลผลิต/
โครงการ

ผลผลิต/
โครงการ

ผลผลิต/
โครงการ

ผลผลิต/
โครงการ

ผลผลิต/
โครงการ

ผลผลิต/
โครงการ

ผลผลิต/
โครงการ

การเกษตร

๕๑
แบบ ยท.02

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map)
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อบต.
น้าเกี๋ยน

เป้าประสงค์

ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์

กินอิ่ม นอนอุ่น ฝันดี “เศรษฐกิจ พึ่งตนเองได้ มีสุขภาพดี สร้างสุขภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มียาเสพติด”

ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ

ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

เกษตรกรรมเกิดการ
พัฒนาสู่การ
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
เพียงพอ มีมาตรฐาน
และปลอดภัย
จ้านวนคน
ที่ได้รับการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้

จ้านวน
คนที่มี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง

จ้านวน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ส่งเสริมการด้าเนิน
ชีวิตตามวิถีพุทธ
และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริม
ความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน

การบริหารงานบุคคล
การจัดการวัสดุที่
จ้าเป็นส้าหรับการ
ปฏิบัติงานของท้องถิ่น

พัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่

สังคม
สงเคราะห์

รณรงค์
รักษ์
สุขภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการส่งเสริม อนุรกั ษ์ และฟื้นฟู
อย่างสมดุลโดยสอดคล้องกับวิถกี าร
ด้ารงชีวิตของคนในชุมชน น้าไปสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์อย่างยั่งยืน

จ้านวน
ประชาชน
ที่มีความ
พึงพอใจใน
การบริการ

ส่งเสริมการ
ออกก้าลัง
กายและ
การดูแล
สุขภาพ

พัฒนา
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
อย่างทั่วถึง

ประชาชน
มีความพึง
พอใจใน
การบริการ
สาธารณะ

ส่งเสริม
สังคม
เป็นสุข

สร้างเสริม
กระบวนการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
การอนุรักษ์
ป่าเดิมและ
สร้างพืนที่
ป่าเพิ่ม

ก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง

สาธารณสุข

มีระบบฐานข้อมูล
การจัดการทรัพยากร
ชุมชนเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการตลาดและการจัดตังวิสาหกิจชุมชน

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ด้านความ
มั่นคงและ
ความสงบ
เรียบร้อย

ด้านจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ด้านการบริหาร
จัดการและการ
บริการ

คงไว้ซึ่งการอนุรกั ษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอัน
ดีงามโดยสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของท้องถิน่

ยกระดับ
การศึกษา
และเพิม่
อัตราการ
เรียนต่อ

การศึกษา

ด้านการ
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์

รักษาความ
สงบภายใน

ร้อยละของ
ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึน

ส่งเสริมและสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรชุมชน

ควบคุมและวางระบบ
ก้าจัดขยะมูลฝอยการ
ลดปัญหามลพิษทาง
อากาศและทางน้า

พัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งบกลาง

เคหะและชุมชน

พาณิชย์

อุตสาหกรรมและการโยธา

การเกษตร

๕๒
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลน้ า เกี๋ ย น ได้ แ ต่ ง ตั งคณะกรรมการจั ด ท้ า แผนอั ต ราก้ า ลั ง ซึ่ ง
ประกอบด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน เป็นประธาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน เป็นกรรมการ
ผู้อ้านวยการกองคลัง
เป็นกรรมการ
ผู้อ้านวยการกองช่าง
เป็นกรรมการ
หัวหน้าส้านักปลัด
เป็นกรรมการ
ผู้อ้านวยการกองการศึกษาฯ
เป็นกรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เป็นเลขานุการ
เพื่อจัดท้าแผนอัตราก้าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนือหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี
1 วิเคราะห์ภารกิจ อ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ตาม
กฎหมายจั ดตังองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น แต่ล ะประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขันตอนการ
กระจายอ้านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ้าเภอ แผนพัฒนาต้าบล นโยบายของรัฐบาล มติ
คณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสภาพปัญหาในพืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน เพื่อให้การด้าเนินการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการ
ด้าเนินการ
2 ก้าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3 ก้าหนดต้าแหน่งในสายงานต่างๆ จ้านวนต้าแหน่ง และระดับต้าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ
4 ก้าหนดความต้ อ งการพนั กงานจ้า งในองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น โดยให้ หั ว หน้า ส่ ว น
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อก้าหนดความจ้าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ
อ้านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จ ริง และต้องค้านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ้านวนข้าราชการ ลูกจ้าง
จ้างประจ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการก้าหนดประเภทต้าแหน่งพนักงานจ้าง
5 ก้าหนดประเภทต้าแหน่งพนักงานจ้าง จ้านวนต้าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ้านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
6 จัดท้ากรอบอัตราก้าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ
สี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
7 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ้าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
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4. สภาพปัญหาของพืนที่และความต้องการของประชาชน
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน สามารถ
น้ามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคและโอกาส (SWOT) ของท้องถิ่น ดังนี
ข้อ
สภาวะแวดล้อมของอบต.น้าเกี๋ยน
ปัจจัยภายใน ด้านจุดแข็ง (Strength – S)
S 1 ศักยภาพด้านที่ตังของต้าบลน้าเกี๋ยนอยู่บริเวณใกล้อ้าเภอภูเพียงและอ้าเภอเมือง ที่สามารถ
เชื่อมต่อทังด้านเส้นทางและบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และสนับสนุนกิจกรรมที่
เอือประโยชน์ในการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัด
S 2 มีแหล่งน้าจืด คือ อ่างเก็บน้าล้าน้าเกี๋ยน ที่เอือประโยชน์ ต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งผล
ให้
เกิดการพัฒนาด้านการประมงการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว
S 3 เป็นแหล่งผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) ภายใต้ชื่อ กลุ่มชีววิถี ที่มีศักยภาพ สามารถสร้าง
รายได้และเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยู่ ท้าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน
S 4 กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคม มีความเข้มแข้ง สามารถเชื่อมโยงและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
S 5 เป็นต้าบลที่ มีความสงบ ร่มเย็น ประชาชนอยู่กันด้วยความผาสุก ไม่มีปัญหาอาชญากรรมที่รุนแรง
ข้อ
สภาวะแวดล้อมของอบต.น้าเกี๋ยน
ปัจจัยภายใน ด้านจุดอ่อน (Weakness – W)
W 1 พืนฐานทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร โดยเน้นการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวจึงท้าให้ส่งผล
ต่อการผลิตและกลไกการตลาด อีกทังระบบชลประทาน ไม่ครอบคลุมในพืนที่ การบริหารจัดการ
น้ายังไม่เพียงพอ ท้าให้ราคาตกต่้า ส่งผลประชาชนมีรายได้ไม่แน่นอน
W 2 กิจกรรมภาคการเกษตรโดยรวมยังใช้สารเคมีเกินความจ้าเป็น และยังไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการในการ
ท้าการเกษตร ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะของ
ประชาชน
W 3 ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการรักษา การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เท่าที่ควร มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ท้าให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม ภาวะโลกร้อน ปัญหาหมอกควัน ภัยธรรมชาติ สุขภาพ และการท่องเที่ยว
W 4 การเตรียมความพร้อมในการรับปัญหาภัยทางธรรมชาติยังไม่เพียง ไม่สามารถด้าเนินการได้อย่าง
เต็มที่ จึงเกิดปัญหาการปรับตัวและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนต่าง ๆ ที่เกิดขึนไม่ดีพอ
ข้อ
สภาวะแวดล้อมของอบต.น้าเกี๋ยน
ปัจจัยภายนอก ด้านโอกาส (Opportunities – O)
O 1 รัฐบาล จังหวัด มีนโยบายเอือต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพืนที่ในภาพรวม
O 2 กระแสการรวมตัวการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี 2558 ส่งผลให้อบต.น้าเกี๋ยนต้อง
มีการเตรียมความพร้อม เพื่อการบูรณาการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
O 3 กรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีความสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาต้าบลของอบต.น้าเกี๋ยน ซึ่งจะท้าให้สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อบต.น้าเกี๋ยน และท้าให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก้าหนดได้
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ข้อ
สภาวะแวดล้อมของอบต.น้าเกี๋ยน
ปัจจัยภายนอก ด้านอุปสรรค (Threats –T)
T 1 การจัดสรรงบประมาณจ้านวนจ้ากัดและล่าช้า ท้าให้เป็นข้อจ้ากัดในการด้าเนินกิจกรรมการพัฒนา
ของอบต.น้าเกี๋ยน
T 2 ระเบียบของทางราชการบางประการมีขันตอนมากไม่เอือต่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของอบต.น้า
เกี๋ยน
T 3 ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ – อุบัติซ้าปัญหาแรงงาน
ต่างด้าว และกระแสโลกาภิวัฒน์ ส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของต้าบลน้าเกี๋ยน
T4
ปัญหาภัยธรรมชาติเช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ดินถล่ม หมอกควัน ไฟป่า มีแนวโน้มของความถี่และความ
รุนแรงเพิ่มขึน แต่มีงบประมาณในการเตรียมความพร้อมและการป้องกันสาธารณภัยไม่เพียงพอ
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน อนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ้ากัดอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่นอันเป็นสภาวะแวดล้ อม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนา
ของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี
1. ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
จุดแข็ง(Strength=s)
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น้า ผู้บริหารที่สนับส
นุนแนวคิดและก้าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพืนฐานอย่างต่อเนื่อง
2. มีบุคลากรและอัตราก้าลังที่พร้อมที่จะด้าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน และมีการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามต้าแหน่งไม่มีความซับซ้อน
3.เทคนิ คการท้างานส่ ว นมากและวิชาชีพเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท้างานใน
ระดับสูงมากนัก
4. มีเส้นทางคมนาคมที่ทั่วถึงและสะดวก
5. มีระบบสาธารณูปโภคพืนฐานครบทุกหมู่บ้าน
6. มีแม่น้าและล้าห้วยต่างๆ ส้าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
จุดอ่อน(Weakness=W)
1. โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณสูงองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยนไม่สามารถ
ด้าเนินโครงการได้
2. งบประมาณไม่เพียงพอและยังคงต้องใช้งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง
3. การบริหารจัดการน้าและเส้นทางน้าเพื่อการเกษตรยังไม่มีการบูรณาการและศึกษาข้ อมูล
ถึงความคุ้มค่าและการใช้ประโยชน์
4. ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเข้าสู่พืนที่ท้าการเกษตรช้ารุด
5. ไฟฟ้าสาธารณะเข้าสู่พืนที่การเกษตรยังไม่เพียงพอ
6. น้าอุปโภคบริโภคยังไม่สะอาดและไม่เพียงพอ
7. พืนที่บางแห่งยังขาดการบริหารจัดการแหล่งน้าส้าหรับน้ามาใช้ประโยชน์ในการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร

๕๕
โอกาส (Opportunity=O)
1.พระราชบั ญญัติก้าหนดแผนและขันตอนการกระจายอ้านาจให้ แ ก่องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่น โดยที่หน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต.
2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดน่านให้ความส้าคัญ และ
ได้ก้าหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด(Threat=T)
1. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความช้านาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้า
เกี๋ยน ยังไม่มีความช้านาญและบุคลากรยังไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ
2. สภาพทางเศรษฐกิจที่แปรผันตามสภาวะการณ์ท้าให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงขึน
2. ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง(Strength=s)
1.มีบุคลากรและอัตราก้าลังที่พร้อมที่จะด้าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน และมีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบตามต้าแหน่งไม่มีความซับซ้อน
2. มีแหล่งเงินทุน กลุ่มทางการเงินทุกหมู่บ้าน
3. มีไม้ผลเป็นพืชเศรษฐกิจ
4. มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย
5. มีป่าและล้าน้าเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ
6. มีการรวมกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย
จุดอ่อน(Weakness=W)
1.ราคาและคุณภาพผลผลิตตกต่้า
2. ไม่มีอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร
3. มีการรวมกลุ่มแต่ขาดการท้ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มไม่เกิดความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน
4. เกษตรกรบางส่วนยังอยู่ในวงจรการปลูกข้าวโพด
5. มีหนีสินมาก
6. ไม่มีฐานข้อมูล/ระบบข้อมูลของกลุ่มอาชีพในต้าบล
โอกาส(Opportunity=O)
1. การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2. การแก้ไขปั ญหาความยากจนด้ านเศรษฐกิ จเป็นยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาที่จั งหวั ด น่ า น
สนับสนุน
3. การให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานทังภาครัฐ ภาคเอกชนมีจ้านวนมาก
อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด(Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายๆ ภาคส่วน
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท้าให้การด้าเนินงานเกิดข้อจ้ากัด ไม่คล่องตัว
เกิดความล่าช้าในการท้างาน
3. สภาพดินฟ้าอากาศปัจจุบันไม่เอืออ้านวยต่อการเกษตร ท้าให้ผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพ และ
ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เกษตรกรมีรายได้ไม่สมดุลกับต้นทุนในการผลิต

๕๖
3. ศักยภาพการพัฒนาด้านสังคม
จุดแข็ง(Strength=s)
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น้า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก้าหนดนโยบายการพัฒนาใน
ด้านสังคมและความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
2. มีบุคลากรและอัตราก้าลังที่พร้อมที่จะด้าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน และมีการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามต้าแหน่งไม่มีความซับซ้อน
3. มีสภาเด็กและเยาวชน มีการรวมกลุ่มและมีศักยภาพด้านดนตรีและกีฬา
4. มีกองทุนสวัสดิการชุมชน
5. ประชาชนมีความเอืออาทรและช่วยเหลือกันในชุมชน
จุดอ่อน(Weakness=W)
1. ภาคประชาชนยังไม่ให้ความส้าคัญกับปัญหาทางด้านสังคมเท่าที่ควร
2. เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
3. ผู้สูงอายุและผู้พิการ บางส่วนขาดคนดูแล
4. ประชากรต้าบลน้าเกี๋ยน มีอัตราการป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรือรังและมีแนวโน้มสะสมมากขึน
เรื่อยๆ อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพิ่มมากขึน
โอกาส(Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดน่านสนับสนุน
3. มีหน่วยงาน องค์กรภาคประชาชนที่ให้ความส้าคัญและพร้อมที่จะด้าเนินการสนับสนุนและ
ส่งเสริมและให้ความส้าคัญในพืนที่
อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด(Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคมและความมั่นคง เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วนที่ต้องประสานร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท้าให้การด้าเนินงานเกิดข้อจ้ากัด ไม่คล่องตัว
เกิดความล่าช้าในการท้างาน
3. เทคโนโลยีและความทันสมัยที่เกิดขึนอย่างรวดเร็วท้าให้วัฒนธรรมบริโภคนิยมเข้า มาอย่าง
รวดเร็ว
4.ศักยภาพการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จุดแข็ง(Strength=s)
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น้า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก้าหนดนโยบายการพัฒนาใน
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
2. มีบุคลากรและอัตราก้าลังที่พร้อมที่จะด้าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน และมีการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามต้าแหน่งไม่มีความซับซ้อน
3. มีการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีดังเดิม และมีปราชญ์ชาวบ้าน
4. มีแหล่งเรียนรู้ , ศูนย์การเรียนรู้ในต้าบล
5. มีวัดและศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา

๕๗
จุดอ่อน(Weakness=W)
1.เทคโนโลยีและความทันสมัยท้าให้ประชาชนขาดความสนใจในวัฒนธรรมประเพณีดังเดิมที่
เคยท้าสืบต่อกันมา
2. ไม่ มี ผู้ สื บ ทอดศิ ล ปะประเพณี และวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจากเป็ น เรื่ อ ง
ละเอียดอ่อน และต้องใช้เวลา
3. การส่ งเสริ มกิจ กรรมประเพณีดั งเดิม ของท้ อ งถิ่น ยังไม่ส ามารถสนับสนุน ได้ อย่า งเต็ ม
ความสามารถ ท้าให้การจัดกิจกรรมแต่ละครังเป็นไปแต่เพียงอนุรักษ์ แต่ยังไม่เกิดความยั่งยืน
โอกาส(Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดน่านสนับสนุน
3. ต้าบลน้าเกี๋ยนมีผู้น้าชุมชนและผู้น้าทางวัฒนธรรมหลายด้านที่น่าสนใจศึกษา
อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด(Threat=T)
1. วัฒนธรรมและประเพณีดังเดิมไม่ได้รับการอนุรักษ์และสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจัง
2.สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนต้องออกไปท้างาน และไม่มีเวลาหรือสนใจที่จะ
เข้าร่วมประเพณีของหมู่บ้าน
5.ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง(Strength=s)
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น้า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก้าหนดนโยบายการพัฒนาใน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
3. มีการรวมกลุ่มในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เข้มแข็ง
4. ประชาชนในต้าบลยังให้ความสนใจในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. พืนที่ส่วนใหญ่ของต้าบลน้าเกี๋ยนเป็นป่าไม้ ท้าให้มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
6. มีแหล่งน้าและมีป่าชุมชนทุกหมู่บ้าน
จุดอ่อน(Weakness=W)
1. การบุกรุกพืนที่ป่าไม้
2. ไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี
3. บ่อทิงขยะต้าบลน้าเกี๋ยน ยังไม่ถูกหลักสุขาภิบาล
4. ดินเสื่อมโทรมเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมี/ยาฆ่าแมลง
5. ล้าห้วยบางแห่งไม่สามารถเก็บกักน้าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้
6. ฤดูแล้งมีการเผาพืนที่การเกษตร เกิดปัญหาหมอกควัน
7. ประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
โอกาส(Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า น การท่ อ งเที่ ย วและการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดน่านส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
3. รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาและให้ความส้าคัญต่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๕๘
4. มีหน่วยงานที่รองรับและสนับสนุนต่อการแก้ไขปัญหาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5. มีการจัดการที่ดินโดยให้มีโฉนดชุมชนและฐานข้อมูลการใช้ที่ดิน ตลอดจนมีการส่งเสริม
การเกษตรผสมผสาน
อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด(Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นงานที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ต้องประสานร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องและใช้ระยะเวลานานจึงจะเห็นผลชัดเจน
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท้าให้การด้าเนินงานเกิดข้อจ้ากัด ไม่คล่องตัว
เกิดความล่าช้าในการท้างาน
6. ศักยภาพการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
จุดแข็ง(Strength=s)
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น้า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก้าหนดนโยบายการพัฒนา
ใน-ด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
2. มีบุคลากรและอัตราก้าลังที่พร้อมที่จะด้าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน และมีการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามต้าแหน่งไม่มีความซับซ้อน
3.ผู้น้า/แกนน้ามีความเข้มแข็ง
จุดอ่อน(Weakness=W)
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การพัฒนาท้องถิ่น ยังขาดความร่วมมือกับผู้น้าและตัวแทนจากท้องที่
โอกาส(Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
จังหวัดน่านสนับสนุน
3. หน่วยงานราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีแนวทางในการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น รวมถึงผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด(Threat=T)
1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่
ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตอาสา จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะ
คาดเดาผลงานได้ยาก
3. การไม่เปิดรับฟังข่าวสารจากท้อ งถิ่นของประชาชน ท้าให้ยากล้าบากในการเข้าถึงและ
เข้าใจการบริหารจัดการ

๕๙
4. ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุข
จุดแข็ง(Strength=s)
1. มี ร.พ.สต. /อสม./กองทุ น สปสช. เป็ น หน่ ว ยสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ด้ า นการบริ ก าร
สาธารณสุข
2. มีบุคลากรและอัตราก้าลังที่พร้อมที่จะด้าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน และมีการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามต้าแหน่งไม่มีความซับซ้อน
จุดอ่อน(Weakness=W)
1.ประชาชนส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคระบบไหลเวียนเลือดและโรคระบบหายใจมากขึน
2. การกินอาหารส่วนใหญ่ยังไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ปลอดภัย
3. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการออกก้าลังกายและตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรค
4. ประชาชนขาดความตระหนักในเรื่องสุขภาพมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และใช้
สารเคมีทางการเกษตรมาก
โอกาส(Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นยุทธศาสตร์ที่
จังหวัดน่านสนับสนุน
อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด(Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่
ต้องประสานร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง
2.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท้าให้การด้าเนินงานเกิดข้อจ้ากัด ไม่คล่องตัวเกิด
ความล่าช้าในการท้างาน
ดังนัน เพื่อให้การวางแผนอัตราก้าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้า เกี๋ยน มีความครบถ้วน
สามารถด้าเนิ น การตามอ้า นาจหน้ าที่ ไ ด้ อย่ างมี ประสิ ทธิภ าพ องค์การบริ ห ารส่ ว นต้า บลน้ าเกี๋ย น ได้
วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพืนที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล ว่ามีปัญหาอะไรตามความจ้าเป็นพืนฐานและ
ความต้องการของประชาชนในเขตพืนที่ที่ส้าคัญ โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี
สภาพปัญหา
ความต้องการของประชาชน
1. ปัญหาด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
1. ด้านโครงสร้างพืนฐาน
-ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคม
-ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน
-ปัญหาขาดน้าส้าหรับอุปโภคบริโภค
-ก่อสร้างและขยายประปาหมู่บ้าน
-ปัญหาไฟฟ้า ประปา
-พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
-ปัญหาการวางระบบผังเมือง
-ก่อสร้างท่อระบายน้า รางระบายน้า
-ระบบระบายน้าในพืนที่ไม่ได้มาตรฐาน
-จัดท้าและวางระบบผังเมือง
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
-ปัญหาด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร
-ปัญหาด้านการส่งเสริมอาชีพของประชาชน
-ปัญหาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

2. ด้านเศรษฐกิจ
-จัดแหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึง
-จัดตังกองทุนหมุนเวียนในหมู่บ้าน
-จัดอบรมด้านอาชีพและการเกษตรเฉพาะด้านให้กับ
เกษตรกร

๖๐
สภาพปัญหา
-ปัญหาด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึ่งต้าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์
-ปัญหาการพัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมสู่
แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
-ปัญหาความยากจน
-ปัญหาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจ
และเกษตรอินทรีย์
-ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าสู่ที่ท้ากิน

ความต้องการของประชาชน
-จัดหาอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
-ประกันราคาผลผลิตทางด้านการเกษตร
-ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ
เพิ่มมากขึน
-ปรับปรุงตลาดกลางเพื่อจ้าหน่ายสินค้าชุมชน
-พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสวยงาม
-ก่อสร้างถนนเข้าพืนที่ท้าการเกษตร
-จัดอบรมการท้าการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อ
ความปลอดภัยในการบริโภคและประหยัดค่าใช้จ่าย
-จัดหาระบบไฟฟ้าเข้าสู่ที่ดินท้ากินของเกษตรกร
3. ปัญหาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 3. ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มนุษย์
-สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนและ
-ปัญหาด้านการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการพัฒนาการศึกษา
-ปัญหาด้านการสาธารณสุข
-สนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานด้านการ
-ปัญหาด้านสวัสดิการและนันทนาการ
สาธารณสุข
-ปัญหาด้านการเรียนรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม
-จัดกิจกรรมและนันทนาการให้แก่เยาวชนเพื่อใช้เวลาให้
-ปัญหาด้านโภชนาการให้เด็กนักเรียนก่อนปฐมวัย เป็นประโยชน์
และประถมศึกษา
-สนับสนุนงบประมาณด้านโภชนาการให้กับเด็กนักเรียน
-ปัญหายาเสพติดในพืนที่
ก่อนปฐมวัยและประถมศึกษา
-ปัญหาด้านการมีส่วนรวมของชุมชน
-จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างจิตส้านึกในการป้องกัน
-ปัญหาด้านความมั่นคงในการด้ารงชีวิต
และปราบปรามยาเสพติด
-ปัญหาด้านสถาบันครอบครัว
-จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
-ปัญหาด้านความปลอดภัยของประชาชน
ในสังคม
-ปัญหาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ส่งเสริมสถาบันครอบครัวใหม่ศักยภาพและความรัก
ความอบอุ่น
-สร้างมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาที่ดีในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพืนที่
-รณรงค์จัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยในการใช้
เส้นทางคมนาคม
-การให้ความรู้กับอาสาสมัครด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

๖๑
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4. ปัญหาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ปัญหาอนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณา
การด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
-ปัญหาการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น
เนื่องจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ในยุคปัจจุบัน

ความต้องการของประชาชน
4. ด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
-ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
-ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดังเดิม
-ส่งเสริมกิจกรรมพุทธศาสนาให้กับเด็ก เยาวชน
-ส่งเสริมและปลูกฝังการมีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม
ของเยาวชนและประชาชน
5. ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
-มีระบบจัดการขยะที่ถูกสุขอนามัย
-ปัญหาในการตระหนักในการจัดการ
-ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในพืนที่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ปลูกป่าเพิ่มพืนที่ป่าชุมชนและอนุรักษ์ป่าชุมชนที่มีอยู่
-ปัญหาขยะมูลฝอย
เดิม
-ปัญหาการเฝ้าระวัง และฟื้นฟูธรรมชาติและ
-ปรับปรุงบ้ารุงดินให้คืนสภาพเดิม
สิ่งแวดล้อม
-สร้างจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
-ปัญหาการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-ปัญหาความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย
-การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอย่างทันท่วงที
6. ปัญหาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 6. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
-ปัญหาการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
-ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพในแก่ผู้น้าชุมชน
-ปัญหาด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร -จัดซือวัสดุครุภัณฑ์ส้านักงานอย่างเพียงพอ
กิจการบ้านเมืองที่ดี
-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจถึงหน้าที่
-ปัญหาด้านการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และ
ในการพัฒนาองค์กร
เครื่องจักรกลที่จ้าเป็นในการพัฒนาขีด
-จัดหาวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่จ้าเป็นส้าหรับ
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน องค์การบริหารส่วนต้าบลในการพัฒนาสาธารณะ
การบริการสาธารณะ
-พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
-ปัญหาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง บริหาร
ในงานที่รับผิดชอบ
บุคลากร
-สร้างความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมของกิจกรรม
-สร้างความร่วมมือระหว่างผู้น้าท้องถิ่นกับผู้น้าท้องที่ใน
การบริหาร และพัฒนาต้าบล

๖๒

5. ภารกิจ อ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน นัน เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท้าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน
จะสมบูรณ์ได้ จ้าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความ
เข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนันยังได้ เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษา
เด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัด
ระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นัน จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตัง
เศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม คณะกรรมการจัดท้าแผนอัตราก้าลังขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน
ได้การวิเคราะห์ภารกิจ อ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การ
บริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขันตอนการกระจายอ้านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของอบต. และใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทังนี
เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต้าบล มีอ้านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด้าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพืนที่ให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด้าเนินการตาม
ภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ก้าหนดวิธีการด้าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ้าเภอ แผนพัฒนาต้าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นทังนีสามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสา มารถ
ก้าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก้าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การ
บริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขันตอนการกระจายอ้านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี
5.1 ด้านโครงสร้างพืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี
1. จัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา 67 (1))
2. ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
3. ให้มีและบ้ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
4. ให้มีและบ้ารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา 68(3))
5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี
1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))
2. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))
3. ให้มีและบ้ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))
4. การสั งคมสงเคราะห์ และการพัฒ นาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีค นชราและผู้ ด้ อยโอกาส ( มาตรา
16(10))
5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2))
6. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))
7. การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
8. การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
9. การบ้ารุงและส่งเสริมการท้ามาหากินของราษฎร

๖๓
5.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.4

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8))
การผังเมือง (มาตรา 68(13))
จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))
การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))
การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5)
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5.5

ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))
บ้ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))
การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))
กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11))
การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

ดังนี

ดังนี
1. คุ้มครอง ดูแล และบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่ส าธารณะ รวมทังก้าจัดมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล
(มาตรา 67(2))
3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี
1. บ้ ารุ งรั กษาศิล ปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒ นธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา
67(8))
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)
4. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17(18))
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครอ
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี
1. สนับสนุนสภาต้าบลและองค์กรปกครองส่ว นท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน หรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
2. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต้าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
3. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต้าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
4. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น

๖๔
ภารกิจทัง 7 ด้านตามที่กฎหมายก้าหนดให้อ้านาจองค์การบริหารส่วนต้าบลสามารถจะแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค้านึงถึงความต้องการ
ของประชาชนในเขตพืนที่ประกอบด้วยการด้าเนินการขององค์การบริหารส่วนต้าบล จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ้าเภอ แผนพัฒนาต้าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นส้าคัญ

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด้าเนินการ
ภารกิจหลัก
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพืนฐาน
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก้าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ก้าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน
ราชการ ได้แก่
1) ส้านักปลัด
2) กองคลัง
3) กองช่าง
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทังนี ได้ก้าหนดกรอบอัตราก้าลังข้าราชการจ้านวนทังสิน 14 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ
จ้านวน ๔ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ้านวน 5 อัตรา ดังนี
1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จ้านวน 1 อัตรา
2) ส้ า นั ก ปลั ด มี ก รอบพนั ก งานส่ ว นต้ า บล จ้ า นวน 6 ต้ า แหน่ ง มี ค นครอง 5 ต้ า แหน่ ง
ว่าง ๑ ต้าแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ จ้านวน ๑ ต้าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จ้านวน ๕ อัตรา
2) กองคลัง มีกรอบพนักงานส่วนต้าบล จ้านวน 5 ต้าแหน่ง มีคนครอง 4 ต้าแหน่ง ว่าง 1
ต้าแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ จ้านวน 2 ต้าแหน่ง
3) กองช่าง มีกรอบพนักงานส่วนต้าบล จ้านวน 3 ต้าแหน่ง มีคนครอง 2 ต้าแหน่ง ว่าง 1
ต้าแหน่ง
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4) กองการศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม มี ก รอบพนั ก งานส่ ว นต้า บล จ้ า นวน 1 อั ต รา
พนักงานครู จ้านวน ๒ อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) จ้านวน ๒ อัตรา
รวมก้าหนดต้าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทังสิน จ้านวน 28 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน มีภารกิจและปริมาณงานที่ เพิ่มขึนจ้านวนมากในกองช่างและกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และจ้านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส้าเร็จลุล่ วงได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
และประสิ ทธิผ ล ประกอบกับ กรอบอั ตราก้ าลั งเดิม มี อัต ราว่ างและมีความจ้า เป็ นที่ ต้ องวางอั ตราก้ า ลั ง ให้
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่อยู่ในกอง/งานที่รับผิดชอบ จึงจ้าเป็นต้องก้าหนดกรอบอัตราต้าแหน่งให้สอดคล้อง
กั บ ภารกิ จ และอ้ า นาจหน้ า ที่ เพื่ อ จะได้ แ ก้ ไ ขปั ญ หาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลน้ า เกี๋ ย น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลและให้สอดคล้องด้านงบประมาณและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ที่ก้าหนดให้ การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ต้องไม่เกิน ๔๐% ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปี ดังนันจึงต้องมีความจ้าเป็นต้องขอก้าหนดต้าแหน่งขึนใหม่เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึน และ
แก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในกองช่างและกรอบต้าแหน่งในส้านัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ต่อไป
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8. โครงสร้างการก้าหนดส่วนราชการ
8.1 โครงสร้าง
จากการที่องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ าบลน้ าเกี๋ยน ได้ก้าหนดภารกิจหลั กและภารกิจ รองที่ จ ะ
ด้าเนินการดังกล่าวโดยองค์การบริหารส่วนต้าบล ก้าหนดต้าแหน่งของพนักงานส่วนต้าบลให้ตรงกับภารกิจ
ดังกล่าว และในระยะแรกการก้าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด้าเนินการตามภารกิจนัน อาจ
ก้าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือก้าหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการด้าเนินการตามภารกิจนัน และ
องค์การบริหารส่วนต้าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนันมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตังเป็นส่วนต่อไป
ดังนี
โครงสร้างตามแผนอัตราก้าลังปัจจุบัน
โครงสร้างตามแผนอัตราก้าลังใหม่
หมายเหตุ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
1. ส้านักงานปลัด อบต.
1. ส้านักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานสารบรรณ
- งานเลือกตังและทะเบียนข้อมูล
- งานเลือกตังและทะเบียนข้อมูล
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
1.2 งานบริหารงานบุคคล
1.2 งานบริหารงานบุคคล
- งานบริหารงานบุคคล
- งานบริหารงานบุคคล
1.3 งานนโยบายและแผน
1.3 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
- งานงบประมาณ
1.4 งานกฎหมายและคดี
1.4 งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานทะเบียน ค้าสั่งและประกาศ
- งานทะเบียน ค้าสั่งและประกาศ
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
1.5 งานส่งเสริมการเกษตร
1.5 งานส่งเสริมการเกษตร
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด้าเนินการ
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด้าเนินการ
- งานส่งเสริมการเกษตรงานข้อมูลวิชาการ
- งานส่งเสริมการเกษตรงานข้อมูลวิชาการ
1.6 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
1.6 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมโรค
- งานควบคุมโรค
- งานบริการสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุข
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1.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานป้องกันและแจ้งเตือนภัย
- งานข้อมูลเตรียมพร้อมกับสถานการณ์
และแผนเผชิญเหตุ
- งานการอบรม งานฟื้นฟู
- งานส้ารวจและช่วยเหลือบรรเทา สาธารณภัย
- งานวิทยุสื่อสาร
- งาน อปพร.
1.8 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน.
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
โครงสร้างตามแผนอัตราก้าลังปัจจุบัน
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดท้าฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานเก็บรักษาใบส้าคัญและหลักฐานทาง
การเงินและบัญชี
- รายงานเงินคงเหลือประจ้าวัน
- งานจัดท้าบัญชีบางประเภท เช่นบัญชี
เงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร
2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานท้างบทดลองประจ้าเดือน ประจ้าปี
- งานคัดแยกประเภทใบส้าคัญ
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
- งานเกี่ยวกับงบประมาณ
- งานรายงานการเงินและบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่า
เช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
- งานรายได้จากทรัพย์สินและรายได้อื่นๆ

1.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานป้องกันและแจ้งเตือนภัย
- งานข้อมูลเตรียมพร้อมกับสถานการณ์
และแผนเผชิญเหตุ
- งานการอบรม งานฟื้นฟู
- งานส้ารวจและช่วยเหลือบรรเทา สาธารณภัย
- งานวิทยุสื่อสาร
- งาน อปพร.
1.8 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน.
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
โครงสร้างตามแผนอัตราก้าลังใหม่
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดท้าฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานเก็บรักษาใบส้าคัญและหลักฐานทาง
การเงินและบัญชี
- รายงานเงินคงเหลือประจ้าวัน
- งานจัดท้าบัญชีบางประเภท เช่นบัญชี
เงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร
2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานท้างบทดลองประจ้าเดือน ประจ้าปี
- งานคัดแยกประเภทใบส้าคัญ
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
- งานเกี่ยวกับงบประมาณ
- งานรายงานการเงินและบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่า
เช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
- งานรายได้จากทรัพย์สินและรายได้อื่นๆ

หมายเหตุ
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- งานประกาศ ส้ารวจ รับแบบแสดง
รายการค้าร้องขอหรือเอกสารต่างๆ
- งานค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ค่าปรับ
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานจัดหาพัสดุพัสดุ
- งานจัดซือ จัดจ้าง
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
- งานซ่อมและบ้ารุงรักษาพัสดุ
- งานการจัดท้าแผนการจัดหาพัสดุประจ้าปี
- การรายงานพัสดุ
- งานตรวจสอบพัสดุประจ้าปี
- พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างตามแผนอัตราก้าลังปัจจุบัน
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
- งานควบคุมงานก่อสร้าง
- งานซ่อมบ้ารุงถนน อาคาร เขื่อน สะพาน
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง
- งานตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้าง
- งานก่อสร้างอื่นๆ
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานออกแบบ ส้ารวจงานเขียนแบบ
- งานค้านวณราคาก่อสร้าง
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานจัดท้าข้อมูลด้านวิศวกรรม
- งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
- งานแผนปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุม อาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3 งานผังเมือง
- งานวางผังพัฒนาเมืองงานส้ารวจและแผนที่
- งานควบคุมทางผังเมือง รังวัดและชีแนวเขต
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานก้าจัดขยะมูลฝอย
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานสวนสาธารณะและสวนหย่อม

- งานประกาศ ส้ารวจ รับแบบแสดง
รายการค้าร้องขอหรือเอกสารต่างๆ
- งานค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ค่าปรับ
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานจัดหาพัสดุพัสดุ
- งานจัดซือ จัดจ้าง
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
- งานซ่อมและบ้ารุงรักษาพัสดุ
- งานการจัดท้าแผนการจัดหาพัสดุประจ้าปี
- การรายงานพัสดุ
- งานตรวจสอบพัสดุประจ้าปี
- พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างตามแผนอัตราก้าลังใหม่
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
- งานควบคุมงานก่อสร้าง
- งานซ่อมบ้ารุงถนน อาคาร เขื่อน สะพาน
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง
- งานตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้าง
- งานก่อสร้างอื่นๆ
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานออกแบบ ส้ารวจงานเขียนแบบ
- งานค้านวณราคาก่อสร้าง
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานจัดท้าข้อมูลด้านวิศวกรรม
- งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
- งานแผนปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุม อาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3 งานผังเมือง
- งานวางผังพัฒนาเมืองงานส้ารวจและแผนที่
- งานควบคุมทางผังเมือง รังวัดและชีแนวเขต
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานก้าจัดขยะมูลฝอย
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานสวนสาธารณะและสวนหย่อม

หมายเหตุ
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3.4 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานโทรศัพท์สาธารณะ
- งานระบายน้าและงานชลประทาน
- งานวิศวกรรมและเครื่องจักรกล
โครงสร้างตามแผนอัตราก้าลังปัจจุบัน
4 กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
- งานสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
- กิจกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษา
- งานส้ารวจข้อมูลเด็ก
- งานสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน
- งานศึกษาและวิจัย
- งานด้านการศึกษาปฐมวัย
- งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานก้ากับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- ส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียน
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ
- งานส่งเสริมการกีฬา
- งานส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
- งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- งานส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- การจัดห้องสมุด
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน
- งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสนใจ
กลุ่มอาชีพ
- กิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน
- งานส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.4 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานโทรศัพท์สาธารณะ
- งานระบายน้าและงานชลประทาน
- งานวิศวกรรมและเครื่องจักรกล
โครงสร้างตามแผนอัตราก้าลังใหม่
4 กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
- งานสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
- กิจกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษา
- งานส้ารวจข้อมูลเด็ก
- งานสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน
- งานศึกษาและวิจัย
- งานด้านการศึกษาปฐมวัย
- งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานก้ากับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- ส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียน
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ
- งานส่งเสริมการกีฬา
- งานส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
- งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- งานส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- การจัดห้องสมุด
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน
- งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสนใจ
กลุ่มอาชีพ
- กิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน
- งานส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมายเหตุ
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8.2 การวิเคราะห์การก้าหนดต้าแหน่ง
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ได้วิเคราะห์ก้าหนดต้าแหน่งของภารกิจที่ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว และสามารถน้าผลการวิเคราะห์ต้าแหน่งกรอกข้อมูลในกรอบอัตราก้าลัง 3 ปี ได้ดังนี

กรอบอัตราก้าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2564 – 2566
ส่วนราชการ

นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง
ส้านักงานปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
นักทรัพยากรบุคคล ชก.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
นักพัฒนาชุมชน ชก.
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปง.
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ปก.
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนง.ภารกิจ)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
ช่างไฟฟ้า
พนักงานขับรถบรรทุกน้าเอนกประสงค์
พนักงานขับรถยนต์
แม่บ้าน
กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก.
นักวิชาการพัสดุ ปก.
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง.
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
กองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
นักจัดการงานช่าง
นายช่างโยธา ชง.
พนักงานจ้างทั่วไป
ช่างส้ารวจ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
นักวิชาการศึกษา
ครู
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
รวม

กรอบ
อัตราก้าลัง
เดิม
1

อัตราต้าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

เพิ่ม / ลด

หมายเหตุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

-1
+1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

-

-

-

1
1
1
1
1

1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

-1

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

ว่างเดิม

-

1

1

1

+1

-

-

ก้าหนดเพิ่ม

1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

+1
-

-

-

ก้าหนดเพิ่ม

2
28

2
28

2
29

2
29

+1

-

-

ยุบเลิก

ก้าหนดเพิ่ม

ยุบเลิก
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ที่

ชื่อสายงาน

ระดับ
ต้าแหน่ง

1

ปลัดอบต.
(นักบริหารงานท้องถิน่ )

กลาง

จ้านวนทีม่ ีอยู่ปัจจุบัน
จ้านวน
เงินประจ้า
เงินเดือน
(คน)
ต้าแหน่ง
1

470,280

168,000

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน
2564

2565

2566

2564

2565

2566

16,440

16,440

16,440

654,720

654,720

654,720

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อสายงาน
หน.ส้านักปลัดอบต.
(นักบริหารงานทัว่ ไป)
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชุน
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
จพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป

ระดับ
ต้าแหน่ง

จ้านวน
(คน)

จ้านวนทีม่ ีอยู่ปัจจุบัน
เงินประจ้า
เงินเดือน
ต้าแหน่ง

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน
2564

2565

2566

2564

2565

2566

ต้น

1

369,480

42,000

13,080

13,440

13,320

624,560

624,920

424,800

ปก./ชก.
ชก.
ชก.

ว่าง
1
1

293,880
311,640

-

355,320
11,760
12,120

12,000
11,880
12,600

12,000
12,240
12,960

355,320
305,640
323,760

367,320
305,760
324,240

379,320
306,120
324,600

ชก.

1

336,360

-

12,960

13,320

13,440

349,320

349,680

349,800

ปก.

1

267,840

-

8,160

8,400

8,880

276,000

307,620

276,720

ปง./ชง.

-

-

-

297,900

9,720

9,720

297,900

307,620

317,340

1

117,240

-

4,800

4,920

5,160

122,040

122,160

122,400

5

540,000

-

-

-

-

540,000

540,000

540,000

2. กองคลัง
ที่

ชื่อสายงาน

1

ผอ.กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง )
นักวิชาการเงินและ
บัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

2
3
4
5
6
7

ระดับ
ต้าแหน่ง

จ้านวนทีม่ ีอยู่ปัจจุบัน
จ้านวน
เงินประจ้า
เงินเดือน
(คน)
ต้าแหน่ง

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน
2564

2565

2566

2564

2565

2566

ต้น

1

435,720

42,000

13,200

13,320

13,320

490,920

491,040

491,040

ชก.

1

389,400

-

13,320

13,440

13,080

402,720

402,840

402,480

ปก.

1

289,080

-

9,360

9,600

9,960

298,440

298,680

299,040

ชก.

1

241,440

-

7,800

8,760

8,760

249,240

250,200

250,200

ปง./ชง.

ว่าง

297,900

9,720

9,720

297,900

307,620

317,340

1

141,840

-

5,760

6,000

6,240

147,600

147,840

148,080

1

121,920

-

4,920

5,160

5,280

126,840

127,080

127,200
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3. กองช่าง
ที่
1
2
3
4

ชื่อสายงาน
ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง
นักจัดการงานช่าง
นายช่างโยธา
พนักงานจ้างทั่วไป
ช่างส้ารวจ

ระดับ
ต้าแหน่ง

จ้านวน
(คน)

จ้านวนทีม่ ีอยู่ปัจจุบัน
เงินประจ้า
เงินเดือน
ต้าแหน่ง

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน
2564

2565

2566

2564

2565

2566

ต้น

1

396,000

42,000

13,320

13,320

13,080

451,320

451,320

451,080

ปก.
ปง./ชง.

1
ว่าง

280,080
-

-

9,000
297,900

9,000
9,720

9,000
9,720

289,080
307,620

289,440
307,620

289,680
317,340

-

-

-

108,000

108,000

108,000

108,000

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่

ชื่อสายงาน

1

ผอ.กองศึกษาฯ
(นักบริหารงาน
การศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ครู
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

2
3
4

ระดับ
ต้าแหน่ง

จ้านวนทีม่ ีอยู่ปัจจุบัน
จ้านวน
เงินประจ้า
เงินเดือน
(คน)
ต้าแหน่ง

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน
2564

2565

2566

2564

2565

2566

458,160

457,800

457,800

ต้น

1

402,720

42,000

13,440

13,080

13,080

ปก./ชก.

1
2

-

-

355,320
-

12,000
-

12,000
-

2

-

-

-

-

-

5) ตังงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ดังนี
ปี 2564
ปี 2565
26,040,000 บาท
27,342,000 บาท

ปี 2566
28,709,100 บาท

หมายเหตุ การตังงบประมาณราจ่ายประจ้าปี ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือปีถัดไป
เพิ่ม 5%
*ฐานการค้านวณงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.2564 ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ 2563 (24,800,000 บาท) เพิ่มขึนอีกร้อยละ 5 เป็นฐานการค้านวณ ส้าหรับ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2565 และ 2566 ให้บวกเพิ่มขึนอีกร้อยละ 5 เพื่อเป็นฐานการค้านวณภาระ
ค่าใช้จ่าย ดังนี
-งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2563 จ้านวน 24,800,000 บาท
ฐานการค้านวณงบประมาณ พ.ศ. 2564 =( 24,800,000 x 5%) + 24,800,000 = 26,040,000
ฐานการค้านวณงบประมาณ พ.ศ. 2565 =( 26,040,000 x 5%) + 26,040,000 = 27,342,000
ฐานการค้านวณงบประมาณ พ.ศ. 2566 =( 27,342,000 x 5%) + 27,342,000 = 28,709,100
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9. ภาระค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับเงินเดือนและประโยชน์ ตอบแทนอื่น
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก้าลัง 3 ปี

โครงสร้างส่วนราชการประเภทสามัญ อบต.น้าเกี๋ยน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

ส้านักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานกฎหมายและคดี
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
7. งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
8. งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

1.
2.
3.
4.

งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

1. งานก่อสร้าง
2. งานออกแบบและควบคุม

1. งานบริหารงานการศึกษา
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา

อาคาร
3. งานสาธารณูปโภค
4. งานผังเมือง

3.

วัฒนธรรม

4.

งานส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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โครงสร้างของส้านักงานปลัด อบต.
หัวหน้าส้านักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )

งานนโยบายและแผน

งานบริหารทั่วไป

งานกฎหมายและคดี

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.)

งานป้องกันและบรรเทาฯ
(จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง)

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

งานส่งเสริมการเกษตร

(นักพัฒนาชุมชน ชก.)

ระดับ

อ้านวย
การต้น

จ้านวน

1

ชก ปก

ชง

ปง

ลูกจ้างประจ้า

3

-

1

-

-

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
1

พนักงานจ้าง
5

งานบริหารงานบุคคล
(นักทรัพยากรบุคคล ชก.)

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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โครงสร้างของกองคลัง
ผู้อ้านวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

งานบัญชี
(นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.)

งานการเงิน
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ระดับ

อ้านวย
การต้น

จ้านวน

1

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
(นักวิชาการพัสดุ ปก.)

ชก ปก

ชง

ปง

ลูกจ้างประจ้า

1

-

-

-

2

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
2

พนักงานจ้าง
-

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
(นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก.)
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โครงสร้างของกองช่าง
ผู้อ้านวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

(นักจัดการงานช่าง ปก.)

ระดับ

อ้านวย
การต้น

จ้านวน

1

งานสาธารณูปโภค

ชก ปก

ชง

ปง

ลูกจ้างประจ้า

-

-

1

-

-

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
-

พนักงานจ้าง
-

งานผังเมือง
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริ หารงานการศึกษา ระดับต้น)

งานบริหารงานการศึกษา

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครู (2)

ระดับ

อ้านวย
การต้น

จ้านวน

1

งานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และนันทนาการ

ชก ปก

ชง

ปง

ลูกจ้างประจ้า

-

-

-

-

-

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
2

งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

พนักงานจ้าง
-
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ ตาแหน่ งและการกาหนดเลขทีต่ าแหน่ งในส่ วนราชการ
กรอบอัตราก้าลังเดิม
ล้าดับ

1

ชื่อ - สกุล

ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา

กรอบอัตราก้าลังใหม่

คุณวุฒิ

ศศ.ม.
(รัฐศาสตร์)

เลขที่ต้าแหน่ง

ต้าแหน่ง

ระดับ

เลขที่ต้าแหน่ง

ต้าแหน่ง

ระดับ

25-3-00-1101001

ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

กลาง

25-3-00-1101-001

ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

กลาง

เงินเดือน
เงินเดือน
เงิน
ประจ้า
ต้าแหน่ง

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน

39,190

84,000

84,000

เงินเดือน
เงินเดือน
เงิน
ประจ้า
ต้าแหน่ง

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน

หมาย
เหตุ

ส้านักปลัด อบต.
กรอบอัตราก้าลังเดิม
ล้าดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ
เลขที่ต้าแหน่ง

1

นางธัญชนก ศรีทองสุข

2

ว่าง

3

นายพงษ์พันธ์ สารรัตนะ

4

นางสุภาพร ชิณวงศ์

5

นายธนพงษ์
คงบุญพัฒนาภรณ์

กรอบอัตราก้าลังใหม่

ต้าแหน่ง

ระดับ

เลขที่ต้าแหน่ง

ต้าแหน่ง

ระดับ

หัวหน้าส้านักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)

ต้น

25-3-01-2101-001

หัวหน้าส้านักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)

ต้น

นักจัดการงานทั่วไป

ปก.

25-3-01-3101-001

นักจัดการงานทั่วไป

ปก./
ชก.

355,320

25-3-01-3102001

นักทรัพยากรบุคคล

ชก.

25-3-01-3102-001

นักทรัพยากรบุคคล

ชก.

25-3-01-3103001

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน

ชก.

25-3-01-3103-001

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน

25-3-01-3801001

นักพัฒนาชุมชน

ชก

25-3-01-3801-001

25-3-014805-001

จพง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ปง.

-

-

-

รศ.ม.

25-3-01-2101001
(รัฐศาสตร์)
25-3-01-3101001
รป.ม.
(รัฐ
ประศาสน
ศาสตร์)
รป.ม.
(รัฐ
ประศาสน
ศาสตร์)

รศ.ม.
(รัฐศาสตร์)

6

จ่าสิบเอกกรุงไกร ดีอุด

ปวส.
(ช่าง
เทคนิค
โลหะ)

7

ว่าง

-

30,790

42,000

-

-

-

24,490

-

-

ชก.

28,030

-

-

นักพัฒนาชุมชน

ชก

25,970

-

-

25-3-01-4805-001

จพง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ปง.

21,020

-

-

25-3-01-4101-001

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง./
ชง.

297,900

-

-

(ค่ากลาง)

(ค่ากลาง)

หมาย
เหตุ

ยุบ
เลิก

ว่างเมื่อ
วันที่ 1
ต.ค.63
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8

พนักงานจ้าง
นางสาววราภรณ์ เกี๋ยนสืบ

ปริญญาตรี
(บัญชี)

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

-

9

นายโชติ ข่มแก้ว

ม.๖

-

ภารโรง

-

-

10
11
12
13

นายอนุรักษ์ ค้าเฟื่องฟู
นางสอด นิ่มนวล
นายอภิวัตน์ ภิยะ
นายกิตติศักดิ์ บุญยืน

ปวช.

-

คนงานทั่วไป
แม่บ้าน
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป

-

-

ม.๖
ม.6
ม.6

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับเคลื่อนจักรกล
ขนาดเบา
คนงานทั่วไป
แม่บ้าน
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป

-

9,770

-

-

-

9,000

-

-

-

9,000
9,000
๙,๐๐๐
๙,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

กองคลัง
กรอบอัตราก้าลังเดิม
ล้าดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

นางสุวลักษณ์ สนทิม

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน

ต้าแหน่ง

ระดับ

เลขที่ต้าแหน่ง

ต้าแหน่ง

ระดับ

25-3-04-2102001

ผู้อ้านวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

ต้น

25-3-04-2102-001

ผู้อ้านวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

ต้น

36,310

42,000

-

(การ
จัดการ
ทั่วไป)

25-3-04-3201001

นักวิชาการเงินและบัญชี

ชก.

25-3-04-3201-001

นักวิชาการเงินและบัญชี

ชก.

32,450

-

-

บธ.บ.

25-3-04-3203001
25-3-04-4201001

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ปก.

25-3-04-3203-001

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ปก.

20,120

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปง./
ชง.

25-3-04-4201-001

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปง./
ชง.

297,900

-

-

25-3-04-3204001

นักวิชาการพนักงานพัสดุ

ปก.

25-3-04-3204-001

นักวิชาการพนักงานพัสดุ

ปก.

24,090

-

-

(การ
จัดการ
ทั่วไป)

บธ.ม.

2

นางอัญชลี ปันทา

3

นางอมรรัตน์ ดีปินตา

(การบัญชี)

4

ว่าง

-

นายศรรัก รินทร์รัชต

ศศ.บ.
(เศรษฐ
ศาสตร์
ธุรกิจ)

5

เงินเดือน
เงินเดือน
เงิน
ประจ้า
ต้าแหน่ง

เลขที่ต้าแหน่ง
บธ.ม.

1

กรอบอัตราก้าลังใหม่

(ค่ากลาง)

หมาย
เหตุ

ยุบ
เลิก
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พนักงานจ้าง

5

นางสาวภัทรานิษฐ์ ดีวุฒิ

ป.ตรี

-

6

นางสาวดวงดาว ดีกัลลา

ป.ตรี

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

-

-

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

-

11,820

-

-

-

10,160

-

-

กองช่าง
กรอบอัตราก้าลังเดิม
ล้าดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ
บธ.ม.

1

นายอดิศร ศรีจันทร์ดี

กรอบอัตราก้าลังใหม่

(การ
จัดการงาน
ก่อสร้าง)

เงินเดือน
เงินเดือน
เงิน
ประจ้า
ต้าแหน่ง

เลขที่ต้าแหน่ง

ต้าแหน่ง

ระดับ

เลขที่ต้าแหน่ง

ต้าแหน่ง

ระดับ

25-3-05-2103001

ผู้อ้านวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

ต้น

25-3-05-2103-001

ผู้อ้านวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

ต้น

30,790

42,000

2

ว่าง

-

25-3-05-4701001

3

นายโยธิน ดีปินตา

วศ.บ.
เทคโนโลยี

นักจัดการงานช่าง

ปก.

25-3-05-3707-001

นักจัดการงานช่าง

ปก.

23,340

-

อุตสาหกรรม

25-3-05-3707001

4

ว่าง

-

-

-

-

-

พนักงานจ้างทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ช่างส้ารวจ

-

108,000

-

นายช่างโยธา

ชง.

25-3-05-4701-001

นายช่างโยธา

ชง.

297,900

(ค่ากลาง)

(9,000X12)

-

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน

หมาย
เหตุ

-

-

ว่างเมื่อ
วันที่
1 ส.ค.
62

-

ว่างเมื่อ
วันที่ 1
ต.ค.63
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กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กรอบอัตราก้าลังเดิม
ล้าดับ

ชื่อ - สกุล

กรอบอัตราก้าลังใหม่

คุณวุฒิ
เลขที่ต้าแหน่ง

ต้าแหน่ง

25-3-08-2107001

ระดับ

ระดับ

เงินเดือน
เงินเดือน
เงิน
ประจ้า
ต้าแหน่ง

เลขที่ต้าแหน่ง

ต้าแหน่ง

ผู้อ้านวยการกองการศึกษาฯ

ผู้อ้านวยการกองการศึกษาฯ

(นักบริหารงานการศึกษา)

ต้น

25-3-08-2107-001

(นักบริหารงานการศึกษา)

ต้น

33,560

25-3-08-3803-001

นักวิชาการศึกษา

ปก./
ชก.

355,320

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน

1

นายศาสตรา สินันตา

ศษ.ม.
(การบริหาร
การศึกษา)

2

ว่าง

-

-

-

-

3

นางจรรยา อุดอ้าย

ศษ.ม.
(การบริหาร
การศึกษา)

25-3-08-6600205

ครู

ค.ศ.2

3

ว่าง

-

25-3-08-6600206

ครู

-

25-3-08-6600-206

ครู

-

-

-

-

4
5

พนักงานจ้าง
นางบังอร เกี๋ยนสืบ
นางจันทร์จิรา มหาวัตร์

ปวช.
ปวช.

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

-

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

-

13,390

-

-

12,750

-

-

-

25-3-08-6600-205

ครู

(ค่ากลาง)

ค.ศ.2 25,550

42,000

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

ว่างเมื่อ
วันที่ 1
ต.ค.63

ว่างเมื่อ
วันที่ 1
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12. แนวทางการพัฒนาข้ าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้ องถิ่น
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่ อน
ภารกิจ ภาครัฐ ไปสู่ เป้ าหมายและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ข้าราชการจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่ทางราชการต้องการ และจาก
สภาวการณ์ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาให้ระบบราชการมีความจาเป็นที่จะต้องมี
การปรับตัวเพื่อให้สามารถบริหารประเทศให้อยู่รอดและเจริญก้าวหน้าได้ การพัฒนาข้าราชการจึงเป็นกลไก
สาคัญที่จะสนับสนุนให้ระบบราชการมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การบริหารประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นโยบายในการพัฒนาข้าราชการจากเดิมที่เคยเน้น
ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงกลายมาเป็นการพัฒนาข้าราชการให้เป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก เพื่อเป็นแรงผลักดัน
ต่อความสาเร็จขององค์กรเช่นเดียวกับภาคราชการส่วนท้องถิ่น การกระจายอานาจและการถ่ายโอนอานาจ
จากส่ ว นกลางไปสู่ ส่ วนท้องถิ่น มีจุ ดมุ่งหมายที่ส าคัญคือเพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริห ารจัดการภาครัฐให้
คล่ องตัว มากขึ้น โดยมีข้าราชการส่ ว นท้องถิ่นเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นจึงเป็น
เครื่องมือในการที่จะสนับสนุนให้เจตนารมณ์ดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างพัฒนา ยังขาดการบูรณาการและการหล่อหลอมค่านิยม
องค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่พึงประสงค์ในภาพรวม และทรัพยากรบุคคลขององค์กร เป็นปัจจัย
น้าไปสู่ความส้าเร็จตามเป้าหมายที่ส้าคัญยิ่งขององค์กร ทังภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในสภาวะการ
ปัจจุบันที่บริบททางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ ท้าให้ความรู้ที่เกิดขึนได้รับ
การสื่อสารในหลายช่องทาง องค์กรต่างๆ จ้าเป็นต้องมีการพัฒนา ปรับตัว ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถ
แข่งขันและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นกลไกส้าคัญในการขับเคลื่ อนการท้างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการที่จะท้าให้บุคลากรท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ้าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
ประกอบกับหลักเกณฑ์ของก.จังหวัด ก้าหนดให้ส่วนราชการต้นสังกัดมีหน้าที่ด้าเนินการให้มีการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ และสร้างเสริมแรงจูง ใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนา
ข้าราชการให้เป็นผู้กว้าง รอบรู้ รู้ลึกและรู้ทัน เพื่อเป็นแรงผลักดันที่ส้าคัญขององค์กร อีกทังท้าให้บุคลากรมี
ค่านิยมการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน
การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงาน ใน
แต่ละต้าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย เช่น การพัฒนาไปสู่
Thailand 4.0 ดังนัน องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน จึงจ้าเป็นต้องพัฒนา ระบบราชการส่วนท้องถิ่น
ไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก้าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการท้างาน โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ
1. เป็ น องค์ ก รที่ เ ปิ ด กว้ า งและเชื่ อ มโยงกั น ต้ อ งมี ค วามเปิ ด เผยโปร่ ง ใส ในการท้ า งาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกัน และกัน และ
สามารถเข้ามาตรวจสอบการท้างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆเช่น ภาคเอกชน ภาค

ประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด้าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วน
อื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ ด้าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการ
ท้างานในแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยัง
ต้องเชื่อมโยงการท้างาน ภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท้างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตังค้าถามกับตนเอง
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทังใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่
ตรงกับ ความต้องการของประชาชน พร้อมทังอ้านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วน
ราชการ เพื่อให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสินในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสาน
กัน ไม่ว่าจะมาติดต่อ ด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ
เป็นต้น
3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท้างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชา เข้ามาใช้ในการ
ตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีด สมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นส้านักงานสมัยใหม่ รวมทังท้าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อ การปฏิบัติราชการ และปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
4. การก้าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส้านักงาน ก.พ. ที่ นร
1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือส้ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อ ปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
ทังนี วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาพนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลน้าเกี๋ยน
๑. หลักการ
เพื่อเป็นการบ่มเพาะ ปลูกฝัง และเสริมสร้างให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลน้าเกี๋ยนเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ในการปฏิบัติราชการ เพื่อก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและการบริหารงาน ที่ดีขึน มีความโปร่งใส ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
พืนที่และประชาชนโดยทั่วไป
๒. วิสัยทัศน์
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน

๓. พันธกิจ
เสริมสร้างพัฒนาผู้น้าและข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน
ทุกระดับ ไปพร้อมกับการปรับกลไกการบริหารงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
4. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตังเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต้าบลได้เรียนรู้แบบแผนของ
ทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.ก้าหนด
๑.๒ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต้าบล และพนักงานจ้าง
๑.๓ เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน
๑.๔ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท้าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๕ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบั ญชาโดยตรง รวมทังผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาด้ารง
ต้าแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
5. เป้าหมายการพัฒนา
5.๑ เกิดการปรั บ กลไก (กระบวนการ ระบบ ฯลฯ) ในการปฏิบัติงาน การจัดการขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน โดยเฉพาะการยึดหลักธรรมาภิบาล และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆเข้ามามี
ส่วนร่วมมากขึน
5.๒ เกิดการเสริมสร้ างความเข้มแข็งและจิตส้ านึกในสิ ทธิห น้าที่ของข้าราชการ/พนักงานส่ ว น
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน เพื่อให้สามารถดูแลผลประโยชน์ของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิด
ความเป็นธรรมในสังคม
5.3 พนักงานส่วนต้าบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตังเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต้าบลเข้าใจแบบ
แผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ
5.4 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนต้าบล และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.5 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์
ของส่วนรวม
5.6 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึน
5.7 เพื่อให้การประสานการท้างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ
6. ตัวชีวัด และข้อเสนอระดับเป้าหมาย
6.๑ ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลน้าเกี๋ยน ช่วงพ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 ได้รับการเสริมสร้างตามหลักธรรมาภิบาล
6.๒ ระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวมของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ไม่น้อยกว่าร้อย 70
6.๓ ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการท้างานขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน สูงขึน
มากกว่าร้อยละ๘๕ หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา

6.๔ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่โ ปร่งใสและเป็นธรรมขององค์ก าร
บริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยนเพิ่มสูงขึน มากกว่าร้อยละ ๘๕ หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา
6.๕ ร้ อ ยละของข้ า ราชการและเจ้า หน้า ที่ ใ นองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต้า บลน้า เกี๋ ย น ที่ เ ข้ า ใจและ
ประยุกต์หลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฎิบัติราชการมากกว่าร้อยละ 7๐
6.๖ ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานเพิ่มสูงขึนมากกว่า
ร้อยละ 7๐ หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา
7.หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น
ระเบียบกฎหมาย นโยบายส้าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
๒. ด้านความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ล ะต้าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต้าแหน่งหนึ่งต้าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
๓. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท้างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข
ดังนัน จึงให้พนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ การ
ฝึ กอบรมตามหลั กสู ตรการปฏิ บั ติห น้ า ที่ร าชการอย่ างน้ อย ๒ หลั กสู ตร หรือหลายหลั กสู ตรตามความ
เหมาะสมกับต้าแหน่ง
8.วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด้าเนินการพัฒนา
๑. วิธีการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต้าบล
วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต้าบลจะเป็นหน่วย
ด้าเนินการเองหรืออาจด้าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็น
ผู้ด้าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ้าเป็นและเหมาะสม ดังนี
๑. การปฐมนิเทศ จะด้าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงาน
ส่วนต้าบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตังเข้ารับราชการใหม่
๒. การฝึกอบรม อาจด้าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต้าบลเอง หรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต้าบลจังหวัดน่าน ส้านักงานท้องถิ่นจังหวัด น่าน หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น ตามความจ้าเป็นและเหมาะสม รวมทังองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลจะสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่พนักงานส่วน
ต้าบลและพนักงานจ้าง
๓. การศึกษาดูงาน อาจด้าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจ
และเกี่ยวข้องกับอ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา ด้าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน
และอาจด้าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดน่าน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๕. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมาย
งาน
๖. การให้ค้าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค้าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม
๗. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต้าบลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครังและมี
การทดสอบพนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ในแต่ละด้าน ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
9.งบประมาณในการด้าเนินการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต้าบลจะประมาณการตังจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ซึ่งปรากฏดังนี
๑. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและสัมมนา
๑.๒ แผนงานบริ ห ารทั่ ว ไป งานบริ ห ารงานคลั ง หมวดค่ า ตอบแทนใช้ ส อยและวั ส ดุ รายการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ รายการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
๑.๔ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายส้าหรับการศึกษา ตามหลักเกณฑ์การตัง
งบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๕ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย รายการ
๑.๕.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต้าบล
๑.๕.๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต้าบล
๑.๕.๓ โครงการศึกษาดูงาน
๑.๕.๔ โครงการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท้างาน
10.การติดตามและประเมินผล
๑. ก้าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท้ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน ๗ วันท้า
การ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล้าดับจนถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล และถ่ายทอดให้ที่ประชุมรับทราบ
๒. ให้ผู้บังคับบัญชาท้าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
ก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ ๑
๓. น้าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก้าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการต่อไป
๔. ผู้บังคับบัญชาน้าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขันเงินเดือน เลื่อนระดับ ตามผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงาน
๕. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ้าปี โดย
core team ต้องผ่านการประเมินตัวชีวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 6๐
๖. ทดสอบพนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของงานบุคลากร และต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ของทุกหกเดือน

11.ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน
• ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การก้าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างกลุ่มผู้น้าและองค์กร
ให้มีความโปร่งใส สุจริตธรรม และมีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)
• กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ยกย่องข้าราชการ / ผู้น้าในการขับเคลื่อนคุณธรรม
• กลยุ ท ธ์ ที่ ๑.๒ สร้ า งองค์ ก รให้ มี ค วามโปร่ ง ใส สุ จ ริ ต ธรรม และมี ศั ก ดิ์ ศ รี (Organizational
Integrity)
• กลยุทธ์ที่ ๑.3 ก้าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
• ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยนในรูปแบบต่าง ๆ
• กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ปลูกจิตส้านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท
• กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ก้าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่ข้าราชการทุกระดับ
• กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดองค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสาร
ด้านธรรมาภิบาล
• กลยุทธ์ที่ ๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ และพนักงานจ้างบรรจุใหม่
• ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
• กลยุทธ์ที่ ๓.๑ สร้างสร้างกระบวนการการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้มีความโปร่งใส
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
• กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ก้าหนดหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให้บุคลากร
ทุกคนทราบล่วงหน้า
• กลยุทธ์ที่ ๓.3 ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ
• กลยุทธ์ที่ ๓.4 ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกือกูลแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
• ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพืนฐานทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
• กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เปิดโอกาสให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้า
เกี๋ยน เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น แนวทางการปฏิบัติงานและการพัฒนา
• กลยุทธ์ที่ ๔.๒ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน
และการพัฒนา

12. รายละเอียดของกิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กิจกรรม
แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ
1.จัดให้มีแนวทางและการ -ก้าหนดเกณฑ์และด้าเนินการประกาศ
ด้าเนินการยกย่องบุคลากร เกียรติคุณแก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง
เพื่อเป็นต้นแบบ
เพื่อเป็นต้นแบบในการยึดถือปฏิบัติ
2.สร้างองค์กรให้มีความ -สร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
โปร่งใส และมีศักดิ์ศรี
ข่าวสารที่หลากหลาย
(Organization
-เปิดเผยกระบวนการขันตอนต่างๆ
Integrity)
โดยเฉพาะการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
3.ก้าหนดมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 2
กิจกรรม
1.ปลูกจิตส้านึกผ่าน
แนวทางต้นแบบ เช่น พระ
ราชกรณียกิจ พระราชจริย
วัตร และพระบรม
ราโชวาท ฯลฯ
2.หลักสูตรฝึกอบรมและ
โครงการพัฒนาที่
เหมาะสมของข้าราชการ
แต่ละต้าแหน่ง ทังที่จัดเอง
และหน่วยราชการอื่น
จัดท้า
3.สร้างองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
และการจัดองค์ความรู้

-สร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมให้
บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ

ตัวชีวัด
-ในแต่ละปีงบประมาณ มีการ
ด้าเนินการคัดเลือกบุคลกรต้นแบบ
จ้านวน 1 ครัง
-อบต.เปิดให้บุคคลทั่วไปในการ
เข้าถึงการปฏิบัติงานที่หลากหลาย
และสะดวก
-บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ
กระบวนการประเมินประสิทธิภาพ
ล่วงหน้าการประเมินทุกรอบ
-อบต.น้าเกี๋ยน มีมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม ให้ข้าราชการ พนักงาน
จ้างถือปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ
ตัวชีวัด
-น้อมน้าพระราชกรณียกิจ พระราชจริย -ข้าราชการและพนักงานจ้าง ได้
วัตรและพระบรมราโชวาทมาให้บุคลากร น้าแนวทางพระราชกรณียกิจ
ยึดถือในการปฏิบัติงานและการด้ารงชีวิต พระราชกิจวัตร พระบรม
ราโชวาท มาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และการด้าเนินชีวิต
-วิเคราะห์สภาพปัญหาที่มีผลต่อการ
-โครงการอบรมของ อบต. ตรง
ปฏิบัติงาน
ตามปัญหาที่เกิดขึน และตาม
-ก้าหนดโครงการอบรมเพื่อน้าความรู้ไป ความต้องการของข้าราชการ
แก้ปัญหา
-ข้าราชการ ได้การส่งเสริมเข้า
-สอบถามบุคลากรประสงค์จะต้องการ
อบรม ตามความเหมาะสมแต่ละ
พัฒนาด้านใด
ต้าแหน่ง
-ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาเพิ่มเติม
-ข้าราชการ เป็นบุคลากรที่มี
-จัดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ไว้ให้บุคลากรได้ ความรู้ที่หลากหลาย
ท้าการศึกษา
-ภายในองค์กร มีสื่อความรู้ที่
หลากหลายให้ข้าราชการได้ศึกษา
สืบค้น ในแต่ละด้าน
4.การก้าหนดให้มีการ
-ข้าราชการ,พนักงานจ้างที่บรรจุใหม่ต้อง -ข้าราชการ ,พนักงานจ้างที่บรรจุ
ปฐมนิเทศข้าราชการ และ ได้รับการปฐมนิเทศทุกคน
ใหม่ ได้รับการปฐมนิเทศก่อนเข้า
พนักงานจ้าง บรรจุใหม่
ปฏิบัติงานทุกคน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
กิจกรรม
1.สร้างกระบวนการ
การประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ให้มีความ
โปร่งใส
2.ก้าหนดหลักเกณฑ์
การประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให้
บุคลากรทุกคนทราบ
ล่วงหน้า
3 ขับเคลื่อน
จรรยาบรรณข้าราชการ
ไปสู่การปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ
-ใช้ระบบการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในระบบเปิด
-มีการท้าความตกลงระหว่างผู้ประเมิน
และผู้รับการประเมิน ก่อนท้าการประเมิน
ทุกรอบ
-ประกาศหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมิน
ให้บุคลากรทุกคนทราบก่อนทุกรอบการ
ประเมิน

-สร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมให้
บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ

4 ขับเคลื่อนระบบ
-ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
สวัสดิการและ
และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
ผลประโยชน์เกือกูลแก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4
กิจกรรม
1.เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมในการเสนอความ
คิดเห็น แนวทางการ
ปฏิบัติงานและการ
พัฒนา
2.เปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมการเสนอแนะแนว
ทางการปฏิบัติงานและ
การพัฒนา

ตัวชีวัด
-การประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ
พนักงานจ้าง เกิดจากข้อเสนอ
ของผู้ถูกประเมิน และท้าความ
ตกลงกับผู้ประเมิน
-อบต.น้าเกี๋ยน มีการก้าหนด
หลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น การลา
การมาสาย และหลักเกณฑ์อื่นๆ
ที่จ้าเป็น ประกาศให้ข้าราชการ
พนักงานจ้างได้รับทราบก่อนรอบ
การประเมินทุกครัง
อบต.น้าเกี๋ยน มีมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ให้
ข้าราชการ พนักงานจ้างถือ
ปฏิบัติ
ข้าราชการ/พนักงานส่วนต้าบล
ได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์
เกือกูลแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามสิทธิที่จะได้รับ

แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ
ตัวชีวัด
-เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้แสดง
-ผู้บริหารของ อบต.น้าเกี๋ยน น้า
ความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาข้าราชการ ข้อเสนอของบุคลากรภายใน
เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารประกอบการ
องค์กร ประกอบการบริหารงาน
บริหาร
-เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในข่ายรับ
บริการ ได้แสดงความคิดเห็นถึงแนวทางที่
ต้องการให้บุคลากรอบต.น้าเกี๋ยน.
ให้บริการต่อประชาชน

-ผู้บริหารของ อบต.น้าเกี๋ยน น้า
ข้อเสนอแนะของประชาชนมา
ปรับปรุงกระบวนการบริหารงาน
ของ อบต.น้าเกี๋ยน

13. แผนปฏิบัติการรายปี ช่วงระหว่างปี 2564-2566
แผนปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการพนักงานส่วนต้าบลขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
กิจกรรม

โครงการ

1.จัดให้มีแนวทาง -ประกาศเกียรติคุณแก่
และการด้าเนินการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง
ยกย่องบุคลากร เพื่อ
เป็นต้นแบบ

ขันตอน

ก้าหนดเกณฑ์และ
ด้าเนินการประกาศ
เกียรติคุณแก่ข้าราชการ
พนักงานจ้างเพื่อเป็น
ต้นแบบในการยึดถือ
ปฏิบัติ
2.สร้างองค์กรให้มี -เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร -สร้างช่องทางการ
ความโปร่งใส และมี กระบวนการขันตอน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ศักดิ์ศรี
ต่างๆ
หลากหลาย
(Organization
-เปิดเผยกระบวนการ
Integrity)
ขันตอนต่างๆ
3.ก้าหนดมาตรฐาน -สร้างมาตรฐานคุณธรรม -สร้างมาตรฐานคุณธรรม
คุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม
จริยธรรม
ของข้าราชการ
-ประกาศมาตรฐาน
ลูกจ้างและพนักงาน
คุณธรรม จริยธรรม
จ้าง

ระยะเวลา
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

ส้านักปลัด -

ส้านักปลัด -

ส้านักปลัด -

ระยะเวลา
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

กิจกรรม

โครงการ

ขันตอน

4.ปลูกจิตส้านึกผ่าน
แนวทางต้นแบบ
เช่น พระราชกรณีย
กิจ พระราชจริยวัตร
และพระบรม
ราโชวาท ฯลฯ
5.หลักสูตรฝึกอบรม
และโครงการพัฒนา
ที่เหมาะสมของ
ข้าราชการแต่ละ
ต้าแหน่ง ทังที่จัดเอง
และหน่วยราชการ
อื่นจัดท้า

-ปลูกจิตส้านึกน้อมน้า
พระราชกรณียกิจ พระ
ราชจริยวัตรและพระ
บรมราโชวาทในการ
ปฏิบัติงานและการ
ด้ารงชีวิต
-ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ฝึกอบรม

-ขออนุมัติโครงการ
-จัดเตรียมความพร้อม
โครงการ
-ด้าเนินโครงการ
-สรุป/ประเมินโครงการ

ส้านักปลัด -

ส้านักปลัด 20,000

6.สร้างองค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และการจัด
องค์ความรู้

-สร้างองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
และการจัดองค์ความรู้

-วิเคราะห์สภาพปัญหาที่
มีผลต่อการปฏิบัติงาน
-ก้าหนดโครงการอบรม
เพื่อน้าความรู้ไป
แก้ปัญหา
-สอบถามบุคลากร
ประสงค์จะต้องการ
พัฒนาด้านใด
-รวบรวมองค์ความรู้ของ
แต่ละต้าแหน่งแต่ละ
ส่วนงาน
-วิเคราะห์ และสร้าง
องค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และการ
จัดองค์ความรู้

ส้านักปลัด -

ระยะเวลา
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

กิจกรรม

โครงการ

ขันตอน

7.การก้าหนดให้มี
การปฐมนิเทศ
ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง บรรจุ
ใหม่

-ปฐมนิเทศข้าราชการ
และพนักงานจ้าง บรรจุ
ใหม่

-อบต.จัดปฐมนิเทศ
ข้าราชการ และพนักงาน
จ้าง บรรจุใหม่
-ส่งฝึกอบรมปฐมนิเทศ
ข้าราชการ และพนักงาน
จ้าง บรรจุใหม่

ส้านักปลัด -

8.สร้างกระบวนการ
การประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ให้มี
ความโปร่งใส

-สร้างกระบวนการการ
ประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ให้มี
ความโปร่งใส

-มีการท้าความตกลง
ระหว่างผู้ประเมินและ
ผู้รับการประเมิน ก่อน
ท้าการประเมินทุกรอ
-ใช้ระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในระบบเปิด

ส้านักปลัด -

-ก้าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ
เช่น การลา การมาสาย
และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่
จ้าเป็น ประกาศให้
ข้าราชการ พนักงานจ้าง
ได้รับทราบก่อนรอบการ
ประเมินทุกครัง

ส้านักปลัด -

9.ก้าหนดหลักเกณฑ์ -ประกาศหลักเกณฑ์
การประเมิน
แนวทางการประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ให้บุคลากรทุกคน
ทราบล่วงหน้า

กิจกรรม

10.ขับเคลื่อน
จรรยาบรรณ
ข้าราชการไปสู่การ
ปฏิบัติ

โครงการ

ฝึกอบรมเสริมสร้าง
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม

11.ขับเคลื่อนระบบ -ส่งเสริมการเรียนรู้และ
สวัสดิการและ
ส่งฝึกอบรม
ผลประโยชน์เกือกูล
แก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น
12.เปิดโอกาสให้
-แสดงความคิดเห็นแนว
บุคลากรทุกคนมีส่วน ทางการพัฒนา
ร่วมในการเสนอ
ข้าราชการ
ความคิดเห็น แนว
ทางการปฏิบัติงาน
และการพัฒนา
13.เปิดโอกาสให้ภาค -ประเมินความพึงพอใจ
ประชาชนเข้ามามีส่วน ประชาชนผู้ที่ใช้บริการ
ร่วมการเสนอแนะแนว
ทางการปฏิบัติงาน
และการพัฒนา

ขันตอน

ระยะเวลา
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

-ขออนุมัติโครงการ
-จัดเตรียมความพร้อม
โครงการ
-ด้าเนินโครงการ
-สรุป/ประเมินโครงการ
-ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และ
หนังสือสั่งการอย่าง
เคร่งครัด
-ส่งฝึกอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง
-ระดมความคิดเห็นของ
ข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนต้าบลผ่านการ
ประชุมประจ้าเดือน

ส้านักปลัด 20,000

-ประเมินความพึงพอใจ
ประชาชนผู้ที่ใช้บริการ

ส้านักปลัด 15,000

ส้านักปลัด -

ส้านักปลัด -

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้ าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้ องถิ่น
พนักงานส่วนต้าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน มีหน้าที่ด้าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและเทศชาติ อ้านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี
๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตส้านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔) การยืนหยัดท้าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทังนี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท้าผิดทางวินัย

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของขาราชการ และลูกจาง องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน
-----------------------------------------------------อนุสนธิ จากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดก้าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งไดประมวลขึนจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจางในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทั่วไปใชยึดถือเปนหลักการ
และแนวทางปฏิบัติเพื่อเปนเครื่องก้ากับความประพฤติของตน ได้แก่
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตส้านึกดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
4. การยืนหยัดท้าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ขอประกาศใหมาตรฐานทัง 9 ประการดังกลาวขางตน เป
นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ และลูกจางของ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยนการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท้าผิดทางวินัย
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
( นายมังกร ดีปินตา )
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยนจังหวัดน่าน
พ.ศ. 2564-2566
_______________
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา 76 วรรคสาม
ก้าหนดให้ "รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก้าหนดประมวล
จริยธรรมส้าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนัน ๆ ซึ่งต้องไม่ต่้ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว" การ
ก้าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ แต่ละ
ประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังก้าหนดขันตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท้า ทังนี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็น การ
กระท้าผิดทางวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 มาตรา
๗๖ วรรคสาม องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน จึงได้จัดท้าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน เพื่อเป็นเครื่องก้ากับความประพฤติของพนักงานส่วนต้าบลในสังกัดตามประมวล
จริยธรรมแนบท้ายนี
ทังนี ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

( นายมังกร ดีปินตา )
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยนจังหวัดน่าน
พ.ศ. 2564-2566
**************
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนีจัดท้าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕60 มาตรา 76 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือก้ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน ใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่้าเสมอ ทังในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็ น เครื่ อ งมื อ การตรวจสอบการท้ า งานด้ า นต่ า งๆของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลน้ า เกี๋ ย น เพื่ อ ให้
การด้าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ท้ า ให้ เ กิ ด รู ป แบบองค์ ก รอั น เป็ น ที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความมั่ น ใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ้านาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน
และต่อสังคม ตามล้าดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน
รวมทังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทังนี รวมถึงเพื่อใช้เ ป็ น ค่านิ ยมร่ว มส้ าหรั บ องค์ กรและข้ าราชการทุ กคน พึงยึดถื อ เป็ น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ข้าราชการส่ วนท้องถิ่นสามัญ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ้า องค์การ
บริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน
ข้อ ๒ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ส้าหรับข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน
ข้อ ๓ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ทุกคน มีหน้าที่ด้าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ้านวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตส้านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดท้าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตส้านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้าราชการขององค์การบริห ารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษา
ไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้ า ราชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลน้ า เกี๋ ย น ต้ อ งไม่ ป ระพฤติ ต นอั น อาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต้าแหน่งหน้าที่

ข้อ ๘ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก้าลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส้าเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๙ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย มีอัธยาศัย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ต้องรักษาความลั บที่ได้จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท้าได้ต่อเมื่อมีอ้านาจหน้าที่และ
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนดเท่านัน
ข้อ ๑๒ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ต้องรักษา และเสริมสร้างความ
สามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกือกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ต้องไม่ใช้สถานะหรือต้าแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส้ าหรับ ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สิ นหรือไม่ก็ตาม
ตลอดจนไม่ รั บ ของขวั ญ ของก้ า นั ล หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากผู้ ร้ อ งเรี ย น หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตาม
ประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ต้องประพฤติตนให้สามารถท้างาน
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ้าเป็นในการปฏิบัติงานของ
เพื่อนร่วมงาน และไม่น้าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๖ ให้ ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน มีหน้าที่ควบคุมก้ากับการให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ้านาจหน้าที่ดังนี
(๑) ด้าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอย่างสม่้าเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี เพื่อรายงานผลให้
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทังนี โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ด้าเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่
เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ้านาจโดยไม่เป็ นธรรม ในกรณีที่เห็นว่า นายกองค์การบริหารส่วน

ต้าบลน้าเกี๋ยนหรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นันตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่
ต้องผ่าน นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ้านาจโดยไม่เป็นธรรม การด้าเนิ นการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี อันมีผลกระทบต่อการแต่งตัง โยกย้าย เลื่อนขันเงินเดือน ตังกรรมการสอ บสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อ สิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นัน จะกระท้ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(๕) ท้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖)ด้าเนินการอื่นตามที่ก้าหนดในประมวลจริยธรรมนี หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทังนี โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด้ารงต้าแหน่งในส้านักปลัด
ข้อ ๑๗ ให้ นายกองค์การบริห ารส่ ว นต้าบลน้าเกี๋ยน แต่งตังคณะกรรมการจริยธรรมขึ น
เพื่อควบคุม ก้ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด้ารงต้าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือ
สองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด้ารงต้าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การ
บริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ที่ได้รับเลือกตังจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลน้าเกี๋ยน นัน จ้านวนสองคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน
ให้ หั ว หน้ า ส้ า นั ก ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลน้ า เกี๋ ย น เป็ น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตังผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ้านาจหน้าที่ ดังนี
(๑) ควบคุม ก้ากับ ส่งเสริมและให้ค้าแนะน้าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนีใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่ องดูแลให้ มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์
การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค้าวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอ้านาจ
หน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท
ชีแจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชีแจงหรือให้ถ้อยค้า
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนีมาชีแจง หรือให้ถ้อยค้า
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนีใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค้าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนันเป็นเรื่อง
ส้าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอย่างตรงไปตรงมา
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ้านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นัน
(๘) ด้ า เนิ น การอื่ น ตามประมวลจริ ย ธรรมนี หรื อ ตามที่ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น้ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่ าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด้าเนินการ
ข้อ ๒๐ การด้าเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด้าเนินการแต่งตังคณะกรรมการ
จ้านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด้าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส้าคัญและระดับ
ต้าแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรน้ามาประกอบการพิจารณา
ข้ อ ๒๒ หากการด้ า เนิ น การสอบสวนตามข้ อ ๒๐ แล้ ว ไม่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า มี ก าร
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด้าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด้าเนินการตาม
ข้อ ๑๙ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด้าเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๓ การด้าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่า ฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐
และข้อ ๒๒ ให้น้าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ด้าเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้ อ ๒๔ การสั่ ง การของผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า เนิ น การตามข้ อ ๒๒ ให้ ด้ า เนิ น การตามนั น
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท้าให้ผลของการสั่งการนันเปลี่ยนแปลงไป

หมวด ๔
ขันตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรื อความผิ ดทางอาญา ให้ ด้าเนิ น การตามควรแก่กรณีเพื่อให้ มีการแก้ไขหรือด้าเนินการที่ถูกต้อง หรือ
ตักเตือน หรือน้าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตัง การเข้าสู่ต้าแหน่ง การพ้นจากต้าแหน่ง
การ
เลื่อนขันเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนันปรับปรุ งตนเองหรือได้รับการ
พัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ เมื่อมีการด้าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว
ให้ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ด้าเนินการให้เป็นไปตามค้าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ ถู ก ลงโทษตามข้ อ ๑๘ (๒) สามารถร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี พร้อมด้าเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็ นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป

