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 1. หลักการและเหตุผล 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติให้รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบาย

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  โดยกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่ึงตนเอง และตัดสินใจ    
ในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการดําเนินการตามแนวนโยบาย
แห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน
สารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ อีกทั้งได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
เป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของพ้ืนที่ ประกอบ
กับพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล     
มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำของเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ให้เหมาะสมกับการบริหารและอำนาจหน้าที่ของ
เทศบาล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำของเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ได้มีมติ
เห็นชอบให้กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ให้เทศบาลดําเนินการจัดทำแผนอัตรากําลัง 3 ปี ดังนี้ 

๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558  กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณากำหนด
ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด     
ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน 
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลตำบลนาจะหลวย   โดยให้เทศบาลตำบลนาจะหลวยจัดทำแผน
อัตรากำลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กำหนด 
      ๑.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) ได้มีมติ
เห็นชอบประกาศการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางให้เทศบาลตำบล
นาจะหลวย จัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาลตำบลนาจะหลวย เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้
ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยกำหนดให้เทศบาลตำบลนาจะหลวย แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง เพ่ือวิเคราะห์
อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลนาจะหลวย วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการ
ใช้กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลังและกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลนาจะหลวย จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ขึน้ 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม        
ไม่ซ้ำซ้อน 
    ๒.๒ เพ่ือให้เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีการกำหนดประเภทตำแหน่ง สายงาน การจัดอัตรากำลัง 
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลตำบล
นาจะหลวย และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครอง       ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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    ๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี สามารถตรวจสอบการกำหนด
ตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการ
นั้นหรือไม ่
    ๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของ เทศบาลตำบล            
นาจะหลวย 
    ๒.๕ เพ่ือให้เทศบาลตำบลนาจะหลวย สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การ
บริหารงาน ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่     
มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น
การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี 
    ๒.๖ เพ่ือให้เทศบาลตำบลนาจะหลวย สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล   
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 
3. กรอบแนวคิดการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 

เทศบาลตำบลนาจะหลวย โดยคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564– 2566 ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจะหลวย ที่ 205/2563 ลงวันที่ 
21 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วย 

1. สิบตำรรวจโทสุทธนา  เติมจิตร  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย
           เป็นประธานกรรมการ 

2. นางนันทวรรณ  โวหาร   ผู้อำนวยการกองคลัง    เป็นกรรมการ 
3. นางอภิรัตน์  จดจำ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เป็นกรรมการ 
4. นางสาวณัฐชยพร  ทองคำบุตร  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน   

    ผู้อำนวยการกองการศึกษา    เป็นกรรมการ 
5. นายชาญชัย  วงศ์ไชยา  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  

     หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
6. นางนริศรา  แสไพศาล  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ           เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย ครั้งที่ 1/2563   เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบให้จัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  
ดังต่อไปนี้ 
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3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) เทศบาลตำบลนาจะหลวย       

ได้คำนึงถึงอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืน เพ่ือให้สอดคล้องกับทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) โดยการบูรณาการแผนและงบประมาณในระดับพ้ืนที่ (One Plan) เพ่ือให้การคำนวณและวิเคราะห์
อัตรากำลังในการกำหนดตำแหน่ง รวมถึงจำนวนอัตรากำลังที่พึงมีและเป็นไปอย่างเหมาะสม  
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
      1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 

วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ 
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ มีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมือง
ที่มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี   ความอบอุ่น 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ 
ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และมีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
            ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ 
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้ งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญใน
เวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลัง
ในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญา  ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
            ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม 
มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาล  
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มีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน  
 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๘๐)  
ยุทธศาสตร์ที่๑ : ด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
เอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติอ่ืน ๆ ให้สามารถขบั เคลื่อนไปได้ตามทิศทางและ
เป้าหมายที่กําหนด  
 เป้าหมาย  20 ปี  
 เป้าหมายที่ 1  ประชาชนอยู่ดี กินดี  มีความสุข 
 เป้าหมายที่ 2  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

 เป้าหมายที่ 3  กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมคีวาม 
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  

 เป้าหมายที่  4  ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่ นชมและได้รับการยอมรับ        
โดยประชาคมระหว่างประเทศ  
           เป้าหมายที่ 5  การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวช้ีวัด  
               1)  ความสุขของประชากรไทย   
               2)  ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ   

     3)  ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
                4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ  
                5) ประสิทธภิ าพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 

ตระหนักในเรื่องความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
1.2   การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

       การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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           1.3 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา

ความมั่นคงที่สําคัญ 
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

2.1 แก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
2.2 ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
2.3 สร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 
2.4 รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ ง     
     ทางบกและทางทะเล 

3. พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
3.1 การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

          3.2 การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง  
     รวมทั้ งภ าครัฐและภาคประชาชน  ให้ พ ร้อมป้ องกั นและรักษ าอธิป ไตยของ     
     ประเทศ และเผชิญกับภัย คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 

   3.3 การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม  
     ให้มีประสิทธิภาพ 

4. บูรณาการร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเชียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐที่มิใช่
ภาครัฐ 
4.1 เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
4.2 เสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
4.3 ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและ  
     ที่มิใช่ภาครัฐ 

5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบบูรณาการ 
5.1 พัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข   
     ปัญหาความม่ันคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
5.2 บริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้อยอำนวยต่ดการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
5.3 พัฒนากลไกลและองค์กรขับเคลื่อนยุทศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
          ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่   

(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ   
ในด้านอ่ืน ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่  

(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง 
ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  
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(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 

รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ อนาคต 
บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก  ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง  และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน 
 เป้าหมาย  20 ปี 
 เป้าหมายที่ 1  ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั้งยืน 
 เป้าหมายที่ 2  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 ตัวช้ีวัด 
           1)    รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจาย
รายได้  
               2)    ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน   
               3)    การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
               4)    ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
            1.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ส่งเสริมการนําอัตลักษณ์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
มาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร 

1.2 เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์ 
1.3 เกษตรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ 
1.4 เกษตรแปรรูป เพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม 
1.5 เกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา    

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 
2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
2.5 อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
3.2 ท้องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
3.3 ท้องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
3.4 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยง เชื่อมโลก 
4.1 เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้ร้อยต่อ 
4.2 การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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4.3 การเพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
4.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
4.5 การรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาค 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
5.1 การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
5.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
5.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
5.4 การสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
5.5 การปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริหารภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา   ที่

สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด    ที่ถูกต้อง มี
ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง   เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

เป้าหมาย  20 ปี 
เป้าหมายที่ 1  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายที่ 2  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

          ตัวช้ีวัด   
             1)   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  

   2 )  ผลสัมฤทธิ์ท างการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชี วิต         
   3)    การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย   
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7  ประเด็นหลัก 

               1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน        

ในสถานศึกษา 
3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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2. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
3) ช่วงวัยแรงงาน 

                    4)   ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ู ให้เป็นครูยุคใหม ่
3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท   
4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ 

การวางตําแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

4. ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา  

สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางาน และระบบสนับสนุน   

ที่เหมาะสมสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ  

                ในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
5. เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี   
5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

6. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

7. เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
1) การส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต   
2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
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4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้
ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทํา เพ่ือส่วนรวม การกระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้ งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  

เป้าหมาย  20  ปี 
 เป้าหมายที่ 1  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
 เป้าหมายที่ 2  กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นกำลังของการพัฒนาประเทศไทยในทุกระดับเพ่ือความสมานฉันท์ 
 เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง
เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
          ตัวช้ีวัด   
             1)  ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  
             2)  ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  

   3)  ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม  
        และเทคโนโลยี   
   4)  คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  4  ประเด็นหลัก 

1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
4) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ และความริเริ่มสร้างสรรค์ 

มีความปลอดภัยในการทํางาน 
5) สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผู้มีรายได้

น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
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2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

1) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
2) กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
3) จดัระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย  ให้สามารถตอบสนองต่อ

สังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการ

บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
5) สนับสนุนการพฒันาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค

ประชาชน 

4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถใน การจัดการวางแผนชีวิต 

สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง   
3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน   
4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
              ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนในทุกมิติ  ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็น การดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนําไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
              เป้าหมาย  20 ปี 

    เป้าหมายที่ 1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้
ใช้ อย่างยั่งยืน มีสมดุล   

    เป้าหมายที่ 2 ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ 
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ   

    เป้าหมายที่ 3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ   
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    เป้าหมายที่ 4  ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล   
          ตัวช้ีวัด  
           1) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
           2) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู  
           3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
           4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  6  ประเด็นหลัก 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 
2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกําเนิด 
3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลําคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
4) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

2. สร้างการเติมโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 

          2) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ   
          3) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขท้ังระบบ และมีนโยบาย
การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
          4) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
2)  มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ของภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 
 

4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนทบ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ีเติบโต 
1) จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึง

พ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 
2) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี การบริหารจัดการตาม

แผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
3) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล   
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4) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก ทางสถาปัตยกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐาน วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร  ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรค

อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
5. พัฒนาความม่ันคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ำ ของประเทศ 
2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้

น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
3) พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงาน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ 

ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์  เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญ 
4) พัฒนาและดําเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคต ประเทศ ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม       
ยุทธศาสตร์ที ่๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
             ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ในการกํากับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝั งค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ์ และสร้าง จิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความ ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล                 มีประสิทธิภาพ 
และนําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
 
 
 
 



แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 – 2566 เทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

13 
      เป้าหมาย  20 ปี 
          เป้าหมายที่ 1  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง     
          ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
          เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีขนาดพ้ืนที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
          เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          เป้าหมายที่ 4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
          ตัวช้ีวัด   
              1)  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
             2)  ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ   
             3)  ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
             4)  ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม  
ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก 

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส 

1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ แนวหน้าของภูมิภาค 
2)  ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านก ารนําเทคโนโลยีดิจิทัล              

มาประยุกต์ใช้ 
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก

ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ในทุกระดับ 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ 
1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
3) ส่งเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย 

1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ   
2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรมมีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ันและเป็นมือ
อาชีพ 
1) ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม  และมีการพัฒนาตามเส้นทาง

ความก้าวหน้าในอาชีพ 
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6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุกจริต 

1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบ

ได ้
4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
2) มีกฎหมายเท่าที่จําเป็น 
3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. กระบวนการยตุิธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและนำปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอ 
1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความ

จริง 
3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์

ร่วมกัน 
4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม ของประชาชนใน

กระบวนการยุติธรรม 
5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

ที่มา.www.ratchakitcha.80c.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF 
     

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
กรอบแนวคิดและหลักการ ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564) ประเทศไทยจะยังคง ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงทั้งจากภายในและ ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของประเทศ ในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 
ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ทํา
ให้การพัฒนาในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจําเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ 
ดังนี้  

 (1) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม   
 (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ   
 (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
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          กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ที่ประเทศกําลังประสบอยู่  ทําให้การกําหนด วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการ ของการวางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่ งยืน โดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  
 2. การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กําหนด ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทําขึ้นประเทศไทย
เป็นประเทศ รายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็น ชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
 3. เป้าหมาย   
 3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 5.0 2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GNP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ USA) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ USA) ต่อคนต่อปี 3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ํากว่าเฉลี่ย ร้อยละ 
2.5 ต่อปี 4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ย ร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ   ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ย ร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณ    การ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
  3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย   อย่าง
มีคุณภาพ 1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic  Security) และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง
เป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 3.3 การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 2) บริการทาง
สังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
          3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1) รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 2) ขับเคลื่อน
ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงคแ์ละอุปทานของน้ำ 

3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม         
มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม  
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แนวทางการพัฒนา  
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
         1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน  การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้าน
การบริหารจัดการ รวมทั้ง สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
         1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคน
และแรงงานให้มีทักษะ ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของ
ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการ
เรียนรู้ขั้นพื้นฐาน เพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นใน
การเคลื่อนย้าย ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการ
ผลิตที่มีผลิต ภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและ มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย  
           1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่ เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ ท่ามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการ
การกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ ของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยาย
ตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและ
บริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรม ดิจิตอล  
           1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง       
เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและ ขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิต  ในภูมิภาคอาเซียน  
           1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิต
สินค้าเกษตรขั้นปฐม  เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูง มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความ
เชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบ กับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถ   
ในการแข่งขันลงสู่ระดับ ที่จําเป็นสําหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิต      
ให้สอดคล้องกับศักยภาพ พ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งด้านกายภาพและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริม  การรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการ         
ในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วนและ บริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความ
เสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยาย ผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความ
เชื่อมโยงกัน เป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการ
เติบโตของการ ท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัย 
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ทั้งการควบคุม กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว และกําหนดและจัดทํากฎหมาย
เพ่ือยกระดับ มาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนา
ด้านการ ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศที่มีพรมแดน
ติดกันและ ประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ พัฒนา
ต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ อุตสาหกรรมที่เป็นฐาน
รายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง การผลิตและบริการทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้า การลงทุน 
เช่น โลจิสติกส์  และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด     
การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการค้า   
การลงทุนด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการ
เรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนา ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
การประหยัดพลังงานและการ   ใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้ง
สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัท การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและ
การตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และ กิจการเพื่อสังคม  
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
          2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วงวัยเด็ก ตั้งแต่
แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่น ให้มีทักษะการเรียนรู้  ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน เพ่ือสร้าง
ผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์  มีรายได้     
ในการดํารงชีวิต  มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง ต่างๆ 
ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ  
           2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 1) ปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่ เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ (Accountability)  2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดย การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา   
3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน เก่ง รวมทั้งระบบ
การประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้   
เพ่ือสร้างสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคน      ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด 
การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการ เรียนรู้  
 2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพ่ือรองรับ
การเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหาร จัดการ
ระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ       
เพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
ในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการ  
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ใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  ทั้งในด้านศูนย์กลาง 
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยา 
และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub)     
เพ่ือนํารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการให้ความสําคัญกับ 
มิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน 
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน  
 2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมและความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบ      
ที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ       
ทุก   ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาหมู่บ้านที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุ   เพื่อขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันสําหรับผู้สูงอายุ  
 
3. การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
 3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน       
โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้าง 
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ 
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่           
สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการ 
ผลิต  
          3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก    
โดย 1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  2) สนับสนุนการจัดหา
ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย และการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค   กําหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและ
เมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาหมู่บ้านแออัดในเมือง โดยดําเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  
3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จําเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare)          
ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ ค่าใช้จ่ายร่วมกั น (Cost 
Sharing)  
 3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุน         
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทํากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน ปฏิรูประบบ       
การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริง ด้วยการผลักดันพระราชบัญญัติ 
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการ      
มีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่ เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
          3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง 
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม โดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา เช่น กฎหมายป่าหมู่บ้าน กฎหมายภาษี 
มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น  
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4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
 4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ 
ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษา และระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและเพียงพอต่อ 
ความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา  
 4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา   
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า   
การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความ 
ร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอํานวยความสะดวก 
ทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
          4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ความสําคัญ   
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดน เพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความสําคัญกับ   
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และ  
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทย
กับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
 5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
          5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึง 
ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกําลังของทุกภาคส่วนนําระบบ 
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้    
โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง 
ยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและ   
การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทําฐานข้อมูลที่ดิน    
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กําหนดเพดานการถือครองที่ดิน              
ที่เหมาะสม และกําหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความ 
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำ 
ในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้ใช้น้ำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ 
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของหมู่บ้าน 
บริหาร จัดการแร่โดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนําแร่มาใช้ประโยชน์ คํานึงถึงความจําเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของ ประชาชน  
          5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ ใช้แล้วที่มี  
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่หมู่บ้านหรือสังคมที่ปราศจากขยะ (Zero Waste Society) ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น    
การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า  
เป็นต้น  
          5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ 
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบ 
สู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain)  
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ส่งเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้
ประเทศ ไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
          5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพ่ือนํา
กลับมาใช้ใหม่ให้ มากที่สุด เร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ       
มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย  
          5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแม่บท การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
            5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริม การวิจัยและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ      
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสําคัญกับการป้องกันน้ำท่วม วางแผน 
ป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติ โดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการ
ภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต  
6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
          6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน 
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้า 
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชัน และคดีที่ประชาชน 
ให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
          6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ 
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัดแต่มีความคล่องตัว 
และมีประสิทธิภาพสูง  
          6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม สามารถรับมือ  
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและ 
เชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับ
คณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ 
ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจํานวนมากและ เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง  
ที่มา : http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/P12/Book_Plan12.pdf  
 

http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/P12/Book_Plan12.pdf
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลง 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (  พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น 
ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐีกิจพอเพียง โดยมีกรอบ 
วิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบ 
ที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาทีกำหนดภายใต้ระยะเวลา ๕ ปี 
ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึง    
จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้คำนึงถึง   
การต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไปดงนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้    
1. วัตถุประสงค ์ 

1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง ทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ งชุมชนมี ความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได้  

1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

 1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน การเติบโต   
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   

1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน เชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 

 1.6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ การพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

 1.7 เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ทั้งในระดับ       
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและ 
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่ำงๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
2. เป้าหมายรวม  

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ประกอบด้วย  

2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  มีความรู้ 
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รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

 2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐีกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕  

2.3 ระบบเศรษฐีกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐีกิจปรับสู่เศรษฐีกิจฐาน บริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ำ โดยเศรษฐีกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ 
ระบบโลจิสติกส์  พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของ ภาคการผลิตและบริการ 

2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม   
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความ
สมดลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี 
๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยให้อยู่ในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูก
หลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน         

2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง  มีความ
พร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์  ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน การพัฒนาที่
สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก ของไทยใน     
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย อำนาจและ
มีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง เพ่ิมการใช้
ระบบดิจิทัลในการให้บริการปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
มีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนำนาชาติและอันดับความยากง่าย
ในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ สูง ฐานภาษีกว้างข้ึน 
และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัล
เพ่ิมข้ึน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน ด้านคุณภาพคน  

ในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงาน
ไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตการพัฒนาใน ระยะต่อไปจึงต้องให้
ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์  เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตาม 
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บรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ เรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบัน
ทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น   

แนวทางการพัฒนาทีสำคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียน
ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ 
ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทาง
สมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (3) ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัด
ทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจำนวนวันที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และมีชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษี      
ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐ
และปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง 
สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ  
สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน 
ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ  กำหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่ เปราะบาง และส่งเสริม 
สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การพัฒนา ในช่วงที่ผ่านมาทำให้สังคมไทย

ก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า 
ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้ง
ข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจำเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่ มคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐีกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิม โอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐีกิจฐานรากให้มี ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับ
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐีกิจมากขึ้น   

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ 
ที่มีรายได้ต่ำสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแล นักเรียนที่ครอบคลุม
ตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษา ต่อระดับสูง         
(2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 
การพัฒนาเศรษฐีกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐีกิจพอเพียง 
เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุน
การให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให้ทำ
หน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ตำบลที่ทำหน้าที่ทั้งการให้กู้ ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่าย
การเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐีกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐีกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพ

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐีกิจโลกซบเซา และข้อจำกัดภายในประเทศเองที่เป็น
อุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง ฐานเศรษฐีกิจภายในประเทศขยายตัว
ช้า  

 การพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐีกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออก   
มีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐีกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกัน มากขึ้น 
ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน         
ทางเศรษฐีกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นให้เศรษฐีกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตร          
เน้น เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ ยว
สามารถ ทำรายได้และแข่งขันได้มากข้ึน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐีกิจมากขึ้น 
ภาค การเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน   

โดยมีแนวทางการพัฒนาทีสำคัญ ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการเศรษฐีกิจ ส่วนรวม ทั้งในด้านการ
คลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการการจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบ
กระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งใน
ตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐีกิจ และ(2) การเสริมสร้างและพัฒนา       
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า
ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับ ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วาง อนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือ
ส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน   
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาทียั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาทียั่งยืน ปัจจุบันสภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกำลังเป็นจุดอ่อนสำคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการรวมทั้ง การดำรงชีวิตของคนไทย 
ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูก
คุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิม สูงขึ้นตามการขยายตัวของ
เศรษฐีกิจและชุมชนเมืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรง
มากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
แนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต   

ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความ
มั่นคงด้านน้า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ 
และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย  

 แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดลของการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพ่ือให้
เกิดความม่ันคง สมดล และยั่งยืน (3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภค   
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ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ (7) การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน 
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง  และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์

และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศ
ไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม บทบาทของประเทศมหาอำนาจ 
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัย คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ 
ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
การคุกคามทางเศรษฐีกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์   

 ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์  ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข ปัญหาความมั่นคง 
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสใน การศึกษาและการประกอบ
อาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงกับนานาประเทศในการ
ป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มี ความพร้อมต่อการรับมือภัย
คุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมี การบรูณาการสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐีกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือให้เกิด ความสงบในสังคม
และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับ ต่างประเทศ
ด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐีกิจ สังคม และการ
ป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง อำนาจ
อธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ(5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด       
ความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้ก ารมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศมา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด ประสิทธิภาพ  
การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถ
อำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทย  

 การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง         
โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการ
ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด  
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 แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และ

คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า (2) ปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและ
การใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล 
เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวก ตรงตามความ
ต้องการ(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้
สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย    
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ที่ผ่านมาการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่อง

ในการดำเนินการและปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ทำให้มี ข้อจำกัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ   

การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด ต้นทุนโลจิสติกส์
ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ำ เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบ ขนส่งสาธารณะ    
ในเขตเมืองและขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน กรุงเทพมหานครและ    
ท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทาง
การค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย    
และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐีกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ
(น้ำประปา) 

 แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบ
รถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา ระบบขนส่งทาง
อากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขา ขนส่ง (3) พัฒนา
ระบบโลจิสติกส์  อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปทานให้ได้
มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้า (4) พัฒนา ด้านพลังงาน 
อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหาร จัดการการ
ผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (5) พัฒนาเศรษฐีกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล   
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ(6) พัฒนาระบบน้ำประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนา เศรษฐีกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัย

ความได้เปรียบด้าน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเข้าเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่า
การสะสมองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งมี
มูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับ ประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีอีกท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะ
ขับเคลื่อนประเทศสู่ สังคมนวัตกรรมได้   
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การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ประเทศ และการ

เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน  

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนา
ได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่นำสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทาง
สังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) พัฒนา ผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีอาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วม
กำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่
สำนักการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ(3) พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของ

พ้ืนที่และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและ
บริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและ
ยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการ
ลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ 
การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐีกิจ อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐีกิจใหม่บริเวณชายแดน
เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย   

ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย รายได้ที่เป็น
ธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐาน
เศรษฐีกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการลงทุน     
ในพ้ืนที่เศรษฐีกิจใหม่บริเวณชายแดน  

 แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทาง เศรษฐีกิจให้กระจาย
ตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐีกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุด
พ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐีกิจ ชั้นนำพัฒนาภาคใต้เป็นฐาน
การสร้างรายได้ที่หลากหลาย (2) การพัฒนาเมืองอาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็น
เมืองน่าอยู่  ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี ส่วนร่วมของส่วนกลาง           
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและ (3) การพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐีกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต อุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่พัฒนา พ้ืนที่เศรษฐีกิจใหม่
บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐีกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดผลที่เป็น
รูปธรรม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี 

และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐีกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืน ๆ กับ
มิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยกำหนดเป็น
แนวทางการดำเนิน นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการ
แสวงหาตลาด ใหม่ ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนากับ ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค 

  ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐีกิจที่ครอบคลุม
และมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทย
เป็นฐานเศรษฐีกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนา
ส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐีกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 
และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาทีสำคัญท้ังในทุกระดับ  

 แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตร
ประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้าและบริการของไทย (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การคมนาคม
ขนส่ง โลจิสติกส์  และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, 
BIMSTEC ,และJDS  และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  (3) พัฒนาและ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนที่โดดเด่น ในภูมิภาค (4) ส่งเสริมการ
ลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาค กัน (6) สร้างความ
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (7) เข้าร่วมเป็น ภาคีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศโดยมีบทบาที่สร้างสรรค์ (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ 
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
    1.3 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
         1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ำ ดินคุณภาพต่ำ ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้ง 
ซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้ งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อมด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ เจริญเติบโต
ได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนำความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอก    
มาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่        
ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม  อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง      
ที่กำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโต
ที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ำกับ พ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ ของประเทศแนวคิดและทิศทางการพัฒนา            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ำ ดินคุณภาพต่ำ ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง 
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ซ้ ำซาก คนมีปัญ หาทั้ ง ในด้ านความยากจน และมีปัญ หาภาวะทุพ โภชนาการ แต่มี ความพร้อม                   
ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ เจริญเติบโต
ได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนำความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก  ภายนอกมา
ช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่            
ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงแล ะข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม  อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง     
ที่กำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโต
ที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ำกับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์:พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น“ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ำโขง”  

วัตถุประสงค์  
    1. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ำและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ  และการ
พัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
    2.  เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง  พ่ึงพา
ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 

3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  สนับสนุนให้
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ  

4. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ  ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

5. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  และมี
บทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. พื้นที่ชลประทานและรับประโยชน์เพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มข้ึน พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง  
2. สัดส่วนคนจนลดลง 
3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ  
4. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน  
5. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต อย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โดยการปรับปรุงอ่าง

เก็บน้ำหนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถ เพ่ิมปริมาณการ   กักเก็บ 
รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดิน เค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ 
(แก้มลิง) อ่างเก็บน้ำฝาย และแหล่งน้ำขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร  

2) พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเลย ชี มูล โดยศึกษา สำรวจ และจัดหาพ้ืนที่  เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ำ 
ตลอดจนการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ แม่น้ำในภาคและระหว่างภาค  
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3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ เช่น ระบบสูบน้ำ อาคารบังคับน้ำ คลองส่งน้ำ เป็นต้น 
4. บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ โดยดำเนินการในระดับลุ่มน้ำให้มีความสมดุล ระหว่างการใช้น้ำทุก

กิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมี การจัดทำแผนบริหาร
จัดการน้ำทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด  
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

 แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินทำกิน  ของตนเอง 

ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ และอบรมให้
ความรู้ เพื่อให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  โดยเพ่ิมสวัสดิการ
ทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลผู้พิการ
และผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความม่ันคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ สถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่
ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยง  โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้
สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน  การศึกษาที่มี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ  ในพ้ืนที่เสี่ยง อาทิ 

จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม และ
ยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน  ทั้งในชุมชนและเยาวชนใน
สถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ำจืดมีเกล็ด กำจัดสิ่งปฏิกูล
จากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ำอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย โรงพยาบาลในการคัดกรอง  

เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมทั้ง  พัฒนาระบบคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพือ่ติดตามการทำงาน 

 5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก
ในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม  เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาเด็ก
ในช่วง 0-3 ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้ มาตรฐาน เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  

6) อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ  ผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่าย
ภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในการ
ปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้างความเข้มแข็ งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่ กับการแก้ ปัญหา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย  โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตร  แปลงใหญ่ 
สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนา เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึง  แหล่งเงินทุนที่เป็น
ธรรม น าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร  มหาสารคาม สกลนคร 
อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวลำภู  

2) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัด  ยโสธร สุรินทร์ 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิต  ให้อยู่ภายใต้
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง ขยายพ้ืนที่
เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้า  เกษตรที่ใช้
สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจ  รับรองแบบมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดทำโซนนิ่งระบบ  เกษตรอินทรีย์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
หรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวาง
แผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนอง  ตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพ
และการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียว  ในชุมชนและท้องถิ่น 
ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (eCommerce)          
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และความ
ต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัด เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร    
การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสำคัญที่เป็นสารตั้งต้นในการ
แปรรูปผลิตสินค้า ในพ้ืนที่นำร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและ 
มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดทำ 
ฐานข้อมูล พ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัด 
นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหาร 
สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ ให้ได้มาตรฐาน 
อุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค โดยมุ่ง
ลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใช้  ทรัพยากรฐาน
ชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ำเสียจากโรงงาน  อุตสาหกรรม 
ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและนวัตกรรม
ในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และ
ภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์  
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และอำนาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่  และธุรกิจแนว
ใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง ด้วยการพัฒนาต่อ ยอดจากวัตถุดิบและ
ของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอ
ทานอล พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์/อาหาร เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ 
เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทาง
การเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริม  การใช้พลังงาน
หมุนเวียนในระดับชุมชน  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุปโภคบริโภค  
ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด 
มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบ  ในพ้ืนที่ รวมทั้ง
สนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ เป็นธรรม การ พัฒนาช่องทาง
การตลาดในต้นทุนที่ต่ำโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, e-Marketing เป็นต้น  

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี ศักยภาพให้ก้าวไปสู่
การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์  ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และสกลนคร 
เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา  เทคโนโลยีและงาน
ศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ  ยกระดับผู้ประกอบการ
และนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถท้ังการออกแบบและ การจัดการ เพ่ือให้สินค้ามีความ
หลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ  ขนาดกลางและขนาดย่อมกับ
ภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีคุณภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ บริการสังคมที่ได้มาตรฐาน 
ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความสำคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ความสะอาด และดูแลความ
ปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

8) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นที่ต้นน้ำ
ในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยกำหนดและ ทำเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม ในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และป้องกันการ
บุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ำและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ำ  

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ ความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที่กระจายตัว
อยู่ในพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของ  อุตสาหกรรมใน
ลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย  ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์  และทดลอง
เพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทำวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานนำร่อง เพ่ือให้
สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริม  ชุมชนในการ

สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจำถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่ นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์  ของชุมชน 
พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขาย
แพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมาย  เฉพาะกลุ่ม เช่น 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น  

2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์ สุรินทร์   
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น  หรืออัตลักษณ์ของ
แต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ เชื่อมโยงสู่ประเทศ
ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพำนักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม นักท่องเที่ยวคุณภาพ 
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจากทุน  ทางวัฒนธรรม 
เพ่ือให้เกิดความจดจำและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและ  ผู้ประกอบการการ
ท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดทำแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้  ต ล อดทั้งปี 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่าย นักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไป สู่ แหล่งท่องเที่ยว  ดูแลความปลอดภัยและ
สุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว 
  3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึง กาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศ  เพ่ือนบ้าน อาทิ 
สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลำภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว สินค้า
และบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ  สองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถี  ชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง 
(Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน  (Cycling/Caravan Tours) 
การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่าง แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา
ท่าเรือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้าง  งานและรายได้ เน้น
พัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เพ่ิมข้ึน 
  4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์  อุดรธานี
หนองบัวลำภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  และมีชีวิต 
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ 
(play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ ศึกษาวิวัฒนาการของภาค
อีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่าน  กิจกรรมทัศนศึกษาของ
โรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุง  - ๑๙ - แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่ง สาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  

5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดยส่งเสริม
และสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก  การกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน  อาหารเสริมและเครื่องดื่ม 
โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ  ทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริม
การศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากร 
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รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรม
ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  ๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถ
ในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความ สมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความ คุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุน
ให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้น เพ่ือลดการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยว
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ จัดการขยะอย่างถูกวิธี ๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความ
สะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะ
เครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมือง หลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่าง
ภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งใน ประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือ บุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้าน
ภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มี
คุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตาม  ความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของ
ภาค  

แนวทางการพัฒนา  
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค กลางและพ้ืนที่

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็ว สูง การพัฒนา
โครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา  โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
  2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ การพัฒนารถไฟ
สายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ 
ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ทางหลวง 
  3) พัฒนาเมืองสำคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า  การลงทุน การบริการ
สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับ - ๒๐ - แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมือง
ขอนแก่น พร้อมทั้ง ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น 
  4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น และบริเวณ
เมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้ พ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ  เมืองนครพนม            
เมืองหนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการน าร่องที่ใช้แนวทาง  การจัดรูปที่ดิน      
การวางผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการ

สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ  สนับสนุนการ

จัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ด เสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ ได้มาตรฐานสากล        
เร่ง เชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National 
Single Window) เพ่ิมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้า
ชายแดน ที่มีศักยภาพ  

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย -ลาว แห่งที่ ๕      
(บึงกาฬ-ปากซัน) เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มี ความสะดวก 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพ้ืนที่นำร่อง เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ชายแดน พร้อมทั้ง
เร่งรัดการดำเนินงานโครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองหนองคาย ให้มีความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล  

ที่มาhttps://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7526&filename=index 
 
         1.3.2  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2561 -  2565) 
ฉบับทบทวน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 วิสัยทัศน์  :   อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมูลค่า  การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์รวม 

(1)  พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป  และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
(2)  พัฒนาการท่องเที่ยวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่า  เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
(3) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน  สหกรณ์  ผู้ประกอบการ  เพื่อเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
(4) ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
(5) เพ่ิมทักษะและความรู้ให้ประชาชน 
(6) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ 
(7) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้าน

ความมั่นคง 
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

(1)  เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด  ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น  ร้อยละ  3  ต่อปี 
(2) มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนทุกปี  เป้าหมาย  5  ปี  รวม  ร้อยละ  23 
(3) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน  เป้าหมาย  ร้อยละ  3.5  ต่อปี 
(4) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป้าหมาย  ร้อยละ  80  ต่อปี 
(5) ร้อยละของแรงงานที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมือเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ  6  ต่อปี 
(6) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานทดแทน  เป้าหมาย  ร้อยละ  1  ต่อปี 
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(7) ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ป้องกันและมีสภาพคงอยู่อย่าง

ยั่งยืน  เป้าหมาย  ร้อยละ  0.20  ต่อปี 
(8)  ร้อยละของจำนวนเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงลดลง  เป้าหมาย  ร้อยละ  0  ต่อปี 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  2  ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด

ไว้ 4  ประเด็นการพัฒนา  ดังนี้ 
   ประเด็นการพัฒนาที่  1  การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  การค้าการลงทุน  และการท่องเที่ยว 
            ประเด็นการพัฒนาที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สร้างโอกาส  และความเสมอภาคทางสังคม 
            ประเด็นการพัฒนาที่  3  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            ประเด็นการพัฒนาที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคง 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 ประเด็นการพัฒนาที่  1  การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  การค้าการลงทุน  และการท่องเที่ยว 
  แผนงาน 

1. การเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ  พืชเศรษฐกิจ  ปศุสัตว์และประมง  ด้วยอุตสาหกรม
เกษตรแปรรูปสภาพ  และมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

2. สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุน 
สู่สากล 

3.  การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย   

1. จำนวนแปลงฟาร์มและพ้ืนที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และสินค้าเกษตรอินทรีย์อ่ืน 
ๆ ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน  เป้าหมายรวม  5  ปี  1,000,000  ไร่ 

2. ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ได้รับรองมาตรฐานต่อจำนวน
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป  แปรสภาพของกลุ่มจังหวัด  ที่ได้รับการตรวจจาก
หน่วยงานรับรองมาตรฐาน  เป้าหมาย  5  ปี  ร้อยละ  80 

3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ 
เป้าหมาย  5  ปี  ร้อยละ  10 

4. ร้อยละของแรงงานที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมือเพ่ิมขึ้น เป้าหมาย ร้อยละ 60 
ต่อปี 

5. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน  เป้าหมาย  ร้อยละ  3.5  ต่อปี 
6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้ทางการท่องเที่ยว ค่าเป้าหมายรวม  5  ปี ร้อยละ  23 
7. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวนนักท่องเที่ยว  ค่าเป้าหมายรวม  5  ปี  ร้อยละ  23 

 
ประเด็นการพัฒนาที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สร้างโอกาส  และความเสมอภาคทางสังคม   

      แผนงาน 
1.  ส่งเสริมด้านความยุติธรรม 
2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
4. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
5. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 



แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 – 2566 เทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

37 
                ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย   

1.  ประชาชนได้รับบริการและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า     
 ร้อยละ  80  ต่อปี 

2.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  เข้าถึงบริการภาครัฐ  และได้รับการพัฒนาทักษะ 
 อาชีพเพ่ือสร้างความม่ันคงทางรายได้  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ค่าเป้าหมาย 
 ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  80  ต่อปี 

3.  อัตราการฆ่าตัวตายลดลง 
4.  ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองช้ำภายใน  1  ปี 
5.  ร้อยละของเด็กอายุ  0 - 5 ปี  มีพัฒนาการสมวัย  ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  85  ต่อปี 
6.  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรับรู้และเข้าใจในศักยภาพของตนเอง และ   

 สามารถตั้งเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้ 
7.  เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย  (IQ) ไม่ต่ำกว่า 100 (โดยการวัดนักเรียนที่กำลัง   

 ศึกษาอยู่ชั้น  ป.1  ในปีงบประมาณ  2564) 
8.  เยาวชนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ  5  ต่อปี 

ประเด็นการพัฒนาที่  3  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     แผนงาน 

1. พัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ  พื้นที่ป่า  และพ้ืนที่สีเขียว 
2. การพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนกลุ่มจังหวัด 
3. การจัดการขยะในพื้นที ่
4. การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

    ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงแหล่งน้ำเพิ่มข้ึน  เป้าหมาย  ร้อยละ  25  ต่อปี 
2. สัดส่วนเกษตรกรที่ทำการเกษตรบริเวณท่ีพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเพ่ิมขึ้น 

                           เป้าหมาย  ร้อยละ  25  ต่อปี 
3. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้มีค่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  เป้าหมาย   

                           ร้อยละ 0.20  ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดฯ  ต่อปี 
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน  เป้าหมาย  ร้อยละ  1  ต่อปี 
5. ร้อยละของปริมาณขยะท่ีนำกลับมาใช้ประโยชน์  เป้าหมาย  ร้อยละ  10  ต่อปี 
6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

                           เป้าหมาย  ร้อยละ  25  ต่อปี 
 ประเด็นการพัฒนาที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง 
                แผนงาน 

1. สังคมมีความมั่นคงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้านและสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบ

เรียบร้อย 
3. สังคมปลอดยาเสพติด 
4. แรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนได้รับการบริหารจัดการที่เป็นธรรมและถูกต้องตาม

กฎหมาย 
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       ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

1. จำนวนคดีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง  ร้อยละ  5 
2. จำนวนเหตุการณ์  (สังคม  ความมั่นคง  และสิ่งแวดล้อม)  ที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์

เพ่ือนบ้าน  จำนวน  0  ครั้งหรือไม่เกิดขึ้นเลยต่อปี 
3. จำนวนหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน  จำนวน  15  ชุมชน 

ภายในปี  2565 
4. ระดับความสำเร็จในการจัดประชุมหารือเสริมสร้างความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง

ราชอาณาจักรไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว –ราชอาณาจักรกัมพูชา  
จำนวน  3  ครั้ง 

 
       1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
  วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล” 
คำนิยาม 
วิสัยทัศน์ ความหมาย 
เมืองน่าอยู่ทันสมัย การพัฒนาเมืองให้มีระบบ ระเบียบ  วินัย มีการวางผังเมืองที่เป็นเอกสักษณ์ 

ระบบขนส่ง มวลชนภายในจังหวัดให้ทันสมัยเป็นเมืองอัจฉริยะ เพ่ือสามารถ
เชื่อมโยงกับการคมนาคมหลักทั้งทางอากาศ ทางรถไฟ และทางถนน คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทั้งในการชีวิต ความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข และ
ในด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การเสริ่มสร้างความมั่นคง และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งจากปัญหาอาชญากรรม 
อุบัติภั ย/ภัยธรรมชาติ  ยาเสพติด ฯ  การแก้ปัญหา และการดูแลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาปรับปรุง และเสริมสร้างระบบ
สาธารณูปโภค(เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์)ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 

ประตูสู่การค้าการลงทุน การส่งเสริมการค้าชายแดน การเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาค และ
เมืองที่มีการเจริญเติบโตทางการค้าการลงทุน มีเส้นทางคมนาคมเป็นจุดระบบ
สินค้าท้ังส่งออกและนำเข้า ที่ส่งเสริมการติดต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาคนี้ 

ท่องเทีย่วหลายมิติ การทีการท่อฃเที่ยวที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี/การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ/การท่องเที่ยว  
อ่ืน ๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นต้น รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยวระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน และสนับสนุนการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ 

เกษตรสู่สากล ยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือจำหน่ายในระดับสากล โดย
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความรู้ด้านการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกษตร ปลอดภัย ปลอด
สารเคมี เกษตรอินทรีย์ มีการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคและ
การตลาดการการเพิ่มมูลค่าผลผลิต(การแปรรูป) 
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วัตถุประสงค ์

1) พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้มีความทันสมัย รองรับการขยายตัวจาก
ส่วนกลางและการใช้ชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีความม่ันคง ปลอดภัยในทุกมิติ 

2) ยกระดับคุณภาพของประชาชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขที่มี
คุณภาพมาตรฐานบนคยวามเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

3) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและทางการค้าการลงทุนในภูมิภาค
พัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชน และยกระดับคุณภาพของบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว 

4) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือสร้างรายได้และ
มูลค่าเพ่ิม 

5) ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน อาชีพ ฯลฯ 
6) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายการพัฒนา 
1) จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2) ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี    ใช้

ชีวิตอย่างมีความสุข 
3) การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การบริการ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

ในทุกด้านมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายสู่ประชาชนทุกระดับ การเพ่ิมมูลค่า 
4) ผลผลิตทางการเกษตร GPP ของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น 
5) เมืองแห่งโอกาสในทุกด้าน(การศึกษา,สุขภาพ,กีฬา,ท่องเที่ยว,การค้าการลงทุน,วัฒนธรรม ฯลฯ) 
6) เมืองแห่งการค้าชายแดน(Logistics) 
7) เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ 
8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเมือง(Smart City) 
9) เมืองแห่งศูนย์กลางทางการประชุม(MICE City) 
10) เมืองแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
11) พลังงานทางเลือกจากขยะมูลฝอบ หรือพลังการทดแทน 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจัวหวัดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี ร้อยละ 1.5 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 7.5 
2) ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร (Per Capita : GPP ) ในพื้นที่เพ่ิมขึ้น เป้าหมายร้อยละ 2.5  ต่อ

ปี 
3) ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละระดับชั้น เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1   ต่อ

ปี เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 55 
4) สถิติอาชญากรรมลดลง ร้อยละ 25 ต่อปี 
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ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดไว้ ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทีนสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ   
                             ชีวิตของประชาชน 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

1) วัตถุประสงค์ 
1) การเสริมพลเมืองให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
2) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน 
3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
4) พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) ร้อยละผู้ป่วยรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี (ของผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาพยาบาลทั้งจังหวัด 
2) ร้อยละท่ีลดลงของจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ร้อยละ 25 ต่อปี 
3) ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร (Per Capita:GPP)ในพื้นที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.5 ต่อปี 
4) ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละระดับชั้น เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5) ร้อยละผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนสูงขึ้นทุกกลุ่ มสาระ การเรียนรู้ 

ร้อยละ 5 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 25 
6) ร้อยละของเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานทางที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี 

เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 15 
7) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60 ต่อปี 
8) ร้อยละของการเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังการหมุนเวียนพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ 

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 15 
3) แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกกลุ่มวัย 
2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลด้านต่าง ๆ ในทุกช่วงวัย 
3) พัฒนาระบบผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ให้มีความทันสมัยและปลอดภัย 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเมืองน่าอยู่ทันสมัย 
6) สร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
7) สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเพ่ือการมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของประชากรในจังหวัด 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
1) วัตถุประสงค์ 

1) ส่งเสริมการผลิตและการกระจายสินค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนในภูมิภาค 
2) เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในแถบประเทศอินโดจีน 
3) ส่งเสริมผู้ประกอบการค้า/วิสาหกิจ ให้มีศักยภาพด้านการผลิต การค้า การลงทุนเพิ่มขึ้น 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) มูลค่าการลงทุนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.5 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 2.5 
2) มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 4 
3) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าสินค้าและบริการของจังหวัด ร้อยละ 0.7 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี  ร้อย

ละ 3.5 
3) แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์(Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุน 
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน เพ่ือสร้างโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขัน 
3) ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน 
4) ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
5) พัฒนาและยกระดับด้ านการค้าชายแดนเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและ

ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
1) วัตถุประสงค์ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติ ให้

มีความยั่งยืน เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดทั้งปี 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 ต่อปี ค่าเป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 25 
2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 4 ต่อปี ค่าเป้าหมายรวม 5 ปี ร้อยละ 20 
3) จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน จำนวน 2 แห่งต่อปี เป้าหมาย 5 ปี 

จำนวน 10 แห่ง 
3) แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความหลากหลาย 
2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการให้บริการโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือรองรับ

การท่องเที่ยว 
3) ยกระดับการผลิตสินค้า การบริการและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างโอกาสและเพ่ิม

ขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
5) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาดเพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางการท่องเที่ยวทั้ง

ในและต่างประเทศ 
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

 



แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 – 2566 เทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

42 
ประเด็นการพัฒนาที่  4   การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
1) วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตของสินค้าเกษตร 
     2)  เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตและการแปรรูปให้มีมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหม่ 
     3)  เกษตรกรมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียง 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1)   มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี  
ร้อยละ  15 
               2)   ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตร ร้อยละ  15  
ต่อปี  เป้าหมาย  5  ปี  ร้อยละ  75 

     3)   ร้อยละเกษตรที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer(เกษตรปราดเปรื่อง) เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ  40 
3)  แนวทางการพัฒนา 

1) เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมกับ
เพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย ์

2) พัฒนา/ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ือการ
ส่งออก 

3) พัฒนา/ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตร 
4) ส่งเสริมเกษตรกรให้พัฒนาตนเองโดยใช้หลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) เพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart  Farmer) 

ประเด็นการพัฒนาที่  5  การรักษาความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
1)  วัตถุประสงค์ 

1) พิทักษ์  รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  และสร้างความปรองดอง  
สมานฉันท์ 

2) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เสมอภาค  เป็นธรรม 
3) พ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคงและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
4) สร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงให้สนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมให้มีความ

เข้มแข็ง 
2)  เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1) สถิติอาชญากรรมลดลง  ร้อยละ  25  ต่อปี  เป้าหมาย  5  ปี  ร้อยละ  125 
2) สถิติของการจับกุมคดียาเสพติดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ  30 
3) จำนวนกิจกรรมเพ่ือพิทักษ์  รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้าง

ความปรองดองสมานฉนัท์ในพ้ืนที่  ประสบความสำเร็จ  ร้อยละ  100 
4) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงละความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ

เพ่ือนบ้านไม่น้อยกว่า  25  ครั้งต่อปี 
5) จำนวนความตกลงทางเศรษฐกิจตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม  ร้อยละ  5  ต่อปี  เป้าหมาย  5  ปี  ร้อยละ  25 
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3) แนวทางการพัฒนา 

1) รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นท่ีและตามแนวชายแดน 

2) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามชาติทั้ง
ด้านความมั่นคง  เศรษฐกิจ  และสังคม  กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

3) ส่งเสริมความร่วมมือและการจัดระเบียบในสังคม/ชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง ทั้ง
ในด้านการดำรงชีวิตและด้านเศรษฐกิจ 
 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

วิสัยทศัน์ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมู่บ้านเข้มแข็ง เป็นประตูการค้าการท่องเที่ยว การเกษตร  มี
ศักยภาพ มีการพัฒนาอย่างสมดุล ยั่งยืน ตามแนวทางปรชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานบริการประชาชน 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมสถาบนครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน การดูแล และการรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน  
 6. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมาย ในระบอบประชาธิปไตย 
 7. ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 8. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการทํางานภาครัฐโดยภาคประชาชน 
 9. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทํางานของทุกภาคส่วน 
 10. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 11. บริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด 
 12. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
 13. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน 
 14. จัดให้มีระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ 
 15. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 16. บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1 วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของหมู่บ้าน 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงและเพียงพอ 
แนวทางท่ี 4 ขยายเขตการบริการไฟฟ้า ประปา รองรับการขยายตัวของหมู่บ้าน 
แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบระบายน้ำาที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี 1 สงเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด 
แนวทางท่ี 2 สงเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน 
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แนวทางท่ี 3 สงเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา  สุขภาพประชาชน 
แนวทางท่ี 4 สงเสริมสถาบันครอบครัวให้มความเข้มแข็ง 
แนวทางท่ี 5 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบหมู่บ้าน สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางท่ี 1 บูรณาการการจัดระเบียบหมู่บ้าน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย                    
ของทุกภาคส่วน 
แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ และกฎหมาย แก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 3 สงเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด 
แนวทางท่ี 4 สงเสริมระบบการตรวจสอบการทํางานภาครัฐโดยประชาชน 
แนวทางท่ี 5 สงเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 1 สงเสริมสนับสนุนการลงทุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 3 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของส่วนรวม 
แนวทางท่ี 4 สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
แนวทางท่ี 6 สงเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการกําจัดขยะและน้ำเสียให้ถูกสุขลักษณะโดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน 
แนวทางท่ี 3 สงเสริมให้หมู่บ้านปลอดมลภาวะ 
แนวทางท่ี 4 จัดให้มีระบบบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทองถิ่น 
แนวทางท่ี 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สงเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
          ทองถิ่น 
แนวทางท่ี 2 จัดให้มีศนูย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  

                 และภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้าน 
แนวทางท่ี 3 จัดให้มีศูนย์การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แนวทางท่ี 1 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แนวทางท่ี 3 พัฒนาเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แนวทางท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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       1.4.1 ยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอนาจะหลวย (4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564) 
  คำขวัญอำเภอ “นาจะหลวย รวยน้ำใจ ถิ่นวัฒนธรรมไทยสี่เผ่าเทพเจ้าภูหมากจอง 

   วิสัยทัศน์อำเภอ “ชุมชนเข็มแข็ง  เกษตรมีศักยภาพ   การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน”์ 
       พันธกิจ 
 1. ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง 
 2. พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
        เป้าประสงค์รวม 
 1. ชุมชนเข้มแข็งมีความรักสามัคคี มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการดำรงชีพ 
 2. ชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพ้ืนฐานทั่วถึง        
ทุกชุมชน 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านวัตถุ และด้านจิตใจ 
  4. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมากข้ึน 
  5. การทำเกษตรเน้นเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
  6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

1. คุณภาพชีวิต และ
สุ ข ภ า พ ที่ ดี ข อ ง
ประชาชน 
 

1. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ประชาชนที่ป่วยโรค
เรื้อรังลดลง 
 2 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 1. ส่งเสริมการดูแล
สุ ขภ าพ  และแก้ ไข
ปัญหาความยากจน
ของประชาชน 
ในชุมชน 
 

2 . ร ะบ บ ก ารศึ ก ษ า      
มีประสิทธิภาพ 
 

1. เด็กและเยาวชน
เข้าถึงการศึกษา 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 2 .  เ พิ่ ม โ อ ก า ส
การศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

3 . ส่ งเส ริม คุณ ธรรม
จริยธรรมของประชาชน 

1. ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การดำรงชีวิต 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ 
อนุ รั ก ษ์ วัฒ น ธรรม 
ประเพณี และ 
ทำนุบำรุงศาสนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

1 .โครงสร้ างพื้ น ฐาน
ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

1. ร้ อยละของถนน  
ไฟฟ้า  ประปา เป็น
ต้น  
ที่มีคุณภาพ และทั่วถึง 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 1. พัฒนา  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน  

2.ศูนย์กลางการบริหาร
จั ด ก ารน้ ำอ ย่ า ง เป็ น
ระบบเพื่อป้องกันปัญหา
ภัยแล้ง อุทกภัย และ 
น้ำเสียอย่างยั่งยืน 
 
 
 

ร้อยละของหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้ำ
แบบบูรณาการ 
 
 
จ ำ น ว น ร ะ บ บ
ชลประทานทุกขนาด 
ที่ก่อสร้างเพิ่ มขึ้น ใน
พื้นที ่

ร้ อ ย ล ะ  3 ๐ 
ของห มู่ บ้ าน
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
10 แห่ง 

ร้ อ ย ล ะ  4 ๐ 
ของห มู่ บ้ าน
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
15 แห่ง 

ร้ อ ย ล ะ  5 ๐ 
ของห มู่ บ้ าน
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
20 แห่ง 

ร้ อ ย ล ะ  6 ๐ 
ของห มู่ บ้ าน
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
25 แห่ง 

2 . พั ฒ น า ร ะ บ บ
ชลประทาน  จั ดห า
แ ห ล่ ง น้ ำ ต้ น ทุ น
เพี ย ง พ อ  แ ล ะ มี
คุณ ภ าพ ต่ อ ก าร ใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง
เศรษฐกิจและสังคม 
3. แกไขปัญหาน้ำท่วม
ในพื้นที ่

3 . ศู น ย์ ก ล างในการ
จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

ร้อยละของหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีส่วนร่วมใน
การปลูกต้นไม้  และ
จัดการขยะในชุมชน 

ร้ อ ย ล ะ  ๔ ๐ 
ของห มู่ บ้ าน
เป้าหมาย 

ร้ อ ย ล ะ  ๖ ๐ 
ของห มู่ บ้ าน
เป้าหมาย 

ร้ อ ย ล ะ  ๘ ๐ 
ของห มู่ บ้ าน
เป้าหมาย 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของห มู่ บ้ าน
เป้าหมาย 

4. ส่ งเสริม ให้มีการ
ปลูกป่าทดแทน และ
แก้ ไขปัญหาขยะมูล
ฝ อ ย  อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรอย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

1 . ศั ก ย ภ าพ ใน ก า ร
แข่งขันทางการตลาด
ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ท า ง
การเกษตร และสินค้า 
OTOP 

1 . สิ น ค้ าต ร ง
ต า ม ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาด 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 40  ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 1. ส่งเสริมอาชีพ และ
กระบวนการผลิต  
การแปรรูปสินค้าที่ได้
ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ มี
คุณภาพ 

2. เป็นพื้นที่หลักการทำ
การเกษตรอินทรีย์  มี
ปัจจัยแวดล้อมท่ีเข้มแข็ง
และศักยภาพสูง 
 

1. เกษตรกรมี
ความรู้ เกี่ยวกับ
ก า ร ท ำ
การเกษตรเพิ่ม
มากขึ้น 
2. เกษตรกรลด
การใช้สารเคมี
ในการทำเกษตร 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60  ร้อยละ 70 2. สนับสนุนการให้
ความรู้ เกษตรกรใน
กระบวนการผลิตอย่าง
มีศักยภาพ 

3. ดำรงชีวิตตามหลัก
ป รั ช ญ า เศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

1. ประชาชนใน
พื้นที่มีภูมิคุ้มกัน
ที่ด ี

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 3. สนับสนุนการน้อม
น ำ ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้
ในการดำเนินชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

1. เป็นชุมชนแห่งการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์

1. ประชาชนใน
พื้นที่มีส่วนร่วม 
มีความสามัคคี  
หมู่บ้านชุมชนมี
ความเข้มแข็ง 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 40  ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 1 . พั ฒ น าห มู่ บ้ า น 
ชุมชน ให้เป็นหมู่บ้าน 
ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง
นิเวศน์  
(หมู่บ้านโฮมสเตย์) 

2 . ค ว าม เจ ริ ญ ด้ า น
การค้าและการลงทุน
เพิ่มมากข้ึน 

1. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

ร้อยละ 30  ร้อยละ 40  ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 2. จัดระเบียบธุรกิจ
ด้ านท่ อ งเที่ ย วให้ มี
คุณภาพ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

1 . ชุ ม ช น ป ล อ ด ภั ย 
ห่างไกล ยาเสพติด 

1. ส ถ า บั น
ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง  

ร้อยละ 50 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 1. แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

๒. บ้านเมืองมีความสงบ
เรียบร้อย ปลอดภัยและ 
มั่นคง 

ร้ อ ย ล ะ ช อ ง
ชุม ชน มี ค วาม
สงบสุข 

ร้อยละ 50 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ 70 ร้อยละ 8๐ 2. เสริมสร้างความ
ส งบ เรี ยบ ร้ อ ยแล ะ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  

2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
2.1 วิสัยทัศน์ 

“เมืองน่าอยู่ สังคมและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง การบริหารบ้านเมืองโดยใช้หลักธรรมาภิบาล” 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาการคมนาคมและขนส่ง จัดวางระบบระบายน้ำ ขยายเขตระบบไฟฟ้า ขยายเขตระบบประปา 
จัดหาแหล่งน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สร้างโอกาสการลงทุน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียนส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สืบสานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ สนับสนุน
สวัสดิการสังคม และพัฒนาสุขอนามัยชุมชน 

4. สร้างระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี จัดทำระบบกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  
5. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมพัฒนาเทศบาลของตน เทศบาลรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
6. ให้ภาคีการพัฒนาร่วมเสนอแนะตรากฎหมายท้องถิ่น/เทศบัญญัติ  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด พัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้านการป้องกันภัยพร้อมบริการสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงของ
ประชาชน 
 
 



แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 – 2566 เทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

47 
เป้าประสงค์ (จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา) 

1. เทศบาลมีระบบผังเมืองที่ดี ระบบจราจรที่ดี  ระบบระบายน้ำได้มาตรฐาน มีการขยายเขตระบบไฟฟ้า
ทั่วถึง มีการขยายเขตระบบประปาทั่วถึง มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

2. เทศบาลมีการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตร มีการอุดหนุนกลุ่มอาชีพและ
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับคุณภาพการบริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพการเกษตร
ชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ประชาชนมีค่านิยมที่ดีต่อศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เด็กเล็กได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าเรียนภาคบังคับอย่างทั่วถึง ประชาชนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เทศบาลจัดสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห์และพัฒนาสุขอนามัยชุมชนอย่างทั่วถึง 

4. เทศบาลมีระบบบริการอนามัยสิ่ งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ครอบคลุมด้าน การจัดการสิ่ งปฏิกูล                   
การจัดการขยะ 

5. ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพ่ิมขึ้น 
6. ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม              

และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ิมข้ึน 
 
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา(กลยุทธ์)เป้าประสงค์ ตัวซ้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ พัฒนาการคมนาคมและขนส่งสะดวก จัดวางระบบระบายน้ำ  

ขยายเขตระบบไฟฟ้าขยายเขตระบบประปา จัดหาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

เป้าประสงค์ เทศบาลมีระบบผังเมืองที่ดี ระบบจราจรที่ดี  ระบบระบายน้ำได้มาตรฐาน 
มีการขยายเขตระบบไฟฟ้าทั่วถึง มีการขยายเขตระบบประปาทั่วถึง  
มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนดเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของระดับความความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานเพ่ิมขึ้น 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา
อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า  
ทางระบายน้ำ 

-ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้ประโยชน์ ถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อระบายน้ำเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำลดลง 
-ปริมาณการใช้ประโยชน์สาธารณะเพ่ิมข้ึน 
-ปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 

1.2 ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า
แรงต่ำและระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

-ร้อยละของประชาชนพึงพอใจระบบไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านขยายเขตระบบไฟฟ้าลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

1.3 ก่อสร้างขยายเขตระบบประปา -ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจต่อปริมาณและคุณภาพน้ำประปาใช้เพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านขยายเขตระบบประปาลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

1.4 จัดหาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 

-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
1)ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาจะหลวย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน 
4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2561-2565)  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
5)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
6)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
พันธกิจ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สร้างโอกาสการลงทุน  

สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  
ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้าประสงค์ เทศบาลมีการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตร  

มีการอุดหนุนกลุ่มอาชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์  
ส่งเสริมศักยภาพการเกษตรชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชน 
ยกระดับคุณภาพการบริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับหรือมากกว่า 30,000 บาทต่อปีเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของประชาชนที่ดำเนินการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตและบริการสินค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
2.1ส่งเสริมและเพ่ิมผลผลิตเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตร 

-ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมเทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของปริมาณผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ที่เพ่ิมข้ึน 
-ปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนเพ่ิมข้ึน 

2.2  ส่ งเสริมและเพ่ิมทั กษะกลุ่ ม
อาชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
ด้วยวิธีการสหกรณ์ 

-ร้อยละของกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพและได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของกลุ่มอาชีพในเขตทศบาลมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อสถานธนานุบาลเพ่ิมข้ึน 

2.3 ส่ งเสริมการท่องเที่ยวรองรับ 
การเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

-จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
-ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของร้านอาหารสะอาดรสชาดอร่อยเพ่ิมข้ึน 
-ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอยเพ่ิมข้ึน 

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำเพ่ือการประกอบอาชีพ
ของประชาชนตาม แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัดเทศบาล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ความเชื่อมโยง 
 1)ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
 4)แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
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5)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ สืบสานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ สนับสนุน

สวัสดิการสังคม และพัฒนาสุขอนามัยชุมชน  
เป้าประสงค์ ประชาชนมีค่านิยมที่ดีต่อศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เด็กเล็กได้รับการพัฒนาเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าเรียนภาคบังคับอย่างทั่วถึง ประชาชนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ เทศบาลจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสุขอนามัยชุมชนอย่างทั่วถึง 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของประชาชนและนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านคุณภาพชีวิตของ
เทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
-ระดับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเพ่ิมขึ้น 
-ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเฉลี่ยด้านสุขภาพอนามัยของครัวเรือนลดลง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
3.1 พั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

-จำนวนประชาชนที่ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
-ทัศนะคติของประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
-เยาวชนและประชาชนมีความรู้ในศาสนาพุทธเพ่ิมข้ึน 

3.2  พั ฒ น าแ ล ะส่ ง เส ริ ม ด้ า น
การศึกษาเพ่ือก้าวทันโลก 

-ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ในเขตเทศบาลมีพัฒนาการด้านการศึกษาเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยนักเรียนเพิ่มขึ้น 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
-เดก็มีสุขภาพเป็นไปตามมาตรฐานของมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
-ครูมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
-เด็กด้อยโอกาสมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นไปตามมาตรฐานของมาตรฐาน
การจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาสเพ่ิมข้ึน 
-ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อเพ่ิมขึ้น 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
3.3 พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬา
และนันทนาการ 

-จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ิมข้ึน 
-จำนวนประชาชนที่ใช้ประโยชน์กิจกรรม/โครงการที่เทศบาลก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 
-ปริมาณผู้ป่วยในเขตเทศบาลเข้ารักษาในโรงพยาบาลลดลง 
-คดียาเสพติดลดลง 
-คดีเก่ียวกับการทะเลาะวิวาทลดลง 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

3.4 พั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม ด้ า น
สวัสดิการชุมชน 

-ประชาชนได้รับบริการตรงตามกำหนดเวลาเพิ่มข้ึน 
-ปริมาณปัญหาสุขภาพของประชาชนลดลง 
-ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 

3.5 พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพ
และอนามัย 

-จำนวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษาโรคเพิ่มข้ึน 
-ปริมาณการเกิดโรคสุนัขบ้าและโรคระบาดลดลง 
-ปริมาณผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลง 
-อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนและผู้ประกอบการมีความรู้เพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัดเทศบาล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : กองการศึกษา: กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
 1)ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาจะหลวย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

 2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ที่ 6   การบริหารจดการศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ  
          พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

 4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12(พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด 
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ สร้างระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี จัดทำระบบกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  
เป้าประสงค์ เทศบาลมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ครอบคลุมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล การ

จัดการขยะ 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

-ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกำจัดขยะของเทศบาลเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีการกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของปริมาณขยะในเขตเทศบาลลดลง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
4.1สร้างจิตสำนึกและตระหนักในทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม -ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติในการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อเทศบาลใน
งานให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น 

4.2 พัฒนาและส่งเสริมบริการกำจัดขยะมูลฝอย -ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ
ขยะ เพ่ิมข้ึน 
-ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลง 
-รายได้จากการขายขยะคัดแยกเพ่ิมขึ้น 
-ปริมาณขยะในชุมชนลดลง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัดเทศบาล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
 1)ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ  
          พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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5)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2561-2565) 
ยุท ธศาสตร์ที่  3   สร้ างความ เข้ มแข็ งของฐาน เศรษฐกิ จภาย ในควบคู่ กั บ การแก้ ปัญ ห า
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
พันธกิจ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมพัฒนาเทศบาลของตน เทศบาลรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะ

อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่

ดีเพ่ิมข้ึน 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

-ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อภาพรวมการบริการของเทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมดที่ประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนดเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการงานต่างๆ ของเทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนต่อเทศบาลลดลง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
5.1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสนับสนุนองค์กร 
ทุกภาคส่วน 

-ประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
-จัดทำแผนพัฒนาติดตามและประเมินผลจัดเก็บ
ข้อมูล และจัดทำแผนชุมชนเป็นไปตามกำหนดเวลา 
และหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
-ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีกำหนดเพ่ิมข้ึน 
-หน่วยงานและประชาชนเข้าใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์     ที่
เกี่ยวข้อง 

5.2 เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถใน
การบริการประชาชน 

-ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 
-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลา      
ที่กำหนดเพิ่มข้ึน 
-รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัดเทศบาล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : กองช่าง :กองคลัง :กองการศึกษา 
 
 



แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 – 2566 เทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

54 
ความเชื่อมโยง 
 1)ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ  
          พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
          ประชาชน 

4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ    การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
6)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
พันธกิจ ให้ภาคีการพัฒนาร่วมเสนอแนะตรากฎหมายท้องถิ่น/เทศบัญญัติ   

ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้านการป้องกันภัย
พร้อมบริการสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงของประชาชน 

เป้าประสงค์ ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ิมข้ึน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-รอ้ยละของจำนวนโครงการทั้งหมดที่ประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนดเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการงานพึงพอใจเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
6.1 พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม -ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 

-ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติเพ่ิมข้ึน 
-ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดระเบียบของ
ชุมชนและสังคมเพ่ิมข้ึน 

6.2 ส่งเสริมอัตรา การป้องกัน เฝ้าระวัง รักษา บำบัด  
ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 

-ร้อยละของประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้ารับการอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 
-ปริมาณคดียาเสพติดในพ้ืนที่เทศบาลลดลง 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
6.3 เพ่ิมศักยภาพการป้องกันภัยและส่งเสริมระบบความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

-ระดับความพึงพอใจของประชาชนระดับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน 
-ปริมาณคดีที่เกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินลดลง 
-จำนวนอุบัติเหตุลดลง 
-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนดเพ่ิมข้ึน 
-ผู้มีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัดเทศบาล  
ความเชื่อมโยง 
 1)ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561 -2565)ฉบับทบทวน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง 
5)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 

 
2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย 

 - เทศบาลตำบลนาจะหลวย เป็นองค์กรรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สร้างเมือง น่า
อยู่ สนับสนุนให้มีสังคมชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนให้มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และให้ประชาชนร่วมพัฒนา
เทศบาลของตน ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกระดับ 

- ตั้งเป้าหมายชัดเจน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
 - จัดภารกิจของเทศบาลที่มีอยู่ให้สอดคล้องความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
 - บริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 - การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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บทบาทของเทศบาลตำบลนาจะหลวยและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 1. ผู้บริหาร  
      -รับผิดชอบนโยบาย ติดตามประเมินผล 
      - สร้างความเข้าใจระหว่างภาคีพัฒนา( ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน) 
 2. เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงาน 
      - เป็นบุคลากรมืออาชีพ ร่วมเป็นคณะทำงาน เป็นผู้ประสานที่ดี มีความเป็นนานาชาติ 

3. ประชาชนผู้รับบริการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาล  
ตำบลนาจะหลวย  

      - ร่วมเป็นคณะทำงาน ให้ข้อมูลและร่วมกำหนดความต้องการ 
      - หน่วยงานราชการ สนับสนุนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ 
               -  เทศบาลตำบลนาจะหลวยจัดระบบฐานข้อมูล เป็นผู้สนับสนุน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
2.4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 
1)ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาจะหลวย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทันสมัยให้ เป็น เมืองอัจฉริยะและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชน 

4)แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- 
 
 

5 )แผน พั ฒ นาภ าคตะวัน ออก เฉี ย ง เหนื อ  ในช่ ว ง
แผนพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัการน้ำให้เพียงพอต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการสร้างความสามารถ     
ในการแข่งขัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 
1)ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาจะหลวย ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒ นาด้ าน เศรษฐกิ จ       

การลงทุน และการท่องเที่ยว  
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการส่งเสริม 
การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561 -
2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและ
การลงทุน 

4)แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่  1  การส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
 

5 )แผน พั ฒ นาภ าคตะวัน ออก เฉี ย ง เหนื อ  ในช่ ว ง
แผนพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการ 

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

ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 
1)ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาจะหลวย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561 -
2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่  1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(พ.ศ. 
2561-2565)ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5 )แผน พั ฒ นาภ าคตะวัน ออก เฉี ย ง เหนื อ  ในช่ ว ง
แผนพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 
1)ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาจะหลวย ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561 -
2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้
เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

5 )แผน พั ฒ นาภ าคตะวัน ออก เฉี ย ง เหนื อ  ในช่ ว ง
แผนพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างความเข้มแข็งของฐาน
เศ ษ รฐกิ จ ภ าย ใน ค วบ คู่ กั บ ก ารแก้ ปั ญ ห า
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

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

ยุทธศาสตร์ที่  4    การเติบ โตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 
1)ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาจะหลวย ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561 -
2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทันสมัยให้ เป็น เมืองอัจฉริยะและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชน 

4)แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่  2 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

5 )แผน พั ฒ นาภ าคตะวัน ออก เฉี ย ง เหนื อ  ในช่ ว ง
แผนพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 
2561-2565) 

- 

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

ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ    
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 

7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 
1)ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาจะหลวย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561 -
2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความมั่นคงของ
ชาติและความปลอดภัยของประชาชน 

4)แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง 
 
 

5 )แผน พั ฒ นาภ าคตะวัน ออก เฉี ย ง เหนื อ  ในช่ ว ง
แผนพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2561-2565) 

- 

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

ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน 
 

7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาจะหลวยในอนาคต เกิดจาก

สภาพแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนจนทำให้
ปัญหาและความต้องการของประชาชนไม่สามารถได้รับการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ศักยภาพ
ของเทศบาลตำบลนาจะหลวยโดยสรุป ดังนี้ 

 
 

 
 
 

จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ด้านการบริหาร 
1.1 มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจน ครอบคลุม
อำนาจหน้าที่ตามภารกิจ 
    1.2 มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานอย่างชัดเจน 
    1.3 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้ภายใต้
กรอบของกฎหมาย 
    1.4 มีการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับชั้น 
    1.5 มีการกำกับดูแลจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
    1.6 มีส่วนราชการหลายส่วนในพื้นท่ี 
    1 .7  มีการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย 

1. ด้านการบริหาร 
    1.1 ขาดการวางผังเมืองที่ดี เพ่ือรองรับการพัฒนาใน
อนาคต พื้นที่บางส่วนยังอยู่ในความดูแลของ พรบ.จัดรูป
ที่ดิน ทำให้ เทศบาลไม่มีอำนาจที่จะออกข้อกำหนดหรือ
ออกข้อบัญญัติมาบังคับใช้ได้เต็มพ้ืนที่  บางส่วนอยู่นอก
เขตควบคุมอาคารและเขตผังเมือง การก่อสร้างอาคาร 
ต่าง ๆ จึงไม่มีการควบคุม 
 
 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่ 
  2.1 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทำให้อบต.มีอำนาจในการบริหารจัดการงานได้
ทั่วถึงและรวดเร็ว 
    2.2 มีขอบเขต อำนาจหน้าที่รับผิดชอบไม่เต็มพ้ืนที่ 
    2.3 การถ่ายโอนภารกิจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมากตาม
แผนการกระจายอำนาจฯ  
 
 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่ 
   2.1 อำนาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจฯบาง
ภารกิจขาดความชัดเจน 
    2.2 การถ่ายโอนภารกิจขาดการกำกับดูแลจาก
หน่วยงานจากต้นสังกัด ถ่ายโอนภารกิจแต่ไม่ถ่ายโอน
งบประมาณ 
    2.3 มีส่วนราชการหลายส่วนในพ้ืนที่ที่มีอำนาจหน้าที่
ทับซ้อนกัน ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
    2.4 ระเบียบยังขาดความชัดเจนมักถูก สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงเสมอ 
2.5 การให้ความอิสระเทศบาลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ 
ยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค 
    2.6 กฎหมายบางฉบับล้าสมัยและมีช่องโหว่ ไม่เอ้ือต่อ
การพัฒนาเช่น พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร 
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จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
3. บุคลากร 
    3.1 สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและ
งบประมาณ 
    3.2 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่ ทำให้
เข้าใจวัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 
3.3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุมฝึกอบรม
และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

3. บุคลากร 
    3.1 บุคลากรมีการโอน (ย้าย) บ่อย ทำให้การทำงาน
ไม่ต่อเนื่อง 
    3.2 บุคลากรไม่เพียงพอที่จะรองรับภารกิจทั้งที่เป็น
อำนาจหน้าที่ที่ต้องทำและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
    3.3 บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคีการมีส่วนร่วม
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
3.4 ลักษณะการทำงานมุ่งที่ผลงานของแต่ละส่วนงาน
มากกว่าการทำงานในภาพรวมของเทศบาล 
    3.5 บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพและ
ขาดทักษะประสบการณ์ ไม่เรียนรู้งาน  

4. งบประมาณ 
    4.1 มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ทำให้มี
อิสระและเกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ 
    4.2 ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรจากส่วนกลาง 

4. งบประมาณ 
    4.1 การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด  มีแนวโน้มลดลงทุกปี 
    4.2 งบประมาณจำนวนมากใช้ในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ทำให้ด้านอ่ืน ๆ ขาดการพัฒนา เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 



แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 – 2566 เทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. ด้านการเมืองการปกครอง 
    1.1 แนวโน้มการกระจายอำนาจ/ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้าง 
อำนาจหน้าที่ ทำให้บทบาทการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
    1.2 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ (Area - Based) 
และการบริหารราชการแบบบูรณาการ  

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
    1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการ
แทรกแซง ทางการเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพส่งผล
ต่อการดำเนินนโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง 
     

2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 การขยายตลาดทางการค้าการลงทุนทั้งภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
    2.2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างในสินค้า 
2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.4 อัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การพัฒนาไม่
ต่อเนื่อง 
    2.2 ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคา
สินค้าอุปโภค/บริโภคเช่น น้ำมันข้าวสารอาหารแห้ง          
ยารักษาโรค แพงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
    2.3 ราคาพืชผลการเกษตรไม่คงที่  ขึ้นอยู่กับกลไก
ราคาของตลาด 
    2.4 เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร 
    2.5 กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็ง 
    2.5 ประชาชนส่วนใหญ่ การปลูกพืชเชิงเดียว 
    2.6 เกิดภัยพิบัติเช่น ภัยแล้ง ทำให้เกิดความ
เสียหายต่อผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
    3.1 มีสถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนที่ และมีศูนย์การเรียนรู้นอก
ระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
    3.2 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการให้บริการฟรีใน
เรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 
    3.3 รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น
วาระแห่งชาติ 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
    3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ 
    3.2 ประชากรแฝงทำให้การจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลไม่สมดุลกับจำนวนประชากรที่มีอยู่จริง เบียดบัง
การใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น 
    3.3 การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรม
ตะวันตกของประชาชน 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 
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4. นโยบายรัฐบาล 
   4.1 นโยบายการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระ
แห่งชาติ 
   4.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
      - ค่าแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท 
      - ปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท 
      - เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ 
      - มาตรการป้องกันการคอรัปชั่นและการทุจริต 

   4.3 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน 

4. นโยบายรัฐบาล 
    4.1 นโยบายส่วนใหญ่ของรัฐบาลเป็นนโยบาย
ประชานิยม ขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน 
    4.2 นโยบายบางนโยบายที่ไม่สามารถดำเนินการได้
จริง 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 มีแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตร 
 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 กฎหมายและข้อกำหนดเรื่องการควบคุมมลพิษ 
ปัญหามลพิษทางน้ำและอากาศ 
    5.2 ระบบรีไซเคิล 
    5.3 ระบบกำจัดขยะ 
    5.4 ขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกัน  ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การปฏิบัติงานและการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆและให้บริการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    6.2 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกสะดวกรวดเร็วขึ้น 
ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 
 
 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6.1 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน  ICT 
    6.2 ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ ยังไม่ได้นำมาบริหาร
จัดการและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.          

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาจะหลวย (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 
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การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ลำดับ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
  บริการชุมชนและ

สังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  

2 ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

  การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

3 ด้านคุณภาพชีวิต บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

  บริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

  บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา  

  บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

  บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา กองช่าง 

  การดำเนินงาน แผนงานงบกลาง สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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ลำดับ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง/สำนัก
ปลัดเทศบาล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

  การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล/กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

5 ยุทธศาตร์การพัฒนาด้าน
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

6 ด้านการจดัระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความสงบ 
เรียบร้อย 

บริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

รวม รวม 6 ยุทธศาสตร ์     รวม  5 ด้วน รวม 11 แผนงาน  รวม 5 หน่วยงาน รวม 2 หน่วยงาน 
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 3.2.1 การกำหนดโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ 

ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 
มกราคม  2559 เห็นชอบให้ประกาศ  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างร่วนราชการและระดับ
ตำแหน่งของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี 
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558  
ลงวันที่  28 มกราคม  2559  เทศบาลตำบลนาจะหลวย  อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี           
เป็น เทศบาลประเภทสามัญ ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น  

เทศบาลตำบลนาจะหลวย จึงประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ภายในเทศบาลตำบลนาจะหลวย เพื่อรองรับอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด ในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมาย
ว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายอ่ืนที่
กำหนดอำนาจหน้าที่ให้แก่เทศบาล   

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
มาตรา 48 เอกูนวีสติ ประกอบมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันในกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลนาจะหลวย จึงกำหนดโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลนาจะหลวย ในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้ 

1. สำนักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. กองการศึกษา 

   
  3.2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนัก/กอง/ฝ่าย 
   ๑. สำนักปลัดเทศบาล   
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการกลาง  งานสารบรรณ  การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำร่างเทศบัญญัติ  งานประชุมสภาเทศบาล การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา 
เทศบาล คณะผู้บริหาร งานเลือกตั้ง งานทะเบียนราษฎร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชา พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลทั้งหมด และราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้
กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
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1.1 ฝ่ายอำนวยการ   
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำงบประมาณ 
งานนิติการและสัญญา งานทะเบียนราษฎร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย
และม่ันคง และงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
   ๒. กองคลัง   
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษา
เงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน เงิน
บำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำ
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้  และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลอง
ประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๓. กองช่าง  
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม          
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล      
การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ 
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
   ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       
   มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด และ
งานอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตว์แพทย์ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย   
   ๕. กองการศึกษา     
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งาน
การศึกษาปฐมวัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการ
ศาสนา  งานส่งเสริมประเพณี   ศิลปวัฒนธรรม งานพัฒนาชุมชน และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
 

3.2.3 การวิเคราะห์ศักยภาพบุคคลากร 

เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีการบริหารทรัพยากร เพ่ือใช้คนให้เหมาะสมกับงาน โดยมี
เป้าหมายของการบริหารงานบุคคล คือการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม ตามความ
ต้องการของหน่วยงาน หลักการทั่วไปของการบริหารงานบุคคล  หมายถึง การกระทำใดๆ ของฝ่ายบริหารที่จะ
ทำให้บุคคลสองฝ่ายในหน่วยงาน คือฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติ เกิดความเข้าใจในหน้าที่ บทบาท และ
ความสัมพันธ์ของงาน จนมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยยึดความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานเป็นหลัก 
เป้าหมายของการบริหารงานบุคคล  คือ การดำเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมสนันสนุน         
ให้บุคลากรได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จในการทำงาน และพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร  
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การบริหารงานบุคคลแผนใหม่ ยึดหลักการสำคัญ 12 ประการ คือ หลักความเสมอภาค              
หลักความสามารถ หลักความมั่นคง หลักความเป็นกลางทางการเมือง หลักการพัฒนา หลักความเหมาะสม    
หลักความยุติธรรม หลักสวัสดิการ หลักเสริมสร้าง หลักมนุษยสัมพันธ์ หลักประสิทธิภาพ หลักการศึกษาวิจัย  

กระบวนการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย การกำหนดนโยบาย การวางแผนกำลังคน   
การสรรหา  การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การปฐมนิเทศ การมอบหมายงาน การพัฒนา การประเมิน 
สวัสดิการ และ วินัย 

  
วิสัยทัศน์การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

  “มุ่งมั่นสรรหา พัฒนาระบบจูงใจ เสริมสร้างการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ           
มีคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” 
 

พันธกิจ 
1. สรรหาและคัด เลือกบุคคลเข้าทำงาน โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency – 

BasedRecruitment and Selection) 
2. พัฒนาบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ ด้วยรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
3. ธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพ 
4. จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล ที่เป็นธรรมและเหมาะสม 
5. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้   

ในการบริหารจัดการ 
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 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของระบบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบล   
นาจะหลวย ด้วยวิธีการ SWOT MATRIX 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. มีการแบ่งโครงสร้างองค์กรและกำหนด
หน้าที่การทำงานชัดเจน 
๒. มีการกำหนดส่วนราชการเหมาะสมกับ
ภารกิจงาน  ขององค์กร 
๓. มี ร ะ บ บ เท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ             
ด้านทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย เพียงพอต่อการ
ทำงาน 
๔. บุคลากรมีช่วงอายุอยู่ในวัยทำงาน สามารถ
รับรู้ และปรับตัวได้เร็ว 
๕. ผู้บริหารมีนโยบายการบริหารงานบุคคล
แบบครอบครัว (พ่อปกครองลูก) 
๖. มีบุคลากรเพียงพอที่จะรองรับภารกิจ ทั้งที่
เป็นอำนาจหน้าที่ที่ต้องทำและภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอน 
7. บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี มีส่วนร่วม
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

    1. บุคลากรบางคน ขาดการพัฒนาศักยภาพและขาดทักษะ
ประสบการณ์ ไม่เรียนรู้งาน 
    2. การสรรหาและเลือกสรร ไม่มีระบบคุณธรรมเท่าท่ีควร 
    3. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาคส่วน
ราชการ ยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
    4. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ งานยังขาดความรู้ที่ เป็นระบบและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้น 
    5. เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
    6.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด รวมถึง
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ  และขวัญกำลังใจ ที่จะ
ทำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุ่มเทกำลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน 
   7. มีลักษณะการทำงานที่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวเป็นหลัก 
   8. มีภาระหนี้สินทำให้ทำงานไม่เต็มที่ 
   9. บุคลากรส่วนใหญ่ถนัดงานประจำ ซึ่งไม่เอ้ือให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการทำงาน และขาดการทำงานเชิงรุก 
   10. ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังไม่ต่อเนื่องและจริงจัง 
   11. บุคลากรบางคนมีปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้เกิดข้อจำกัด  
ในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  
อย่างเต็มที ่
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) 

๑. กฎหมายให้อำนาจ ความเป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคลในภาพรวมของท้องถิ่น 
๒. การบริหารจัดการภาครัฐ ให้การสนับสนุน
หน่วยงานนำความรู้ไปเป็นเครื่องมือในการ
ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
๓. สังคมเร่งรัดให้เทศบาลมีการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปร่งใสและ
เป็นธรรม 
๔. บุคลากรมีถิ่นฐานและอาศัยอยู่ที่ อยู่ ใน    
เขตพ้ืนที่สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ได้ ปฏิบัติงานได้เต็มที ่
๕. การบริหารงานบุคคลมีอิสระ 
๖. มีงบประมาณในการบริหารงานเอง 

๑.  ระเบียบ กฎหมาย เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ เกิดความ
คลาดเคลื่อน สับสนต่อการปฏิบัติงาน 
2.  การตรวจสอบที่เข้มงวดจากหน่วยงานภายนอก ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานอย่างเดียวกัน 
3.  ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของรัฐที่ไม่เพียงพอและไม่
สะท้อนปริมาณและคุณภาพงานที่แท้จริง 
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เป็นบุคคลภายนอก
องค์กร 
5. การบริหารงานบุคคลขาดเอกภาพ 
6. ระบบงานธุรการของ ก.ท.จ. มีความล่าช้า 

 
  3.2.4 การเปรียบเทียบเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลตำบลนาจะหลวย ในระยะ  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2656) 

  จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของระบบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลตำบลนาจะหลวย ด้วยวิธีการ SWOT MATRIX สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงาน
งานบุคคล ได ้4 แนวทาง ดังนี้ 

แนงทางที่ 1 การพัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  จำนวนบุคลากรที่สรรหาและเลือกสรร  
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละบุคลากรที่สรรหาและเลือกสรรได้ สามารถ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้  
 เป้าหมาย ปี 2564 5 อัตรา / 100% 
   ปี 2565 5 อัตรา / 100% 
   ปี 2566 5 อัตรา / 100% 
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
 ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ ร้อยละของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน 

 เป้าหมาย ปี 2564 ร้อยละ 60 / ร้อยละ 80 
   ปี 2565 ร้อยละ 70 / ร้อยละ 85 
   ปี 2566 ร้อยละ 80 / ร้อยละ 90 
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แนวทางที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ

ความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มีคุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลของชีวิตกับการทำงานที่ดีข้ึน 

 เป้าหมาย ปี 2564 3 โครงการ / ร้อยละ 70 
   ปี 2565 3 โครงการ / ร้อยละ 80 
   ปี 2566 3 โครงการ / ร้อยละ 90 
 
แนงทางที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาให้รักษาวินัย 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

และพัฒนาให้รักษาวินัย 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มีกระทำผิดคุณธรรม
จริยธรรมและผิดวินัยลดลง 

 เป้าหมาย ปี 2564 1 โครงการ / ร้อยละ 2 
     ปี 2565 2 โครงการ / ร้อยละ 1 
     ปี 2566 3 โครงการ / ร้อยละ 0 

 
 3.3 การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคน 

ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ได้กำหนดตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ 
จำนวน 99 สายงาน และ หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2 / ว 29 ลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2558 เรื่อง การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นในศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ 
ว 7 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การกำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น  

การคำนวณจำนวนกำลังคนที่ต้องการ มีวิธีคำนวณที่สำคัญ ดังนี้ 
         1. การคำนวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทำงาน  วิธีนี้มีสิ่งสำคัญต้องทราบ ๒ 
ประการ 
                     1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน 
และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจคำนวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่าน
มาแล้วนำมาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสำคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นำมาใช้คำนวณต้อง
ใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
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                     1.2 มาตรฐานการทำงาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน ๑ คน จะใช้การทำงานแต่ละชิ้น 
                         การคิดวันและเวลาทำงานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                         1 ปี จะมี     52  สัปดาห์ 
                         1 สัปดาห์ จะทำ      5  วัน 
                         1 ปี จะมีวันทำ     260  วัน 
                         วันหยุดราชการประจำปี    13   วัน 
                         วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)   10 วัน 
                         คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย   7   วัน 
                         รวมวันหยุดใน 1 ปี    30   วัน 
                      * วันทำงานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี        230 วัน 
                        เวลาทำงานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน       6   ชั่วโมง 
                       (08.30 – 16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาทำงานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)      1,380  ชั่วโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)      82,800  นาท ี
                 ซึ่งในการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทำงานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
สูตรในการคำนวณ 

จ ำ น ว น ค น   = ป ริ ม า ณ ง า น ทั้ ง ห ม ด (1ปี )x เ ว ล า ม า ต ร ฐ า น ต่ อ  1 ชิ้ น     
                                                เวลาทำงานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

 
2. การคำนวณจากปริมาณงานและจำนวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงาน

หรือปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจำนวนคนที่ทำงานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวสำหรับการ
กำหนดจำนวนตำแหน่ง หรือจำนวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจนำมา
คำนวณหาอัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจำนวนคนที่ต้องการสำหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ 
หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังสำหรับการคำนวณแบบนี้ คือ 

   2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู่เดิมทำงานเต็มที่หรือไม่ 
   2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจำนวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถ

คำนวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคำนวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 
ในการประเมินความต้องการกำลังคน เทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้สำรวจจำนวนอัตรากำลังของ

พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และกำลังคน         
ที่ต้องการเพ่ิมหรืออัตรากำลังที่คาดว่าจะสูญเสีย เนื่องจากเกษียณหรือครบสัญญาจ้างในแต่ละปีว่าแต่ละ    
ส่วนราชการ จำเป็นต้องใช้กำลังคนในแต่ละประเภทตำแหน่งจำนวนเท่าใด จึงจะสามารถการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น ๆ เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรสามารถแก้ไข
ปัญหาในเขตพ้ืนที่ตามความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   

จากแนวทางการวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งดังกล่าว เทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้วิเคราะห์ปริมาณ
งาน โดยจัดเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได้รายงาน
ผลการดำเนินการประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย ซึ่งสามารถจำแนกประเภทของบุคลากรของ
เทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้ ดังนี้ 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ 
(อัตรา) 

จำนวนอัตรากำลังที่มีอยู่ 
(อัตรา) 

เทศบาลตำบลนาจะหลวย 2 2 

รวม 2 2 

1. สำนักปลัดเทศบาล 1 1 

1.1 ฝ่ายอำนวยการ 1 1 

 - งานธุรการ 8 6 

 - งานการเจ้าหน้าที่ 2 2 

 - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 

 - งานจัดทำงบประมาณ  
 - งานประชาสัมพันธ์ 

1 
2 

1 
2 

 - งานนิติการและสัญญา 2 1 

 - งานทะเบียนราษฎร์ 2 2 

 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8 6 

 - งานรักษาความสงบเรียบร้อยและม่ันคง 2 2 

 - งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 4 3 

รวม 36 28 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ 
(อัตรา) 

จำนวนอัตรากำลังที่มีอยู่ 
(อัตรา) 

2. กองคลัง 1 1 

2.1 งานธุรการ 3 2 

2.2 งานการเงินและบัญชี 9 2 

2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 1 1 

2.4 งานแผนที่ภาษ ี
  

2.5 งานจัดหาผลประโยชน์ 
  

2.6 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 7 1 

2.7 งานเร่งรัดรายได ้
  

2.8 งานทะเบียนทรัพย์สิน 
  

รวม 21 7 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ 
(อัตรา) 

จำนวนอัตรากำลังที่มีอยู่ 
(อัตรา) 

3. กองช่าง 
3.1 งานธุรการ 
3.2 งานวิศวกรรม 
3.3 งานสถาปัตยกรรม 
3.4 งานผังเมือง 
3.5 งานสาธารณูปโภค 
3.6 งานสวนสาธารณะ 

1 
2 
1 
- 
- 
8 
8 

1 
1 
- 
- 
- 
7 
5 

รวม 20 14 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 1 

4.1 งานธุรการ 3 2 

4.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม - - 

4.3 งานรักษาความสะอาด 26 16 

4.4 งานเผยแพร่และฝึกอบรม - - 

4.5 งานส่งเสริมสุขภาพ - - 

4.6 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ - - 

4.7 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 - 

4.8 งานสัตวแพทย ์ - - 

รวม 31 19 

5. กองการศึกษา 
5.1 งานธุรการ 
5.2 งานบริหารการศึกษา 
5.3 งานพัฒนาการศึกษา 
5.4 งานกีฬาและนันทนาการ 

1 
3 
3 

19 
3 

1 
2 
1 

13 
3 

รวม 29 20 

รวมทั้งสิ้น 137 90 

 
  ซึ่งแต่ละส่วนราชการจำเป็นต้องใช้อัตรากำลังที่เป็นพนักงานเทศบาล พนักงานครูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำแนกตามประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งให้เหมาะสม
กับปริมาณงานและคุณภาพของงาน ดังนี้ 

1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  จำนวน 1 อัตรา 
2. รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา 
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สำนักปลัดเทศบาล 
1. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา 
2. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา 
3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ   จำนวน 1 อัตรา 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ  จำนวน 2 อัตรา 
5. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ  จำนวน 1 อัตรา 
6. นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ     จำนวน 1 อัตรา 
7. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชำนาญการ    จำนวน 1 อัตรา  
8. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  จำนวน 1 อัตรา 
9. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ   จำนวน 1 อัตรา 
10. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน     จำนวน 2 อัตรา 

- ลูกจ้างประจำ 
1. เจ้าพนักงานธุรการ      จำนวน 1 อัตรา 
2. พนักงานขับรถยนต์      จำนวน 1 อัตรา 
3. ภารโรง       จำนวน 1 อัตรา 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)     จำนวน 2 อัตรา 
2. พนักงานดับเพลิง      จำนวน 1 อัตรา 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน 1 อัตรา 
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน     จำนวน 1 อัตรา 
5. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน      จำนวน 1 อัตรา 
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์    จำนวน 1 อัตรา 
7. พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)     จำนวน 1 อัตรา 
8. พนักงานวิทยุ (ทักษะ)     จำนวน 1 อัตรา 

- พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. คนงานทั่วไป       จำนวน 2 อัตรา 
2. พนักงานขับรถยนต์      จำนวน 2 อัตรา 

กองคลัง 
1. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา 
2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ    จำนวน 1 อัตรา 
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  จำนวน 1 อัตรา 

- ลูกจ้างประจำ 
1. เจ้าพนักงานธุรการ      จำนวน 1 อัตรา 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จำนวน 2 อัตรา 
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1. คนงานทั่วไป       จำนวน 1 อัตรา 

กองช่าง 
1. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)  จำนวน 1 อัตรา 

- ลูกจ้างประจำ 
1. คนสวน       จำนวน 1 อัตรา 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ     จำนวน 1 อัตรา 
2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า      จำนวน 1 อัตรา 
3. พนักงานตกแต่งสวน (ทักษะ)      จำนวน 2 อัตรา 
4. ช่างไม ้(ทักษะ)      จำนวน 3 อัตรา 

- พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. คนงานทั่วไป       จำนวน 5 อัตรา 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)  

จำนวน 1 อัตรา 
2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน   จำนวน 1 อัตรา 
3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน   จำนวน 1 อัตรา 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    จำนวน 1 อัตรา 
2. พนักงานประจำรถขยะ (ทักษะ)    จำนวน 5 อัตรา 

- พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. คนงานทั่วไป       จำนวน 8 อัตรา 
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    จำนวน 2 อัตรา 

กองการศึกษา 
1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา 
2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ        จำนวน 1 อัตรา 
3. นักสันทนาการปฏิบัติการ/ชำนาญการ     จำนวน 1 อัตรา 
4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน      จำนวน 1 อัตรา 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ                  
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน     จำนวน 1 อัตรา 

- พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. คนงานทั่วไป       จำนวน 3 อัตรา 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง 
1. พนักงานครเูทศบาล      จำนวน 2 อัตรา 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ                  
1. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)      จำนวน 1 อัตรา 
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1. ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)      จำนวน 2 อัตรา 
   ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม 

1. คร ู        จำนวน 5 อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ                  

1. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)      จำนวน 1 อัตรา 
- พนักงานจ้างท่ัวไป 

  1.  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)      จำนวน 1 อัตรา 
 
 3.4 การเปรียบเทียบกรอบอัตรากำลังของเทศบาลตำบลอ่ืนที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน 

  3.4.1 การเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานกับเทศบาลตำบลอื่นที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน 

ลำดับ ข้อมูล 
ทต .น าจะห ลวย  
อ.นาจะหลวย 

ทต.ภูจองนายอย  
อ.นาจะหลวย 

ท ต . บุ ณ ฑ ริ ก      
อ.บุณฑริก 

1 ประเภทของเทศบาล สามัญ สามัญ สามัญ 

2 ขนาดพ้ืนที่เขตเทศบาล 8.91 ตร.กม. 235.12 ตร.กม.  7.5 ตร.กม. 

3 จำนวนชุมชนในเขตเทศบาล 7 ชุมชน 14 ชุมชน 7 ชุมชน 

4 จำนวนประชากรในเขตเทศบาล 7,441 คน 11,683 คน 4,467 คน 

5 จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาล 2,461 หลังคาเรือน 3,882 หลังคาเรือน 1,951 หลังคาเรือน 

6 
งบประมาณตาม เทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

60,520,400 บาท 63,584,400 บาท 46,000,000 บาท 

7 
งบประมาณตามแผนอัตรากำลัง 
3 ปี (ปีงบประมาณ 2563) 

60,520,400 บาท 63,584,400 บาท 46,000,000 บาท 

8 
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ 2563) 

20,766,288 บาท 16,556,481 บาท 16,304,562 บาท 

9 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุ
ค ล ต า ม แ ผ น อั ต ร า ก ำ ลั ง  3 ปี  
(ปีงบประมาณ 2563) 

32.41% 26.56% 33.76% 

10 จำนวนส่วนราชการที่กำหนด 5 ส่วนราชการ 4 ส่วนราชการ 5 ส่วนราชการ 
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ลำดับ ข้อมูล 
ทต .น าจะห ลวย  
อ.นาจะหลวย 

ทต.ภูจองนายอย  
อ.นาจะหลวย 

ท ต . บุ ณ ฑ ริ ก      
อ.บุณฑริก 

11 จำนวนพนักงานเทศบาล 25 อัตรา 25 อัตรา 28 อัตรา 

12 จำนวนพนักงานครูเทศบาล     7 อัตรา 13 อัตรา 3 อัตรา 

13 จำนวนลูกจ้างประจำ 5 อัตรา 0 อัตรา 1 อัตรา 

14 จำนวนพนักงานจ้างตามภารกิจ 27 อัตรา 31 อัตรา 15 อัตรา 

15 จำนวนพนักงานจ้างทั่วไป 26 อัตรา 11 อัตรา 24 อัตรา 

 จากการเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานกับเทศบาลอื่นที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน พบว่าเทศบาลตำบล
นาจะหลวย มีส่วนที่ใกล้เคียงกับเทศบาลหนึ่งแต่กลับมีส่วนที่แตกต่างกันกับอีกเทศบาลหนึ่ง เช่น ด้านพ้ืนที่
ด้านการแบ่งส่วนราชการใกล้เคียงกับเทศบาลตำบลบุณฑริก แต่ด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปีกลับ
ใกล้เคียงกับเทศบาลตำบลภูจองนายอย แต่ด้านค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและด้านจำนวนประชากร พบว่า 
แตกต่างจากทั้งสองแห่งเป็นอย่างมาก พบว่าทั้ง 3 แห่ง มีความแตกต่างกันมาก ส่วนด้านอัตรากำลัง กลับ
พบว่าทั้ง 3 แห่ง มีจำนวนอัตรากำลังที่ใกล้เคียงกัน  
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3.4.2 การเปรียบเทียบกรอบอัตรากำลังที่มีอยูก่ับเทศบาลตำบลอ่ืนที่มีส่วนราชการ/ลักษณะงานใกล้เคียงกัน 

 

ส่วนราชการ 

เทศบาลตำบลนาจะหลวย อ.นาจะหลวย เทศบาลตำบลบุณฑริก อ.บุณฑริก 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจำ 

พนักงานจ้าง พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจำ 

พนักงานจ้าง 

สายงานผู้บริหาร สายงานผู้ปฏิบัต ิ สายงานผู้บริหาร สายงานผู้ปฏิบัติ 

ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล 

1 
1 

 
  1    

1. สำนักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. ก อ ง ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ

สิ่งแวดล้อม 
5. กองการศึกษา 

2 
1 
1 
 

1 
1 

10 
2 
- 
 

2 
10 

3 
1 
1 
 
- 
- 

15 
3 

11 
 

15 
9 

2 
1 
1 
 

1 
1 

10 
4 
4 
 

1 
5 

1 
- 
- 
 
- 
- 

13 
4 
6 
 

9 
7 

รวม 8 24 5 53 7 28 1 32 

 จากการเปรียบเทียบกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่กับเทศบาลตำบลอ่ืนที่มีส่วนราชการ/ลักษณะงานใกล้เคียงกัน พบว่าเทศบาลตำบลนาจะหลวย มีกรอบ อัตรากำลังใน
แต่ละส่วนราชการที่ใกล้เคียงกับเทศบาลตำบลบุณฑริก ซึ่งทั้ง 2 แห่งมีลักษณะงานที่ใกล้เคียงกัน จึงถือได้ว่าเทศบาลตำบลนาจะหลวย มีกรอบอัตรากำลังที่เหาะสมกับภารกิจ
งานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล 
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ด้านกายภาพ 
   1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

ความเป็นมา 
  เทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้เปลี่ยนแปลงยกฐานะมาจากสุขาภิบาลตำบลนาจะหลวยตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 
2542 ปัจจุบันเทศบาลตำบลนาจะหลวย เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ การปกครอง การศึกษา การ
พาณิชยกรรม การขนส่ง และการบริการต่างๆ ของอำเภอนาจะหลวย เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 8.91 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 5,567.75 ไร่) 
   
  ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลนาจะหลวย 
   

เนื่องจากอำเภอนาจะหลวย เป็นอำเภอชายแดนที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นป่า และมีภู เขาสลับซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง                     
“ภูจองนายอย” เป็นภู เขาที่ อยู่ ใน พ้ืนที่ ของอำเภอนาจะหลวย ชาวอำเภอนาจะหลวยจึงถือเอา                      
“ภูจองนายอย” เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ด้วยเหตุนี้  เครื่องหมายดวงตราของเทศบาลตำบลนาจะหลวย จึงประกอบด้วยอาคารของ
ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย ซึ่งหมายถึงสำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอนาจะ
หลวย (เดิม) แต่ปัจจุบันสำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวยได้แยกมาตั้งสำนักงานใหม่ ส่วนภาพ “ภูจองนาย
อย” หมายถึง เทศบาลตำบลนาจะหลวยนี้อยู่ในอำเภอนาจะหลวย ซึ่งเป็นอำเภอชายแดนมีภูเขาลำเนาไพร
เป็นอันมาก และเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวยอยู่ติดกับเขาดังกล่าว 

ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ 
1) ที่ตั้ง    
เทศบาลตำบลนาจะหลวย  ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองอุบลราชธานีห่าง

จากที่ตั้ งของศาลากลางจั งหวัดอุบลราชธานี  ระยะทางประมาณ   110 กิโล เมตร  และห่ างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ  700กิโลเมตร โดยสำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 269บ้าน
ศรีพรหม หมู่ที่  10 ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ตำบลนาจะหลวย  อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีมีอาณา
เขตติดต่อดังนี้ 
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  ทิศเหนือ  

ตั้งแต่หลักเขตที่  1 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งห้วยโลก ฝั่งใต้ตรงระยะจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 2248 ตอนนาจะหลวย  -  บุณฑริก วัดจากสะพานข้ามห้วยโลกไปตามริมห้วยโลกฝั่งใต้ไปทางทิศ
ตะวันตกระยะ  800เมตร เป็นเส้นเลียบริมห้วยโลกฝั่งใต้ทางไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่ง
ตั้งอยู่ปากห้วยโลกน้อยฝั่งใต้ 

 
  ทิศตะวันออก  

จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นขนานระยะ1,130เมตร กับถนนวิเชียรฟากตะวันออกลงมาทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้หลักเขตที่  3  ซ่ึงต้ังอยู่หา่งจากซอยจัดสรร  3  ลงมาทางใต้ระยะ 400  เมตร 

ทิศใต้   
จากหลักเขตที่  3 เป็นเส้นขนานระยะ  400  เมตร  กับซอยจัดสรร 3ฟากไปทางทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือผ่านถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2248 ตอนนาจะหลวย – บุณฑริกถึงหลักเขตที่  4               
ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2248 ตอนนาจะหลวย –บุณฑริก ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือระยะ  1,170  เมตร 
  ทิศตะวันตก 

จากหลักเขตท่ี 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปบรรจบหลักเขตท่ี  1 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ     

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป 
ในชุมชนเทศบาลตำบลนาจะหลวย ตามลักษณะธรณีสัณฐานเทศบาลตำบลนาจะหลวย 

ตั้งอยู่ที่ดอน(Middle Terrace)เหมาะกับการตั้งชุมชนแต่จะมีปัญหาการระบายน้ำเสียจากการขยายตัวของ
ชุมชนและน้ำเสียจากตลาดสด ลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย ประมาณ 
1,700 ล้านลบ.ม./ปี พื้นที่กลางตัวอำเภอนาจะหลวยเป็นแอ่งกระทะมีความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเลปาน
กลางประมาณ 623.2 ฟุต 

สภาพภูมิประเทศในปัจจุบัน 
  -ทางตอนเหนือของทางหลวงหมายเลข 2248 มีสภาพพ้ืนที่ราบสูงถึงลูกคลื่นตลอดบริเวณนี้
อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร ทำไร่ ทำสวน  
  -ทางตอนใต้ของทางหลวงหมายเลข 2248 มีสภาพเป็นพ้ืนที่ลาดชันมากเป็นเนินเขาหรือ
เทือกเขาต่าง ๆ ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
เป็นแบบมรสุมเมืองร้อนแบ่งเป็น  3  ฤดูกาล 

  ลักษณะภูมิอากาศในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวยมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแล้ง 
(Tropical wet and dry climate ) หรือภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนหรือทุ่งหญ้าซาวันนา (Tropical 
Savanna) อยู่ภายใต้เขตมรสุม ซึ่งมีลักษณะแนวที่ตั้งลมมรสุมมวลอากาศเย็น และมีทิศทางพายุหมุนเขตร้อน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชั่น เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะฤดูกาลจำแนกตามภูมิศาสตร์และภูมิภาคประกอบด้วย 3 ฤดู คือ 
(1)ฤดูร้อน เป็นช่วงที่มีปริมาณไอน้ำในอากาศน้อยจึงทำให้อากาศมีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ปลาย

เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์สูง พ้ืนที่        
เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวยจึงมักประสบปัญหาภัยแล้งในห้วงนี้ 

(2)ฤดูฝน  เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่เคลื่อนตัวตามแนวเส้นที่ตั้งฉากประมาณ 2-3 
สัปดาห์ ประกอบอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพายุดีเปรสชั่นทำให้ได้รับปริมาณน้ำฝนที่ตกตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม และจะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 

(3)ฤดูหนาว  อากาศค่อนข้างหนาวเย็น เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่
พัดผ่านมาทางประเทศเวียดนามและประเทศจีนพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวยจึงมักประสบปัญหา        
ภัยหนาวในห้วงนี้ 

 
 1.4 ลักษณะของดิน 
      ลักษณะของดินภายในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวยส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสมกับ
การทำการเกษตรแบบผสมผสาน   
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 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 

แหล่งน้ำที่สำคัญ  เทศบาลตำบลนาจะหลวยมีพ้ืนที่ชลประทาน ได้แก่ลำน้ำห้วยโลก ลำน้ำ
ห้วยซัน และลำน้ำร่องแทน ไหลผ่านเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย  

- ลำน้ำห้วยโลกอยู่บริเวณทิศเหนือ ทิศทางน้ำไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คงสภาพ
น้ำไหลตลอดปีโดยเทศบาลตำบลนาจะหลวยใช้น้ำจากลำห้วยโลกในการผลิตน้ำประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืด      
ที่สำคัญของเทศบาล มีอ่างเก็บน้ำห้วยโลกที่คอยรองรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ 100 ไร่
เนื่องจากเทศบาลมีแหล่งกำจัดขยะใกล้ต้นน้ำแห่งนี้ หากไม่มีการบริหารจัดการขยะอาจเกิดผลระยะยาว     
ต่อคุณภาพน้ำ 

-ลำน้ำห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ำไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ำห้วยซันที่คอยรองรับกัก
เก็บน้ำไว้ใช้มีปัญหาน้ำเน่าเสียจากชุมชน 

- ลำน้ำร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ำไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ำร่องแทน    
ที่คอยรองรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ไม่มีปัญหาน้ำเน่าเสีย 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม่ 
2.ด้านการเมือง การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลตำบลนาจะหลวยเป็นเทศบาลขนาดกลาง มีเขตการปกครอง 7 ชุมชน ดังนี้ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2 ชุมชนศรีพรหม ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้ และชุมชน 
ห้วยซันเหนือ  
 2.2 การเลือกตั้ง 

 เทศบาลตำบลนาจะหลวยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตการเลือกตั้ง  ดังนี้ 
 เขตเลือกตั้งที่ 1  ได้แก่  ชุมชนชุมชนห้วยโลก  ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2 

 ชุมชนห้วยซันเหนือ  และ ชุมชนห้วยซันใต้(บางส่วน) มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน  6  คน 
 เขตเลือกตั้งที่ 2  ได้แก่   ชุมชนศรีพรหม   ชุมชนกลางเมือง  ชุมชนห้วยซันใต้(บางส่วน) 

มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน  6  คน 
โครงสร้างทางการเมือง 

โครงสร้างของเทศบาลตำบลนาจะหลวย  แบ่งออกเป็น 
  ฝ่ายการเมือง   มีบุคลากรทั้งสิ้น    17  คน  ดังต่อไปนี ้
         -  นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย   จำนวน  1  คน 
         -  รองนายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย  จำนวน  2  คน 
         -  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย จำนวน  1  คน 
         -  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย  จำนวน  1  คน 
         -  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย  จำนวน  12 คน 
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ตารางแสดงสถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลของ
เทศบาลตำบลนาจะหลวย 

ผลการเลือกตั้ง 
จำนวน   
ผู้มีสิทธิ
(คน) 

จำนวน        
ผู้มาใช้สิทธิ 

(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

บัตรดี 
(บัตร) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

บัตรเสีย 
(บตัร) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย 5,225 
 

3,648 69.82 3,554 97.42 52 1.42 

2. สมาชิกสภาเทศบาลเขต ที่ 1 2,694 1,795 66.63 1,719 95.76 68 3.79 

3. สมาชิกสภาเทศบาลเขต ที่ 2 2,652 1,756 66.21 1,683 95.84 67 3.82 

        

ที่มา การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล : งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล 
ข้อมูล ณ วันที่ 16  มิถุนายน 2558 

 
    3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

ด้านประชากรในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวยข้อมูลประชากรในพื้นที่ 
รายการ ปีปัจจุบัน(2559) ปีที่แล้ว(2560) 2 ปีที่แล้ว (2561) 

ประชากรชาย  (คน) 3,724 3,720 3,761 
ประชากรหญิง (คน) 3,696 3,666 3,709 
รวมประชากร (คน) 7,420 7,386 7,470 
บ้าน  (หลังคาเรือน) 2,499 2,502 2,377 
  

แยกจำนวนประชากรและบ้านตามหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร รวมจำนวน

ประชากร 
จำนวนครัวเรือน 

ชาย หญิง 
7 บ้านห้วยโลก 585 588 1,173 381 
8 บ้านหลักเมือง 817 864 1,681 613 

10 บ้านศรีพรหม 606 612 1,218 428 
11 บ้านกลางเมือง 436 420 856 434 
12 บ้านห้วยซันใต้ 672 621 1,293 389 
13 บ้านห้วยซันเหนือ 603 549 1,152 306 
0 นาจะหลวย(ทะเบียนบ้านกลาง) 14 12 26 1 

รวม 3,733 3,666 7,399 2,552 
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แยกตามเชื้อสายประชากร  
รายการ ชาย หญิง รวม 

สัญชาติไทย 3,720 3,662 7,382 
สัญชาติอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ไทย 13 4 17 
สัญชาติอ่ืน ๆ  
ที่ไม่ใช่ไทย/จีน 

13 4 
 

17 

ทุกสัญชาติ 3,733 3,666 7,399 
 
แยกตามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  

รายการ ชาย หญิง รวม 
บุคคลที่ทำบัตรประจำตัวประชาชน 53 43 96 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ15ปี 2,979 2,958 5,937 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ18ปี 2,819 2,832 5,651 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ20ปี 2,700 2,728 5,428 
บุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 56 0 56 
บุคคลที่ต้องเข้ารับเกณฑ์ทหาร 62 0 62 

ที่มา ข้อมูลประชากร: สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 
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       3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ตารางแสดงข้อมูลโครงสร้างประชากรจำแนกตามหมวดอายุและเพศ  
เทศบาลตำบลนาจะหลวยอำเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานี 

กลุ่มอายุ 
จำนวนประชากร อัตราส่วนระหว่างกลุ่มอายุ อัตราส่วน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม เพศ 
0 - 4 ป ี 224 202 426 3.03 2.74 5.77 110.9 
5 - 9 ป ี 271 235 506 3.67 3.18 6.85 115.3 

10 - 14 ป ี 233 257 490 3.16 3.48 6.64 90.7 
15 - 19 ป ี 280 230 510 3.79 3.12 6.91 121.7 
20 -24 ป ี 275 297 572 3.73 4.02 7.75 92.6 
25 - 29 ป ี 317 265 582 4.29 3.59 7.88 119.6 
30 -34 ป ี 298 241 539 4.04 3.26 7.30 123.7 
35 - 39 ป ี 280 312 592 3.79 4.23 8.02 89.7 
40 - 44 ป ี 325 315 640 4.40 4.27 8.67 103.2 
45 - 49 ป ี 308 339 647 4.17 4.59 8.76 90.9 
50 - 54 ป ี 242 262 504 3.28 3.55 6.83 92.4 
55 - 59 ป ี 203 197 400 2.75 2.67 5.42 103.0 
60 - 64 ป ี 155 154 309 2.10 2.09 4.19 100.6 
65 - 69 ป ี 109 127 236 1.48 1.72 3.20 85.8 
70 - 74 ป ี 94 95 189 1.27 1.29 2.56 98.9 
75 - 79 ป ี 50 69 119 0.68 0.93 1.61 72.5 
80 - 84 ป ี 36 36 72 0.49 0.49 0.98 100.0 
85 ปีขึ้นไป 20 29 49 0.27 0.39 0.66 69.0 

รวม 3,720 3,662 7,382 50.39 49.61 100.00 101.6 
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แผนภูมิประชากร ปี พ.ศ.2562 
โครงสร้างจำนวนประชากรเทศบาลตำบลนาจะหลวย 

 
 
วิเคราะห์แนวโน้มอัตราส่วนประชากรพึ่งพิง 
ตารางแสดงข้อมูลการวิเคราะห์อัตราส่วนการพึ่งพิงปี พ.ศ.2562 

ช่วงอายุ จำนวน สัดส่วนร้อยละ 
ประชากรทั้งหมด 7,382 100.00 

0 – 14 ป ี 1,422 19.26 
15 – 59 ป ี 4,986 74.93 
60 ปีขึ้นไป 974 2.56 

อัตราส่วนการพ่ึงพิง  48.05 
          อัตราส่วนประชากรพ่ึงพิงประชากรอายุ 0-14 ปี และ 60 ปีขึ้นไป รวมร้อยละ 48.05 คาดว่าใน
อนาคตจำนวนประชากรเด็กและผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจากได้รับการรักษาด้านการแพทย์ที่มี
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้อัตราการตายน้อยลง อีกทั้งปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญในการ
ดูแลสุขภาพกันมากขึ้น 
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วิเคราะห์การกระจายตัวของประชากร   

ในปี พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลนาจะหลวยมีประชากรทั้งสิ้น 7,382 คน เป็นเพศชาย 3,720 คน 
เป็นเพศหญิง 3,662 คน คิดเป็นอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง  100 คน โดยประมาณ เท่ากับชาย 51 คน 
: หญิง 49  คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 839 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร (คำนวณ : จากจำนวน
ประชากรทั้งหมด /พื้นท่ีของเทศบาลตำบลนาจะหลวย)และ จำนวนคนต่อบ้านเฉลี่ย 4 คน ต่อบ้าน 
วิเคราะห์แนวโน้มประชากรในอนาคต 

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรอนาคตในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
อำเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2561 – 2581 

ปี พ.ศ. เทศบาลตำบลนาจะหลวย 
2561 7,382 
2566 7,900 
2571 8,400 
2576 9,000 
2581 9,700 

อัตราเพิ่ม 1.34 
 

 
 
จากการคาดประมาณจำนวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปี ข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2581) เทศบาลตำบล 

นาจะหลวยจะมีประชากรโดยประมาณ 9,700 คน 
ที่มา ข้อมูลประชากร: สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 
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4. สภาพทางสังคม 
    4.1.ด้านการศึกษา 

การศึกษาภายในชเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย มีสถาบันการศึกษา 2 รูปแบบ 
  1.1 การศึกษาในระบบ   
    1.1.1การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์จำนวน 2 แห่งได้แก่ 

1) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม  (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา) 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจะหลวย(ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน) 

  จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 150 คน 
ตารางแสดงข้อมูลอัตรา นักเรียน และบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 

ในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
นักเรียน/บุคลากร 
 

                                                
ศูนย ์

2-3 ขวบ 3-4 ขวบ ครูผู้ดูแลเด็ก 
 

ผู้ดูแลเด็ก 
  

ห้อง จำนวนเด็ก ห้อง จำนวนเด็ก ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ศูนย์อบรม 
เด็กก่อนเกณฑ์ 
ในวัดศรีพรหม 

1 13 15 28 2 13 10 23 - 3 3 - - - 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล
ตำบลนาจะหลวย 

1 24 25 49 2 23 27 50 - 4 4 1 2 3 

รวม 2 37 40 77 4 36 37 73 - 7 7 1 2 3 
 
ที่มา ข้อมูลการศึกษา: กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน  2562 
  1.1.2 โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา 

1.2.1 โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลาง
อุปถัมภ์) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา5ตั้งอยู่เขตอำเภอ
เดชอุดม ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 783 คน นักเรียนชาย 390 คน นักเรียนหญิง 393 คน จำนวนห้องเรียน 24 
ห้อง ข้าราชการครู 32 คน  พนักงานครู  1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน ภารโรง 1  คน 
บุคลากรรวม ทั้งสิ้น 37 คน และเทศบาลตำบลนาจะหลวย ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ 

ที่มา ข้อมูลการศึกษา: งานบริหารทั่วไป โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) จังหวัด
อุบลราชธานีข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 

 
 
 
 
 



 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 – 2566 เทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

95 
1.2.2 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนนาจะหลวยเปิดทำการ

สอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 29 ตั้งอยู่เขตอำเภอเมือง
อุบลราชธานี ซึ่งมี นักเรียนจำนวน 1,390 คน นักเรียนชาย 519 คน นักเรียนหญิง 871 คน จำนวน
ห้องเรียน 41 ห้อง ข้าราชการครู 81 คน พนักงานครู 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน  ครูธุรการ 1 คน ครู
ต่างชาติ 1 คน  บุคลากรรวมทั้งสิ้น  93  คน และเทศบาลตำบลนาจะหลวยยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ 

ที่มา ข้อมูลการศึกษา: กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

2. การศึกษานอกระบบ  
การบริหารจัดการการศึกษานอกระบบ มีสถานศึกษา จำนวน 1 แห่งได้แก่ ศูนย์บริการ

การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอนาจะหลวยมีนักเรียนจำนวน 1,178คน นักเรียนชาย 613 คน 
นักเรียนหญิง 565 คน ข้าราชการครู 2 คน พนักงานครู 9 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน 
บรรณารักษ์  1 คน 

ที่มา ข้อมูลการศึกษา: ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอนาจะหลวย
จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 

3. การศึกษาตามอัธยาศัย  
การบริหารจัดการการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น เทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้สนับสนุน

การศึกษาด้านนี้โดยจัดทำระบบบริการอินเทอร์เนตประจำเทศบาลตำบลนาจะหลวยเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใช้
บริการสืบค้นข้อมูล  นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาได้ตามแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณี 
วัฒนธรรมตามวิถีชนสี่เผ่า การรวมกลุ่มอาชีพ เป็นต้น 

 ที่มา ข้อมูลการศึกษาตามอัธยาศัย : จากการสอบถามงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบล 
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 
2. ด้านสาธารณสุข 
        4.2 ด้านสาธารณสุข 

   1)ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลรัฐบาล ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลนาจะหลวย เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ ตั้งอยู่ที่ถนน

วิสูตรโยธาภิบาล 6 หมู่ที่ 11 (ชุมชนกลางเมือง) 
- หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 1 แห่ง คือ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงอำเภอ             

นาจะหลวย ตั้งอยู่ที่ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 8 หมู่ที่ 11 (ชุมชนกลางเมือง) 
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง คือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย ตั้งอยู่ที่ถนนวิสูตร

โยธาภิบาล 8 หมู่ที่ 11 (ชุมชนกลางเมือง) 
มีข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้ 
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ตารางแสดงข้อมูลด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

ข้อมูล จำนวน 

1. โรงพยาบชาลรัฐบาล 

    - คลินิก 

    - ร้านขายยา/ร้านเภสัช 

    - ศูนย์สุขภาพชุมชน 

1 แห่ง 

- แห่ง 

3/2 แห่ง 

1 แห่ง 

- เตียงคนไข้ (ขนาด) 30 เตียง 

    - แพทย ์ 5 คน 

- ทันตแพทย์ 3 คน 

    - พยาบาล 41 คน 

    - เภสัชกร 5 คน 

    - นักกายภาพบำบัด 1 คน 

    - แพทย์แผนไทย 1 คน 

    - นักวิชาการสาธารณสุข 4 คน 

    - อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 204 คน 

2. ผู้ประสบอุบัติเหตุด้านจราจร  

    - บาดเจ็บ - คน 

    - ตาย - คน 

3. ผู้ติดเชื้อเอดส์ สถิติที่ตรวจพบ ในแต่ละปี  

    - จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ ปี 2559 17     คน  ปี 2560 9 คน ปี 2561  10 
คน 

    - เสียชีวิต     

    - ปัจจุบันผู้ปว่ยกินยาต้านไวรัส   

ปี 2559  -       คน ปี 2560  - คน ปี 2558 -  คน 

ปี 2559  113   คน ปี 2560 108  คน ปี 2561 
111  คน 

    - เป็นสมาชิกชมรม   ปี 2559  113  คน ปี 2560 108  คน ปี 111 คน 

 ปัจจุบันมีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ รวมทั้งสิ้น 21 
คน 

ที่มา ข้อมูลการแพทย์ : โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่  7 มิถุนายน 2562   
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2) ประเภทของการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พ.ศ. 2559 (เรียงตามลำดับมาก-น้อย) 
 1.โรคความดันโลหิตสูง   จำนวน 861  ราย 
 2.โรคเบาหวาน  จำนวน 500  ราย 

ที่มา ข้อมูลการแพทย์ : โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่ 30พฤษภาคม  2559   

 
3)การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาลพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วย
โรคอุจาระร่วงรองลงมา คือ โรคปอดบวม โรควัณโรคระบบต่าง ๆ และโรคไข้เลือดออก 

ตารางแสดงข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาล 
โรค พ.ศ.2557 

(คน) 
พ.ศ.2558 

(คน) 
พ.ศ.2559 

(คน) 
พ.ศ.2560 

(คน) 
พ.ศ.2561 

(คน) 
อุจจาระร่วง 98 93 157 137 304 
ปอดบวม 52 80 138 109 147 
ไข้เลือดออก 4 11 7 8 20 
การฆ่าตัวตาย - - - - - 
วัณโรคระบบ ต่าง ๆ - - - - - 
ที่มา ข้อมูลการสาธารณสุข : โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
 
4)สถานการณ์ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน  47 คน  
(เฉพาะห้วงเดือนมกราคม 2562 – พฤษภาคม 2562) 

บ้านห้วยโลก  หมู่ที่ 7   จำนวน  12 คน  
บ้านหลักเมือง  หมู่ที่ 8   จำนวน   - คน 
บ้านศรีพรหม  หมู่ที่ 10  จำนวน  5  คน 
บ้านกลางเมือง  หมู่ที่ 11  จำนวน  11 คน 
บ้านห้วยซันใต้  หมู่ที่ 12  จำนวน  19 คน 
บ้านห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13  จำนวน  -   คน 

ที่มา ข้อมูล: โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
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4.3 ด้านอาชญากรรมและยาเสพติด 

- สถานีตำรวจภูธร จำนวน 1 แห่ง กำลังพล   70   นาย 
- สถิติข้อมูลคดีอาญา ปี 2559 – 2561 
ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบประเภทคดี ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 

ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 

ประเภทคดี 
เกิด 
(คด)ี 

จับ 
(ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

เกิด 
(คด)ี 

จับ 
(ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

เกิด 
(คด)ี 

จับ 
(ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 1 1 1 3 3 4 - - - 
คดีประทุษร้ายชีวิตและร่างกาย 5 5 7 4 4 5 6 6 6 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน 12 12 15 7 7 7 19 19 19 
คดีท่ีน่าสนใจ 22 13 13 13 13 20 21 21 25 
คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย 459 459 635 559 559 643 542 542 595 
คดียาเสพติด 252 252 253 475 475 478 466 466 461 
คดีกระทำผิดต่อ อาวุธปืน 47 47 47 49 49 48 49 49 49 
คดีกระทำผิดอ่ืน ๆ          

ที่มา ข้อมูลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน: สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
 

4.4. ด้านการสังคมสงเคราะห์ 
การช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์ ในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย มีสถิติของบุคคลตามรายการ 

ดังต่อไปนี้ 
ตารางแสดงข้อมูลการช่วยเหลือและการสงเคราะห์ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย 

รายการ
ช่วยเหลือและ
การสงเคราะห์ 

จำนวน(คน) งบประมาณ(บาท) 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.2559 

(12 เดือน) 

พ.ศ.2560 

(12 เดือน) 

พ.ศ.25561 

 (12 เดือน) 

ผู้สูงอายุ 824 837 844 6,386,000 6,503,000 6,554,900.00 

ผู้พิการ 127 185 184 1,241,600 1,644,000 1,798,400.00 

ผู้ป่วยเอดส์ 20 20 20 120,000 120,000 120,000.00 

ผู้ด้อยโอกาส - - - - - - 

 ที่มา ข้อมูลการสังคมสงเคราะห์ : งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ข้อมูล ณ 30 กันยายน 
2561 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
    5.1 การคมนาคมและการขนส่ง 

ระบบคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย สามารถติดต่อกับพ้ืนที่อำเภอและ
ตำบลต่างๆ ได้สะดวกมีการคมนาคมติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ และจังหวัดดังนี้ 

- ทางหลวงหมายเลข 2248 ใช้เป็นเส้นทางในการติดต่อกับอำเภอบุณฑริก และอำเภอ 
น้ำยืนระยะห่างจากอำเภอบุณฑริก 34 กิโลเมตรระยะห่างจากอำเภอน้ำยืน 36 กิโลเมตร และมีรถโดยสาร
ประจำทางวิ่งระยะห่างนาจะหลวย- บุณฑริก – เดชอุดม / นาจะหลวย – น้ำยืน 

- ถนนทางหลวงชนบทเลขที่ 4029 (บ้านกลาง – นาจะหลวย)ใช้เป็นเส้นทางระหว่างอำเภอ 
นาจะหลวย – อำเภอเดชอุดม ซึ่งเป็นเส้นแยกจากทางหลวงหมายเลข 2248 ในเขตเทศบาลไปทางทิศเหนือ
ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย 

การบริการรถโดยสารประจำทางระหว่างอำเภอนาจะหลวยและจังหวัด คือ 
- นาจะหลวย –อุบลราชธานี   ระยะทาง  110  กิโลเมตร 

- นาจะหลวย – เดชอุดม  ระยะทาง    52  กิโลเมตร 

- นาจะหลวย – น้ำยืน  ระยะทาง    36  กิโลเมตร 

- นาจะหลวย – บุณฑริก  ระยะทาง    34  กิโลเมตร                                   
การบริการรถโดยสารประจำทางนาจะหลวย – กรุงเทพมหานคร เป็นรถปรับอากาศจำนวน 2 บริษัท คือ
บริษัทเชิดชัยทัวร์วิ่ง 1 เที่ยวและบริษัทกันทรลักษณ์ทัวร์วิ่ง 2 เที่ยว 
      5.2. การไฟฟ้า 
  การไฟฟ้าปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของราษฎรมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกหลังคาเรือน และเทศบาลได้
บริการไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลโดยจัดตั้งงบประมาณขยายไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมด   
       5.3.การประปา 
            การประปา   ภายในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวยประชาชนใช้น้ำระบบประปา 2 ระบบ คือ 

-ระบบการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอนาจะหลวย ให้บริการแก่ประชาชน หมู่ที่ 7,8, 10,11 
เนื่องจาก ปัจจุบันยังไม่มีระบบน้ำประปาของเทศบาลตำบลนาจะหลวย   จึงใช้การบริการของการ

ประปาส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของการประปาอำเภอเดชอุดม(เขตจำหน่ายน้ำนาจะหลวย)แหล่งน้ำที่ใช้
ในการผลิตคือแหล่งน้ำจากลำห้วยโลก คุณภาพน้ำดิบจัดอยู่ในเกณฑ์ดีและปริมาณน้ำมีเพียงพอทุกฤดูกาล
กำลังผลิตประมาณ 100 ลบ.ม./ชม. ปริมาณจ่ายน้ำประมาณ 27,861 ลบ.ม. ปริมาณน้ำจำหน่ายประมาณ 
24,515 ลบ.ม. พบว่ามีจำนวนผู้ใช้น้ำมากกว่าร้อยละ70 ของครัวเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลนาจะ
หลวย 
 -ระบบการประปาหมู่บ้าน ให้บริการแก่ประชาชน หมู่ที่ 12, 13 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
ถ่ายโอนให้เทศบาลตำบลนาจะหลวย และเทศบาลตำบลนาจะหลวยได้มอบให้คณะกรรมการชุมชนแต่ละ
ชุมชนเป็นผู้ดูแลระบบบริการประปาหมู่บ้าน นอกจากนี้มียังมีประชาชนบางส่วนใช้บ่อน้ำตื้นและบ่อบาดาล  
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ตารางแสดงข้อมูลหมู่บ้าน/ครัวเรือน ที่ต้องการให้ขยายประปาภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันใช้น้ำจากบ่อ

น้ำตื้นและประปาบาดาลอยู่ มีดังนี้ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่ต้องการ 

ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ. 2558 
7 บ้านห้วยโลก 50 31 100 
8 บ้านหลักเมือง 300 - 100 

10 บ้านศรีพรหม 100 - 100 
11 บ้านกลางเมือง 23 18 53 
12 บ้านห้วยซันใต้ 100 ไม่มีข้อมูล 100 
13 บ้านห้วยซันเหนือ 200 ไม่มีข้อมูล 200 

รวม 773 49 653 
ที่มา ข้อมูลครัวเรือน ที่ต้องการให้ขยายประปาภูมิภาค :จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/สอบถาม
ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 22  พฤษภาคม 2559 
       5.4 โทรศัพท์ 

การสื่อสารโดยสัญญาณโทรศัพท์ เครือข่ายโทรศัพท์ 4 เครือข่าย ได้แก่ 
  (1)เครือข่ายไร้สายระบบ  GSM  
  (2)เครือข่ายไร้สายระบบ   DTAC 
    (3) เครือข่ายไร้สายระบบ  TRUEMOVE 

(4) เครือข่ายองค์การชุมสายโทรศัพท์ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล1 บ้านกลางเมืองหมู่ที่ 11  
      5.5 ไปรษณีย์หรือการสือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
            ในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1  แห่ง  สามารถให้การ
บริการอย่างเพียงพอ 
 การติดต่อสื่อสารของเทศบาลตำบลนาจะหลวย มี  5 ช่องทาง 

1) โทรศัพท์ : 0-4537-9335 
2) โทรสาร : 0-4537-9102 
3) อีเมล์ : tt.najaluay@hotmail.com 
4) Facebook :เทศบาลตำบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
5) เว็บไซต์ : www.nachaluay.go.th 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
        6.1 ด้านการเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทำนา  ทำสวน ทำไร่ ผลผลิตที่สำคัญคือ  
ข้าวหอมมะลิ  ข้าวเหนียวมีพ้ืนที่การเกษตรทั้งในเขตและนอกเขต โดยประมาณ ดังนี้ 

1.1พื้นที่ทำนา  จำนวน 1,865 ไร่ ผลผลิต 746 ตัน/ปี 
1.2พ้ืนที่ทำสวน  จำนวน 1,260 ไร่   

พืชที่สำคัญได้แก่ 
1)ยางพารา  จำนวน 716 ไร ่  ผลผลิต  179 ตัน/ปี 

http://www.nachaluay.go.th/
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2)ปาล์มน้ำมัน   จำนวน  362 ไร ่ ผลผลิต 905 ตัน/ป ี
3) มะม่วงหิมพานต์ จำนวน   182 ไร ่ ผลผลิต    455  ตัน/ปี 

1.3พ้ืนที่ทำไร่ จำนวน 1,455 ไร่พืชไร่ที่สำคัญได้แก่ 
มันสำปะหลัง  จำนวน 1,455 ไร่ ผลผลิต 5,820 ตัน/ป ี

ที่มา ข้อมูลเกษตร :สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล     
ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 

6.2 ด้านการประมง 
2.1 ข้อมูลประมงสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยง เช่น ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน เป็นต้น 
2.1.1 แหล่งน้ำสาธารณะเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 4 แห่ง พ้ืนที ่90 ไร่ 
 ผลผลิตสัตว์น้ำจับจากแหล่งน้ำสาธารณะจำนวน 3 ตัน/ปี 
2.1.2 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเอกชน จำนวน 139 แห่งพ้ืนที ่82.25  ไร่ 
ผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง จำนวน 15.5 ตัน/ป ี
2.1.3 สถานที่จำหน่ายสัตว์น้ำในเขตเทศบาลจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดเทศบาล 

และสถานที่จำหน่ายข้างบ้านพักประมง จำหน่ายเฉพาะ ทุกวันที่ 10,20,30 ของเดือน และ ช่วง ฤดูฝน-              
ต้นหนาว 

2.2 โรคระบาดที่เก่ียวข้องกับสัตว์น้ำ 
จากการสำรวจข้อมูลด้านประมง ไม่พบโรคระบาดที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำในเขตเทศบาล

ตำบลนาจะหลวย 
ที่มา ข้อมูลประมง :สำนักงานประมงอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ 11 มีนาคม 2557 
 

6.3 ด้านการปศุสัตว์ 
 (1)ข้อมูลปศุสัตว์ ประชาชนที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์ส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการ

ทำนา ทำสวน ทำไร่ สัตว์เศรษฐกิจในพ้ืนที่ เช่น โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น ปัจจุบันการเลี้ยงกระบือ ลด
น้อยลงเพราะประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการรถไถนาเดินตามมากขึ้น 

จำนวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ 

1.1 โค  จำนวน 128  ตัว 

1.2 กระบือ  จำนวน   87  ตัว 

1.3 สุกร  จำนวน  258  ตัว 

1.4 เป็ด  จำนวน  669  ตัว 

1.5 ไก ่  จำนวน 2,677 ตัว 

1.6 อ่ืนๆ (ระบุ)...สุนัข จำนวน 1,216 ตัว 

1.7 อ่ืนๆ (ระบุ)...แมว จำนวน 282   ตัว 
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        (2) โรคระบาดที่เก่ียวข้องกับสัตว์จากการสำรวจข้อมูลด้านปศุสัตว์ไม่พบโรคระบาดที่
เกี่ยวกับสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย 

ที่มา ข้อมูลปศุสัตว์: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ 
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 

     6.4 ด้านการบริการและการค้า 
 ลักษณะการค้าและบริการของชุมชนเป็นการค้าและบริการพ้ืนฐานที่จำเป็น กระจุกตัวอยู่ตามถนน
ทางหลวงหมายเลข 2248 และถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4029  ซึ่งได้แก่  ร้านค้าปลีกประเภทร้าน
ขายของชำ ร้านขายของใช้เบ็ดเตล็ด ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม  สินค้า  OTOP  เช่น น้ำพริกปูขน น้ำพริก
นรก ผ้าฝ้ายและผ้ากาบบัวรองรับบริการสำหรับราษฎรที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 

6.5 การท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยว   เขตอำเภอนาจะหลวย มีอุทยานแห่งชาติภูจอง – นายอย ซึ่งมีสภาพป่าที่อุดม

สมบูรณ์และมีน้ำตกถ้ำบักเตว(ห้วยหลวง)เป็นน้ำตกที่สูง 30 เมตรซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวว่าเป็น
น้ำตกที่สวยที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีจึงมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมความสวยงามอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะใน
วันหยุด แต่การใช้จ่ายเงินยังมีน้อยเพราะไม่มีสินค้าไว้บริการนักท่องเที่ยวสำหรับเทศบาลตำบลนาจะหลวย มี
บทบาทสำคัญเนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านสู่น้ำตกห้วยหลวง  มีร้านอาหาร ร้านสินค้าขายส่ง -ขายปลีกที่พัก
รายวันให้บริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ ภูตะวันรีสอร์ท สุขใจรีสอร์ท เป็นต้น ปัจจุบันยังไม่มีการบริหารจัดการจุด
รองรับบริการนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 

6.6 อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรม  กิจการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย ไม่พบโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ ที่ให้บริการแก่ชุมชน กิจการที่พบเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   มีคนงานต่ำกว่า 10 คน ได้แก่อู่
ซ่อมรถยนต์ ร้านบริการซ่อมเครื่องยนต์ต่างๆ โรงสีข้าว ร้านรับซื้อพืชผลทางการเกษตร โรงงานทำขนมจีน 
 

การพาณิชย์ ได้แก่ 
- ธนาคาร  จำนวน  2   แห่ง 
- สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 5    แห่ง 
- บริษัท  จำนวน - แห่ง 
- ร้านค้าต่างๆ จำนวน 303 แห่ง 
- โรงฆ่าสัตว์   จำนวน1 แห่ง(ไม่ได้ใช้งาน) 
สถานบริการได้แก่ 
- โรงแรม    จำนวน1แห่ง 
- ร้านอาหาร   จำนวน38 แห่ง 
- รีสอร์ท    จำนวน5แห่ง 
- บ้านพักรายเดือน จำนวน 12 แห่ง 
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

ตารางแสดงข้อมูลการพาณิชย์ 
การพาณิชย์ ม.7 ม.8 ม.10 ม.11 ม.12 ม.13 รวม 

1.ธนาคาร 1 - - 1 - - 2 

2.บริษัท 1 4 1 - - - 6 

3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 - 1 - - - 2 

4.ร้านขายของชำ 7 41 8 6 2 3 67 

5.โรงแรม - - - - - - - 

6.ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - - - - - - - 

7.ตลาดสด - 1 - - - - 1 

8.รีสอร์ท,เกสเฮาส์ 2 2 3 4 3 2 16 

9.หอพัก - - 1  - - 1 

10.สถานพยาบาลเอกชน/คลินิก - 1 - - - - 1 

11.สถานีบริการน้ำมัน/ปั้มน้ำมันถังหัว
จ่ายอัตโนมัต/ิปั้มน้ำมันหลอด 

1 - 1 - 1 2 5 

12.โรงฆ่าสัตว ์ - - - - 1 - 1 

13.ร้านอาหาร 6 10 12 5 2 2 35 

14.ร้านเสริมสวย 4 13 6 4 1 - 28 

15.ร้านขายยา - 3 - - - - 3 

 
ที่มา ข้อมูลการพาณิชย์ข้อ 1 – ข้อ 9 :  กองคลัง เทศบาลตำบลนาจะหลวย จังหวัด

อุบลราชธานี ข้อมูลณ วันที่  7 มิถุนายน 2562   
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กลุ่มอาชีพ 
     ตารางแสดงกลุ่มอาชีพ 
-ปี พ.ศ. 2554 เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีกลุ่มอาชีพ จำนวน 15 กลุ่ม  และเทศบาลเคย

ให้การอุดหนุนกลุ่ม       ตามตาราง ดังนี้ 
ลำดับที่ ชื่อกลุ่ม หมู่ที่/ชื่อชุมชน ประธานกลุ่ม โทรศัพท์ 

1 กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก 7/ห้วยโลก นายวิชัย  ประกอบแสง 085-3003712 
2 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 7/ห้วยโลก นางบัวสอน  ชมาวัฒน์ 084-5656189 
3 กลุ่มเลี้ยงเป็ดพันธุ์เนื้อ 7/ห้วยโลก นางบุญโท  แพงศรี 086-6873116 
4 กลุ่มกล้วยฉาบ 8/หลักเมือง นางปัทมา  กาญจนประดิษฐ์ 088-0835944 
5 กลุ่มสร้างเตาอบสมุนไพร 7/ห้วยโลก นางบุญตาล  คำแสง 087-4397040 
6 กลุ่มทอผ้า 8/หลักเมือง นางสงกรานต์  ไชยลาโพธิ์ 083-7308610 
7 กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ 7/ห้วยโลก นางพัชรี  จันทมา 080-6389696 
8 กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรือน 7/ห้วยโลก นางสายสุนี  บัวใหญ่ 086-0834252 
9 กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรือน 11/กลางเมือง นางคำมี  บรรทร 087-7789507 

10 กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 7/ห้วยโลก นายประเสริฐ  นามวงษ์ 087-6483558 
11 กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 13/ห้วยซันเหนือ นางหนูจันทร์  ขันคูณ 080-4779478 
12 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า 11/กลางเมือง น.ส.เบญญาภา  สุทธิแพทย์ 083-1014594 
13 กลุ่มแปรรูปอาหาร 8/หลักเมือง น.ส.หนูกาจน์  พาชื่น 081-0674722 
14 กลุ่มตัดเย็บและซ่อมรองเท้า 11/กลางเมือง นายหถี  ไกรรบ 084-4119306 
15 กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 8/หลักเมือง นางพิสมัย  นาคำ 086-8666119 

ปัจจุบันกลุ่มดังกล่าวมีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ยังมีการดำเนินการต่อเนื่อง และกลุ่มที่เทศบาลตำบล          
นาจะหลวยได้สนับสนุนในปี พ.ศ.2558 จำนวน 2 กลุ่ม เนื่องจากมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็น
กลุ่มเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่ปรากฎผลว่าได้มีการสร้างรายได้ลดรายจ่าย เป็นกลุ่ม ธุรกิจในเขต
เทศบาลตำบลนาจะหลวย ดังนี้ 

1. กลุ่มทอผ้าชุมชนหลักเมือง หมู่ที่ 8  
2. กลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์ม หมู่ที่ 11 
ที่มา ข้อมูลกลุ่มอาชีพ: งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559 
6.8  แรงงาน 
      ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพทำนาซึ่งส่วนใหญ่พ้ืนที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย

และในส่วนของประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย  มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างต่ำ   อัตราการเพ่ิมโดย
ธรรมชาติค่อนข้างต่ำมาก  เนื่องจากปัจจุบันนี้ในพ้ืนที่วางผังยังไม่มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่จะกระตุ้นหรือ
ส่งเสริมให้ชุมชนขยายตัวโดยเร็ว   ดังนั้นหากแหล่งจ้างงานในชุมชนไม่มีการขยายกิจการหรือจัดสร้างโครงการ
ใหม่และไม่มีการลงทุนจาก  
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
        7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีเขตการปกครอง 7 ชุมชน ดังนี้ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 
2 ชุมชนศรีพรหม ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้ และชุมชนห้วยซันเหนือ  
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร รวมจำนวน

ประชากร 
จำนวนครัวเรือน 

ชาย หญิง 
7 บ้านห้วยโลก 585 588 1,173 381 
8 บ้านหลักเมือง 817 864 1,681 613 

10 บ้านศรีพรหม 606 612 1,218 428 
11 บ้านกลางเมือง 436 420 856 434 
12 บ้านห้วยซันใต้ 672 621 1,293 389 
13 บ้านห้วยซันเหนือ 603 549 1,152 306 
0 นาจะหลวย(ทะเบียนบ้านกลาง) 14 12 26 1 

รวม 3,733 3,666 7,399 2,552 
      7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
           เนื่องจากชุมชนเทศบาลตำบลนาจะหลวย ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพทำนาซึ่งส่วนใหญ่พ้ืนที่
อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
      7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
แหล่งน้ำที่สำคัญ  เทศบาลตำบลนาจะหลวยมีพ้ืนที่ชลประทาน ได้แก่ลำน้ำห้วยโลก ลำน้ำห้วยซัน และลำน้ำ
ร่องแทน ไหลผ่านเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย  

-ลำน้ำห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ำไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ำห้วยซัน 
- ลำน้ำร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ำไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ำร่องแทน 

      7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค) 
- ลำน้ำห้วยโลกอยู่บริเวณทิศเหนือ ทิศทางน้ำไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คงสภาพน้ำไหล

ตลอดปีโดยเทศบาลตำบลนาจะหลวยใช้น้ำจากลำห้วยโลกในการผลิตน้ำประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญของ
เทศบาล มีอ่างเก็บน้ำห้วยโลกที่คอยรองรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ 100 ไร่เนื่องจาก
เทศบาลมีแหล่งกำจัดขยะใกล้ต้นน้ำแห่งนี้ หากไม่มีการบริหารจัดการขยะอาจเกิดผลระยะยาวต่อคุณภาพน้ำ 
8.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
      8.1 การนับถือศาสนา 
           ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาจะหลวย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.81 
ศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.16  
           ศาสนสถานทางพุทธศาสนาให้บริการแก่ประชาชน จำนวน  2 แห่ง  ได้แก่ 

(1) วัดทองมา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 
(2) วัดศรีพรหม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 
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นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานทางพุทธศาสนาที่ให้บริการแก่ประชาชนแต่ละชุมชนนอกเขตเทศบาล

ตำบลนาจะหลวยซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจะหลวย ได้แก่ 
(1) วัดภูพลาญแก้ว  ศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่ใช้บริการมาจากหมู่ที่ 7  
(2) วัดภูพลานสูง   ศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่ใช้บริการมาจากหมู่ที่ 8   
(3) วัดป่านาจะหลวย  ศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่ใช้บริการมาจากหมู่ที่ 11  
(4) วัดป่าโนนนิเวศน์  ศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่ใช้บริการมาจากหมู่ที่ 13 

ที่มา ข้อมูล:จากการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานข้อมูล ณ วันที่20 พฤษภาคม 2559 
ตารางแสดงข้อมูลด้านศาสนสถาน 

ชื่อชุมชน ศาสนสถาน 
(จำนวน/แห่ง) 

ชื่อศาสนสถาน พระสงฆ์ 
(จำนวน/รูป) 

สามเณร 
(จำนวน/รูป) 

แม่ชี 
(จำนวน/คน) 

ห้วยโลก 1 วัดภูพลาญแก้ว 8 2 - 
หลักเมือง 1 
หลักเมือง 2 

1 วัดภูพลานสูง 12 - 19 

ศรีพรหม 1 วัดศรีพรหม 9 - - 
กลางเมือง 1 วัดป่านาจะหลวย 6 - - 
ห้วยซันใต้ 1 วัดทองมา 4 - - 
ห้วยซันเหนือ 1 วัดป่าโนนนิเวศน์ 17 - - 

ที่มา ข้อมูล:จากการสำรวจและสอบถามผู้ใหญ่บ้าน ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
 

     8.2 ประเพณีและงานประจำปี 
      ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย ยังผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น    

จึงเป็นผู้มีจิตใจเมตตาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รักสันติ แม้ประชาชนจะนับถือศาสนาพุทธ แต่ก็มีประเพณีทางศาสนา
พราหมณ์ ปะปนอยู่ เช่น การข้ึนบ้านใหม่ การแต่งงาน พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น  

การจัดงานประเพณีท่ีสำคัญ มีดังนี้ 
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และประเพณีบุญข้าวจี่ จัดในเดือนกุมภาพันธ์  
ประเพณีบุญมหาชาติประจำปี   จัดในเดือนมีนาคม  
ประเพณีสงกรานต์    จัดในเดือนเมษายน  
ประเพณีบุญบั้งไฟ    จัดในเดือนมิถุนายน  
ประเพณีวันเข้าพรรษา    จัดในเดือนกรกฎาคม 
ประเพณีวันออกพรรษา    จัดในเดือนกันยายน  
ประเพณีบุญกฐิน     จัดในเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 
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     8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ตารางแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล อายุปี ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน ชุมชน 

1 นางเฮ็ง  ราชรักษา 75 หมอยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน ห้วยซันใต้ 
2 นางบัวศรี  ปะสีละเตสัง 63 ทอผ้าไหม หลักเมือง 
3 ร้อยตรีสุข มาลา 57 หมอพราหมณ์สูตรขวัญ ศรีพรหม 
4 นางสงกาญจน์  ไชยลาโพธิ์ 77 จักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ หลักเมือง 
5 นางบุญตาล  คำแสง 70 นวดแผนโบราณ ห้วยโลก 
6 นางวงศ์เดือน แคล้วคลาด 79 ครูหมอลำ ห้วยซันใต้ 

ที่มา ข้อมูลกลุ่มอาชีพ: งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559 
ภาษาถิ่น 

ภาษาถ่ินเศบาลตำบลนาจะหลวย ได้แก่ ภาษาไทยอิสาน ภาษส่วย  ภาษาลาว ภาษาเขมร 
     8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
          เทศบาลตำบลนาจะหลวยมีสินค้าพื้นเมือง ได้แก่  หมากจอง หรือ ลูกสำรอง  น้ำผึ้งป่า  ผ้าทอมือ 
ผ้ากาบบัว ผ้าฝ้าย  ผ้าไหม  น้ำพริกปูขน   
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1. ทรัพยากรน้ำ 
               แหล่งน้ำที่สำคัญ  เทศบาลตำบลนาจะหลวยมีพ้ืนที่ชลประทาน ได้แก่ลำน้ำห้วยโลก ลำน้ำห้วย
ซัน และลำน้ำร่องแทน ไหลผ่านเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย  

- ลำน้ำห้วยโลกอยู่บริเวณทิศเหนือ ทิศทางน้ำไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คงสภาพ
น้ำไหลตลอดปีโดยเทศบาลตำบลนาจะหลวยใช้น้ำจากลำห้วยโลกในการผลิตน้ำประปาซึ่ งเป็นแหล่งน้ำจืดที่
สำคัญของเทศบาล มีอ่างเก็บน้ำห้วยโลกที่คอยรองรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ 100 ไร่
เนื่องจากเทศบาลมีแหล่งกำจัดขยะใกล้ต้นน้ำแห่งนี้ หากไม่มีการบริหารจัดการขยะอาจเกิดผลระยะยาวต่อ
คุณภาพน้ำ 

-ลำน้ำห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ำไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ำห้วยซันที่คอยรองรับกัก
เก็บน้ำไว้ใช้ไม่มีมีปัญหาน้ำเน่าเสียจากชุมชน 

- ลำน้ำร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ำไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ำร่องแทนที่
คอยรองรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ไม่มีปัญหาน้ำเน่าเสีย 
         9.2 . ทรัพยากรป่าไม้ 

ลักษณะทั่วไปของป่าเป็นป่าโปร่ง  ต้นไม้มีขนาดเล็กและใหญ่สลับกัน  พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง 
พะยอม เหียง กราด 
        9.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลนาจะหลวยมีพ้ืนที่ชลประทาน ได้แก่ลำน้ำห้วยโลก ลำน้ำห้วยซัน 
และลำน้ำร่องแทน ไหลผ่านเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย  
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- ลำน้ำห้วยโลกอยู่บริเวณทิศเหนือ ทิศทางน้ำไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คงสภาพ

น้ำไหลตลอดปีโดยเทศบาลตำบลนาจะหลวยใช้น้ำจากลำห้วยโลกในการผลิตน้ำประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดที่
สำคัญของเทศบาล มีอ่างเก็บน้ำห้วยโลกที่คอยรองรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ 100 ไร่
เนื่องจากเทศบาลมีแหล่งกำจัดขยะใกล้ต้นน้ำแห่งนี้ หากไม่มีการบริหารจัดการขยะอาจเกิดผลระยะยาวต่อ
คุณภาพน้ำ 

-ลำน้ำห้วยซัน อยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ำไหลตลอดปีมีอ่างเก็บน้ำห้วยซันที่คอยรองรับ   
กักเก็บน้ำไว้ใช้ไม่มีมีปัญหาน้ำเน่าเสียจากชุมชน 

- ลำน้ำร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ำไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ำร่องแทน    
ที่คอยรองรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ไม่มีปัญหาน้ำเน่าเสีย 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. 

 เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลไม่สามารถจัดเก็บได้ครบตามจำนวนครัวเรือนที่มีทั้งหมด แต่ก็ทำให้ทราบ
ผลสรุปตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 

ตัวชี้ วัดที่ ตก เกณ ฑ์  จำนวน 23 ตั วชี้ วัด เรีย งลำดับจากมากไปหาน้ อย  ได้ แก่  ตั วชี้ วัดข้ อ
23,3,24,26,25,18,30,22,27,6,21,7,11,13,10,15,8,5,16,14,9,12,28, และ20 

 ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดข้อ 1,2,7,16,19,และ 29 

ที่มา การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา :งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
เทศบาลตำบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่  เมษายน 262 

 จำแนกรายได้ครัวเรือน 

 ตารางแสดงข้อมูลจำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบ 40,000 บาท/ปี 

ชุมชน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
ที่จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 

(ครัวเรือน) 

รายได้เมื่อเปรียบเทียบ 

30,000 บาท/คน/ปี 

ต่ำกว่าเกณฑ์(ครัวเรือน) 

รายได้เมื่อเปรียบเทียบ 

30,000 บาท/คน/ปี 

ต่ำกว่าเกณฑ์(ร้อยละ) 

1.ห้วยโลก 108 12 1.18 

2.หลักเมือง 210 28 2.74 

3.ศรีพรหม 155 12 1.18 

4.กลางเมือง 174 9 0.88 

5.ห้วยซันใต้ 145 56 5.50 

6.ห้วยซันเหนือ 227 27 2.65 

รวม 1,019 144 14.13 

ที่มา การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา :งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
เทศบาลตำบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่  เมษายน 2562 
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จำแนกข้อมูลการศึกษาของประชากร 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ชาย หญิง 

ไม่เคยศึกษา 102 97 199 1.77 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 245 276 521 4.63 
ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา 399 432 831 7.39 
จบชั้นประถมศึกษา 3,091 2,804 5,895 52.44 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 1,056 1,014 2,070 18.41 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 547 566 1,113 9.90 
จบชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 64 64 128 1..14 
จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 195 273 468 4.16 
จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี 5 11 16 0.14 

รวม 5,704 5,537 11,241 100.00 
ที่มา การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา :งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

เทศบาลตำบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่  เมษายน  2561 

จำแนกอาชีพประชากร 

 การประกอบอาชีพของประชากรในเขตเทศบาล เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อาชีพทำนา  
ร้อยละ 33.68 กำลังศึกษา 22.56  อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 15.89 อาชีพค้าขาย ร้อยละ 8.11อาชีพรับ
ราชการ ร้อยละ 7.02 ไม่มีอาชีพ ร้อยละ 4.31 อาชีพทำไร่ ร้อยละ 3.44 อาชีพธุรกิจส่วนตัว 3.01 
อาชีพอ่ืน ร้อยละ 1.27อาชีพพนักงานบริษัท ร้อยละ 0.27 อาชีพทำสวน 0.24 อาชีพพนักงานบริษัท 
ร้อยละ 0.16และอาชีพประมง 0.03  ตามลำดับ 

ที่มา การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา :งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
เทศบาลตำบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 

 
10. การประชุมประชาคมท้องถิ่น 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับแผนชุมชนระหว่าง เทศบาล ชุมชน หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับชุมชนครบทุกชุมชนรวม 6 หมู่บ้าน  ในระหว่าง วันที่ 23
พฤษภาคม 2562   - 30 พฤษภาคม 2562  และในระดับชุมชนตำบลหรือระดับเทศบาล   เมื่อวันที่ 11 
มิถุนายน 2562  ที่ประชุมมีมติให้มีการกำหนดการจัดเรียงความสำคัญของปัญหา ความต้องการ แนว
ทางแก้ไข ประเด็นการพัฒนา และโครงการ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ 
มติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดตัวเกณฑ์ ดังนี้ 
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1.ความร้ายแรงและความเร่งด่วนของปัญหา   
2.ขนาดของกลุ่มชนและพ้ืนที่ที่ถูกกระทบจากปัญหา  
3.ขนาดของปัญหา  
4.ความเสียหายในแง่การพัฒนา/ในอนาคต  
5.การยอมรับปัญหาร่วมกันของชุมชน  

มติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดระดับน้ำหนักตัวเกณฑ์และความสำคัญของปัญหา ดังนี้ 
ระดับ สูงมาก  น้ำหนักคะแนน 5 คะแนน 
ระดับ สูงปานกลาง  น้ำหนักคะแนน 4 คะแนน 
ระดับ ปานกลาง  น้ำหนักคะแนน 3 คะแนน 
ระดับ ต่ำปานกลาง  น้ำหนักคะแนน 2 คะแนน 
ระดับ ต่ำ   น้ำหนักคะแนน 1 คะแนน 

มติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดตัวเกณฑ์ และกำหนดน้ำหนักตัวเกณฑ์   
กำหนดน้ำหนักความสำคัญของปัญหาไม่ควรเกิน น้ำหนักคะแนน 5 คะแนน และไม่ควรน้อยกว่า

น้ำหนักคะแนน 2 คะแนน ดังนี้ 
1.ความร้ายแรงและความเร่งด่วนของปัญหา   น้ำหนักคะแนน 4 คะแนน 
2.ขนาดของกลุ่มชนและพ้ืนที่ที่ถูกกระทบจากปัญหา  น้ำหนักคะแนน 4 คะแนน 
3.ขนาดของปัญหา      น้ำหนักคะแนน 3 คะแนน 
4.ความเสียหายในแง่การพัฒนา/ในอนาคต   น้ำหนักคะแนน 3 คะแนน 
5.การยอมรับปัญหาร่วมกันของชุมชน    น้ำหนักคะแนน 3 คะแนน 

 กำหนดน้ำหนักความสำคัญของปัญหา 
ระดับ สูงมาก  น้ำหนักคะแนน 16-20  คะแนน 
ระดับ สูงปานกลาง  น้ำหนักคะแนน 11-15  คะแนน 
ระดับ ปานกลาง  น้ำหนักคะแนน 6-10   คะแนน 
ระดับ ต่ำ   น้ำหนักคะแนน 1-5     คะแนน 
ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์เลย น้ำหนักคะแนน 0        คะแนน 
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สรุปประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 

ลำดับที่ ประเด็นการพัฒนา 
ระดับ

ความสำคัญ 
1 ก่อสร้างและพัฒนาถนน เส้นทางคมนาคม สูงมาก 
2 ก่อสร้างคลองระบายน้ำภายในเขตเทศบาล สูงมาก 
3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและระบบไฟฟ้าสาธารณะในเชตเทศบาล สูงปานกลาง 
4 ขยายเขตประปา สูงปานกลาง 
5 การส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน สูงปานกลาง 
6 การสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอนทรีย์ชีวภาพในการทำเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร ปานกลาง 
7 การบริหารจัดการาขยะของเทศบาล ปานกลาง 
8 การป้องกันโรคไข้เลือดออก ปานกลาง 
9 การสนับสนุนการศึกษา ปานกลาง 

10 การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปานกลาง 
11 การส่งเสริมการกีฬา ปานกลาง 
12 การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ปานกลาง 
13 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปานกลาง 
14 การส่งเสริมเครือข่ายสภาเยาวชน ปานกลาง 
15 การขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ปานกลาง 

 

ลำดับที่ ประเด็นการพัฒนา สาเหตุ/สมมติฐาน 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

(บริทบของ อบจ.อบ.) 
1 ก่อสร้างและพัฒนาถนน เส้นทาง

คมนาคม 
การสัญจรไปมาของประชาชนไม่
สะดวก/เส้นทางคมนาคมชำรุด 

1 )ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ซ่ อ ม
บ ำ รุ ง รั ก ษ า  ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
เส้นทางคมนาคม 
2 ) ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ซ่ อ ม
บำรุงรักษาการก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคม การควบคุมน้ำหนัก
รถ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

2 ก่อสร้างคลองระบายน้ำภายใน
เขตเทศบาล 

น้ำท่วมขังภายในชุมชน 1 ) ก า ร ว า งแ ผ น ก า รซ่ อ ม
บำรุงรักษาและการก่อสร้าง
คลองระบายน้ำ 

3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะในเชตเทศบาล 

ระบบไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่ทั่วถึง 1) การขยายเขตไฟฟ้าแร่งต่ำ 
2)การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

4 ขยายเขตประปา ระบบประปายังไม่ทั่วถึง การขยายเขตระบบน้ำประปา  
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ลำดับที่ ประเด็นการพัฒนา สาเหตุ/สมมติฐาน 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

(บริทบของ อบจ.อบ.) 
5 การส่งเสริมการประกอบอาชีพ

แก่ประชาชน 
ประชาชนส่วนใหญ่ว่างงานนอก
ฤดูกาล 

ส่ งเสริมการฝึกอาชีพ ให้ แก่
ป ร ะ ช า ช น  โ ด ย ยึ ด ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงให้มีกินมีใช้
พ่ึงพาตนเองได้ 

6 การสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพในการทำเกษตรแก่กลุ่ม
เกษตรกร 

ปุ๋ยเคมี มีราคาสูง ส่ งเสริม ให้ประชาชนทำปุ๋ ย
อินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตร 

7 การบ ริ ห ารจั ด ก ารข ยะข อ ง
เทศบาล 

1)ไม่มีถังขยะรองรับขยะแต่ละ
ประเภท 
2 )ก า รฝั ง ก ล บ ข ย ะยั ง ไม้ ได้
มาตรฐาน 
3)ประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะ 

1)การวางแผนในการจัดหาถัง
ขยะ เพ่ื อ รอ งรั บ ขยะแต่ ล ะ
ประเภท 
2)การควบคุมการฝังกลบขยะ
ให้ได้มาตรฐาน 
3)ส่งเสริมความรู้ในการคัดแยก
ขยะให้กับประชาชน 

8 การป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกระบาด การวางแผนในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการกำจัดยุงลายและ
ยุ่ งก้ น ป่ อ ง อั น เป็ น พ าห น ะ
ไข้เลือดออกและไข้มาลารีย 

9 การสนับสนุนการศึกษา ประชาชน เชื่ อมั่ น ว่ า เทศบาล
ตำบลนาจะหลวยมีศักยภาพใน
การจัดการศึกษา 

จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตำบล 
นาจะหลวยให้ มี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

10 การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ระบาดในกลุ่มเด็ก เยาวชน 
ประชาชนอย่างแพร่หลาย 

ให้ความรู้/สร้างจิตสำนึก/ 
จัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด 

11 การส่งเสริมการกีฬา กีฬานอกจากเล่นเพื่อสุขภาพที่ดี
แล้วสามารถพัฒนาต่อยอดเป็น
อาชีพหลักได้ 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง 
ๆตามความต้องการของ
ประชาชน 
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ลำดับที่ ประเด็นการพัฒนา สาเหตุ/สมมติฐาน 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

(บริทบของ อบจ.อบ.) 
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12 การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรราม
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

1)ประชาชนเห็นความสำคัญใน
การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
2)สามารถพัมนาต่อยอดเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ 
อำเภอได้ 

1)สนับสนุนศักยภาพของคนใน
ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 
2)จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกับการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 

13 การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ปัญหาภัยพิบัติขยายกว้างและซับ
ซ้อมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอุบัติเหตุของ
ยานพาหนะในการเดินทางสัญจร 

1)สร้างองค์ความรู้/ทักษะแก่
ประชาชนในการป้องกัน/การ
ช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นต่อ
เหตุสาธารณภัย 
2)จัดฝึกอบรมบุคลากรมีความรู้/
ทักษะในการเผชิญเหตุ 
สาธารณภัย 
3)จัดเตียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักรกลให้พร้อมรองรับกับ
สาธารณภัยจังหวัด 

14 การส่งเสริมเครือข่ายสภาเยาวชน ประชาชนเห็นความสำคัญในการ
มีส่วนร่วมของเยาวชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

จัดให้มีเวที/กิจกรรม ในการ
แสดงออกของเยาวชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

15 การขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำ 
เพ่ือการเกษตร 

ประชาชนขาดแคลนน้ำเพ่ือการ
เกษตรกรรมนอกฤดูกาล 

1)พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพ่ือการ
เกษตรกรรมนอกฤดูกาล 
2)ส่งเสริมการนำน้ำต้นทุนที่มีอยู่
มาใช้เพ่ือการเกษตรกรรมนอก
ฤดูกาล 
3)เสร้อมสร้างองค์ความรู้ในการ
ใช้น้ำแก่เกษตรกร 
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11. กระบวนการบริหารการคลัง-งบประมาณ 

เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีภาระค่าใช้จ่ายชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงิ น (กู้เงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล) เพ่ือก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ เลขที่  857/15/2554 ลงวันที่  5 
พฤศจิกายน 2553มีฐานะทางการคลัง รายละเอียดประกอบดังนี้ 

 
ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลนาจะหลวยระหว่างปี พ.ศ.2554-
2558 

หมวด พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
รายรับจริง 
1.หมวดภาษีอากร 568,683.39 637,558.51 731,430.81 783,769.67 800,680.15 
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต 

190,281.52 249,473.35 250,992.95 260,126.20 196,099.07 

3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,294,623.93 1,600,680.01 1,413,993.38 1,337,334.34 1,251,614.42 
4.หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและ 
เทศพาณิชย์ 

- - - - - 

5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 142,030.00 276,000.00 48,494.90 100,263.50 85,710.00 
6.รายได้จากทุน - - - - - 
7.เงินที่รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

24,740,322.17 26,902,755.41 27,744,853.94 28,854,139.35 29,683,273.97 

8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,914,441.00 26,640,133.00 25,217,387.00 25,683,314.00 25,467,355.19 
9.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 12,148,550.00 2,392,390.00 748,125.00 - - 
รวมรายรบัทั้งสิ้น 55,998,932.01 48,698,990.28 56,155.277.98 57,018,947.06 57,484,732.80 
รายจ่ายจริง 
1.รายจ่ายงบกลาง 2,014,886.90 2,024,541,79 2,273,459.49 11,110,380.35 9,982,439.52 
2.รายจ่ายประจำ 17,891,769.00 18,348,322.00 18,528,363.25 19,810,635.80 18,694,935.28 
3.รายจ่ายเพื่อการลงทุน 4,914,762.15 7,236,214.56 6,330,495.26 5,970,031.70 5,527,570.00 
4.รายจ่ายอื่น ๆ 10,433,431.47 10,756,824.72 11,278,521.06 10,999,535.13 11,867,576.33 
5.รายจ่ายเงินอุดหนุน 3,895,678.31 3,331,500.00 3,966,099.40 3,526,086.40 3,439,268.39 
6.รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 12,148,550.00 2,392,390.00 10,856,255.00 - - 
รวมรายจา่ยจริง 51,389,077.83 55,015,307.07 53,233,193.46 51,416,669.38 49,511,789.52 
รายรับจริงสูงกว่า 
รายจ่ายจริง 

3,457,390.64 2,762,762,.42 2,191,563.39 4,201,708.26 7,972,943.28 

13.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ผลการวิเคราะห์ภาพรวมปัญหาของชุมชนเทศบาลตำบลนาจะหลวยตามผังเมืองรวม 

 1)  ด้านการใช้ที่ดิน  เนื่องจากชุมชนเทศบาลตำบลนาจะหลวย  ไม่มีการวางแผนการใช้ที่ดิน การ
ขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างในชุมชนมีลักษณะกระจายไปตามธรรมชาติอย่างไม่มีระเบียบ  ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข   2248  และทางหลวางชนบท 4029 สายนาจะหลวย –เดชอุดม  ทั้งสองฟาก  มีอาคาร
บ้านเรือนเกาะกลุ่มหนาแน่นเป็นแนวยาวตามเส้นทางหลวง  ในอนาคตเมื่อชุมชนขยายตัวมากขึ้นปัญหาการ
ให้บริการสาธารณะต่าง ๆ จะเกิดมากขึ้นหากไม่มีการวางแผนรองรับ 
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 2)  ด้านระบบการคมนาคมและขนส่ง  ปัจจุบันการติดต่อระหว่างชุมชนเป็นไปโดยสะดวกแต่ยังขาด
การวางโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง เพ่ือเชื่อมโยงถนนแต่ละสายให้เป็นระบบปัญหาความไม่ปลอดภัย
ด้านอุปกรณ์ควบคุมการจราจรไม่มีสัญญาณไฟจราจรอาจไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน สำหรับถนนใน
ชุมชนมีปัญหาด้านมาตรฐานของถนนและยังไม่มีการวางระบบท่อระบายน้ำ   
 3)  เทศบาลไม่มีสถานีขนส่งโดยสาร   

ข้อจำกัดของชุมชนเทศบาลตำบลนาจะหลวยตามผังเมืองรวม 
  1.บริเวณศูนย์กลางของชุมชนไม่มีโครงข่ายระบบการคมนาคมรองรับของพ้ืนที่วางผัง  จึงมี
ข้อจำกัดในการขยายตัวชุมชน  
  2. เทศบาลตำบลนาจะหลวยยังไม่มีคลองระบายน้ำทั่วถึงและไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสีย 
  3. เทศบาลตำบลนาจะหลวยยังไม่มีที่ท้ิงขยะ 

4. เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีแหล่งรับซื้อผลผลิตการเกษตรของประชาชนน้อย ประชาชน
ขายผลผลิตโดยไม่มีทางเลือกในการต่อรองราคา 

ผลการวิเคราะห์ระบบการคมนาคมและขนส่งตามผังเมืองรวม 
 สามารถแยกพิจารณาได้เป็น  2  ส่วนหลัก ๆ คือ  การคมนาคมขนส่งระหว่างชุมชนและการคมนาคม
ขนส่งภายในชุมชน 

สภาพการคมนาคมขนส่งภายในชุมชน 
 เส้นทางการคมนาคม – ปัจจุบันการเดินทางติดต่อเชื่อมโยงกันภายในพ้ืนที่ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาล
ตำบลนาจะหลวย  สามารถเดินทางได้ด้วยเส้นทางรถยนต์  ซึ่งเป็นเส้นทางการคมนาคมที่ชาวบ้านในชุมชน
นิยมใช้ในการเดินทางติดต่อเชื่อมโยงภายในเขตผังเมืองรวมชุมชนนาจะหลวย  มีดังนี้ 

1.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2248   
2.  ทางหลวงชนบทหมายเลข  4029  

  การขนส่ง  ปัจจุบันการขนส่งผู้โดยสารที่มีความต้องการเดินทางภายในเขตพ้ืนที่ผังเมืองรวม
ชุมชนเทศบาลตำบลนาจะหลวย  นั้น  ส่วนใหญ่นิยมเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว   เช่น  รถยนต์    
รถจักรยานยนต์  เป็นต้น 

สภาพการจราจรในปัจจุบัน 
 ถนนในเขตผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลตำบลนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี   ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดี  โดยที่ถนนสายหลักต่าง ๆ จะเป็นถนนลาดยางเกือบทุกสายแต่ขนาดเขตทางและขนาดความกว้าง
ผิวจราจรโดยภาพรวมแล้วมีขนาดเล็กและบริเวณทางร่วมทางแยกโดยส่วนใหญ่ยังขาดเครื่องหมายจราจรและ
สัญญาณไฟจราจร 
 ระบบถนนในเขตผังเมืองรวมชุมชนตำบลนาจะหลวย  มีลักษณะเป็นถนนระบบถนนตามแนวยาว  
(Lincar  Road  System)  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2248  สายนาจะหลวย – บุณฑริกและสายนาจะ
หลวย - น้ำยืน  ทำหน้าที่เป็นถนนแกนกลางของระบบโครงข่ายถนนทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้    และมีถนนหรือ
ซอยต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อเชื่อมโยงการเดินทางเข้าสู่ พ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งระบบถนนตามแนวยาวนั้นมีข้อดี  คือสภาพ
การไหลของปริมาณจราจร  (Mobility)  ในถนนสายประธานจะมีความคล่องตัวสูง   
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รูปแบบของระบบถนนในอนาคต 

  การวางผังระบบโครงการคมนาคมและขนส่งของผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลตำบลนาจะหลวย   
ได้พิจารณาโครงข่ายระบบถนนเดิมเป็นหลัก โดยแบ่งถนนตามลักษณะหน้าที่การให้บริการ ออกเป็น 4  
ประเภท  ดังนี้ 
  -  ถนนสายประธาน  (Arterial  Road)   เป็นถนนสายสำคัญของชุมชน  ทำหน้าที่เชื่อมโยง
พ้ืนที่ในระดับจังหวัดหรือระดับภาค   รองรับปริมาณจราจรที่มีความเร็วสูง  การจราจรที่มีระยะทางการเดิน
ทางไกล   การจราจรเข้า – ออกพ้ืนที่  และการจราจรผ่านเมือง   ถนนสายประธานในระบบโครงข่ายถนนใน
พ้ืนที่ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลตำบลนาจะหลวย  ได้แก่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2248และทางหลวง
ชนบท 4029 
  -  ถนนสายหลัก  (Sub –Arterial  Road)  เป็นถนนที่ใช้เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างพ้ืนที่
ผังเมืองรวม  กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ข้างเคียง  และยังทำหน้าที่เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสายประธานกับถนน
สายรองเข้าด้วยกันได้แก่ ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 
  -  ถนนสายรอง  (Collector  or  Distributor  road)  เป็นถนนที่ทำหน้าที่รวบรวมและ
กระจายปริมาณจราจรเข้าและออกจากถนนสายหลักและถนนสายย่อย  เป็นถนนที่ให้บริการพ้ืนที่หรือ 
 
กิจกรรมสองข้างทางของถนนได้แก่ ถนนวิเศษโกสินทร์ ถนนเถาว์ถวิล ถนนชัยสุวรรณถนนสุนัย ณ อุบล ถนน
พิรุณ ถนนวิเชียร 
  -  ถนนสายย่อย  (Aecess  Road)  เป็นถนนที่ทำหน้าที่บริการเข้าถึงพ้ืนที่  (Aecessibility)  
เป็นหลัก  ส่วนใหญ่มีขนาดเขตทางค่อนข้างแคบ  มีปริมาณจราจรและความเร็วของยวดยานต่ำ  มักจะเป็น
ถนนสายสั้น ๆ ได้แก่  ตรอกหรือซอยต่าง ๆได้แก่ ซอยศรีมัน1 ซอยศรีมัน2 ถนนห้วยโลก1 ถนนห้วยโลก2 
ถนนห้วยโลก3 ซอยวิเศษโกสินทร์1 ซอยวิสูตรโยธาภิบาล1 ซอยหลักเมือง1 ซอยหลักเมือง2 ซอยเถาว์ถวิล1 
ซอยกิ่งพงษ์ษา  
 จากการกำหนดบทบาทหน้าที่ตามลักษณะการให้บริการของถนนข้างต้น  พบว่าระบบโครงข่าย
คมนาคมของผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลตำบลนาจะหลวย   ปริมาณจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
2248 ทางหลวงชนบท 4029  ส่วนใหญ่จะเป็นปริมาณจราจรผ่านเมือง  แต่ไม่มีเส้นทางที่ จะให้ปริมาณ
จราจรเหล่านั้นเลี่ยงเมือง จึงทำให้ยังต้องใช้เส้นทางที่ต้องผ่านเมือง   โดยเฉพาะยานพาหนะขนาดใหญ่ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา 

ข้อเสนอแนะด้านระบบคมนาคมขนส่ง 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวางผังเมืองระบบถนนที่ได้แสดงไว้ในแผนผังแสดงโครงการคมนาคม
ขนส่งของผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลตำบลนาจะหลวย  ควรยึดหลักการพัฒนาดังนี้ 
 -เพ่ือความสะดวกต่อการนำผังระบบโครงการคมนาคมและขนส่งไปสู่การปฏิบัติจริงจึงไม่ได้ทำการ
กำหนดหรือออกแบบในขั้นรายละเอียดของถนนเพ่ือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถดำเนินการออกแบบใน
ขั้นรายละเอียดของถนนได้เองตามความเหมาะสม 
 -ควรใช้มาตรการบริหารการจราจร  (Traffic Management)  กล่าวคือ  การควบคุมในเรื่องที่จอดรถ  
การปรับปรุงบริเวณทางร่วมทางแยก การจัดระบบการเดินรถและการจัดการระบบสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น  
ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้การเดินทางบนระบบโครงข่ายถนนเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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 -ควรจัดหาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพภายในพื้นที่ผังเมืองรวมเพ่ือรองรับการเดินทางของ
ประชาชนที่ไม่มียานพาหนะเป็นของตังเองและเพ่ือลดปริมาณการจราจรที่มีความต้องการการเดินทางที่
ซ้ำซ้อนกันลง 
 -ควรจัดหาที่จอดรถโดยสารประจำทางที่ระบุตำแหน่งที่ตั้งชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในการจัดการการเดินรถโดยสารประจำทาง 
 -ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ  โดยเคร่งครัดเพื่อไม่ให้
เกิดความสับสนในการใช้ที่ดิน  ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดการเดินทางที่ไม่จำเป็นเพิ่มข้ึน 
 
ผลการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

แหล่งน้ำที่สำคัญ  เทศบาลตำบลนาจะหลวยมีพ้ืนที่ชลประทาน ได้แก่ลำน้ำห้วยโลก ลำน้ำ
ห้วยซัน และลำน้ำร่องแทน ไหลผ่านเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย  

- ลำน้ำห้วยโลกอยู่บริเวณทิศเหนือ ทิศทางน้ำไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คงสภาพ
น้ำไหลตลอดปีโดยเทศบาลตำบลนาจะหลวยใช้น้ำจากลำห้วยโลกในการผลิตน้ำประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดที่
สำคัญของเทศบาล มีอ่างเก็บน้ำห้วยโลกที่คอยรองรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ 100 ไร่
เนื่องจากเทศบาลมีแหล่งกำจัดขยะใกล้ต้นน้ำแห่งนี้ หากไม่มีการบริหารจัดการขยะอาจเกิดผลระยะยาวต่อ
คุณภาพน้ำ 

-ลำน้ำห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ำไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ำห้วยซันที่คอยรองรับกัก
เก็บน้ำไว้ใช้ไม่มีมีปัญหาน้ำเน่าเสียจากชุมชน 

- ลำน้ำร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ำไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ำร่องแทนที่
คอยรองรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ไม่มีปัญหาน้ำเน่าเสีย 

 
ผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 -ปัจจุบันภายในเขตพ้ืนที่ชุมชนตำบลนาจะหลวย  มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ  6  ตันต่อวัน  และ
คาดว่าจะเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตชุมชนประมาณ 8 ตันต่อวัน  แต่ทางชุมชนไม่มีความสามารถกำจัด
ขยะได้  ทำให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยสะสมในพ้ืนที่ และในปีอนาคตคาดว่าจะเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในเขต
ชุมชนตำบลนาจะหลวย ประมาณ 10 ตันต่อวัน ดังนั้น จึงควรจัดหาระบบกำจัดขยะที่มีความสามารถในการ
กำจัดขยะได้อย่างเพียงพอในพ้ืนที่ 

-  เนื่องจากปัจจุบันภายในเขตพ้ืนที่ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาล  ส่วนใหญ่ยังขาดระบบระบายน้ำทำให้
เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำปีละ  1 – 2  ครั้ง  โดยเฉพาะพ้ืนที่บ้านหลักเมืองซึ่งมีตลาดสดทำให้น้ำเน่า
เหม็นต่อเนื่องไปถึงบ้านห้วยซันเหนือและห้วยซันใต้ทำให้น้ำเสียไหลลงสู่ลำห้วยซันเกิดมลพิษทางน้ำหากไม่มี
ระบบบำบัดน้ำเสียอาจก่อให้เกิดปัญหารุนแรงขึ้นเนื่องจากชุมชนขยายตัวมากข้ึนน้ำเสียชุมชน น้ำเสียตลาดสด
มากขึ้นดังนั้นจึงควรจัดหาระบบระบายน้ำเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่และจัดทำระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย 
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ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ 
แนวโน้มและทิศทางการขยายตัวของชุมชน 

เนื่องจากชุมชนเทศบาลตำบลนาจะหลวย ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพทำนาซึ่งส่วนใหญ่พ้ืนที่
อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวยและในส่วนของประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย  มีอัตราการขยายตัว
ค่อนข้างต่ำ   อัตราการเพ่ิมโดยธรรมชาติค่อนข้างต่ำมาก  เนื่องจากปัจจุบันนี้ในพ้ืนที่วางผังยังไม่มีโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่ที่จะกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ชุมชนขยายตัวโดยเร็ว   ดังนั้นหากแหล่งจ้างงานในชุมชนไม่มีการ
ขยายกิจการหรือจัดสร้างโครงการใหม่และไม่มีการลงทุนจากภายนอก  คาดว่าการเจริญเติบโตของชุมชนจะมี
ลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับเวลา   พ้ืนที่ปลูกสร้างอาคารพาณิชย์จะยั งคงขยายตัวอยู่บริเวณริมสองฝั่ง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2248  และทางหลวงชนบท  4029 
 
ผลวิเคราะห์ทางด้านการศึกษา 

จำแนกข้อมูลการศึกษาของประชากร 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ชาย หญิง 

ไม่เคยศึกษา 102 97 199 1.77 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 245 276 521 4.63 
ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา 399 432 831 7.39 
จบชั้นประถมศึกษา 3,091 2,804 5,895 52.44 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 1,056 1,014 2,070 18.41 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 547 566 1,113 9.90 
จบชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 64 64 128 1..14 
จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 195 273 468 4.16 
จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี 5 11 16 0.14 

รวม 5,704 5,537 11,241 100.00 
ที่มา การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา :งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

เทศบาลตำบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่  พฤษภาคม 2560 

จำแนกข้อมูลการศึกษาของประชากร 

           การศึกษาของประชากรในเขตเทศบาล เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
1. จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 52.44 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ร้อยละ 

18.41 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 9.90 ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา 7.39 อนุบาล/
ศูนย์เด็กเล็ก ร้อยละ 4.63  

2. จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.16 ไม่เคยศึกษา ร้อยละ1.77 จบชั้น
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 1.14 

3. จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี ร้อยละ 0.14 
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ผลวิเคราะห์ทางด้านสาธารณสุข 
   1) ประเภทของการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พ.ศ. 2559 (เรียงตามลำดับมาก-น้อย) 
 1.โรคความดันโลหิตสูง   จำนวน 861  ราย 
 2.โรคเบาหวาน  จำนวน 500  ราย 
ที่มา ข้อมูลการแพทย์ : โรงพยาบาลนาจะหลวย ข้อมูล ณ วันที่  30  พฤษภาคม  2559   

   3)การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาลพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วย
โรคอุจาระร่วงรองลงมา คือ โรคปอดบวม โรควัณโรคระบบต่าง ๆ และโรคไข้เลือดออก 

ตารางแสดงข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาล 
โรค พ.ศ.2557 

(คน) 
พ.ศ.2558 

(คน) 
พ.ศ.2559 

(คน) 
พ.ศ.2560 

(คน) 
พ.ศ.2561 

(คน) 
อุจจาระร่วง 98 93 157 137 304 
ปอดบวม 52 80 138 109 147 
ไข้เลือดออก 4 11 7 8 20 
การฆ่าตัวตาย - - - - - 
วัณโรคระบบ ต่าง ๆ - - - - - 
ที่มา ข้อมูลการสาธารณสุข : โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
 
4)สถานการณ์ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน  47 คน 

(เฉพาะห้วงเดือนมกราคม 2562 – พฤษภาคม 2562) 
บ้านห้วยโลก  หมู่ที่ 7   จำนวน  12 คน  
บ้านหลักเมือง  หมู่ที่ 8   จำนวน   - คน 
บ้านศรีพรหม  หมู่ที่ 10  จำนวน  5  คน 
บ้านกลางเมือง  หมู่ที่ 11  จำนวน  11 คน 
บ้านห้วยซันใต้  หมู่ที่ 12  จำนวน  19 คน 
บ้านห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13  จำนวน  -   คน 

ที่มา ข้อมูล: โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
 
ผลการวิเคราะห์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -สำหรับการดับเพลิงนั้น  ควรจัดหาหัวท่อประปาสำหรับต่อกับสายดับเพลิงให้มีจำนวนเพ่ิมขึ้นกว่า
ปัจจุบัน  และให้มีตำแหน่งของแต่ละหัวกระจายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  และควรเตรียมน้ำเพ่ือการดับเพลิงให้มี
ปริมาณที่เพียงพอสำหรับการดับเพลิงในแต่ละครั้งคือ  ต้องเตรียมน้ำไว้ให้เพียงพอต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้            
ไม่ต่ำกว่า  10  ชั่วโมงต่อครั้งสำหรับปีอนาคต  ควรต้องเตรียมปริมาณน้ำเพ่ือการดับเพลิงสำหรับชุมชน
เทศบาลตำบลนาจะหลวย  ประมาณไม่ต่ำกว่า 7,300 ลูกบาศก์เมตร และไม่ต่ำกว่า 8,500 ลูกบาศก์เมตร   

-ควรมีมาตรการห้ามการรุกล้ำพ้ืนที่สาธารณะริมถนนสำหรับเส้นทางที่ใช้ในการเดินรถดับเพลิงเพ่ือ
ไม่ให้กีดขวางการเดินรถดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหม้ 
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ตารางแสดงข้อมูลการดำเนินงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

รายการข้อมูล พ.ศ.2559 
 

พ.ศ.2560 
 

 
พ.ศ.2561 

 
6.1 อัตราในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- อัตรากำลังพนักงาน/เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 

11 คน 11 คน 11 คน 

6.2 อัตราอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            
(อปพร.) 

252 คน 252 คน 252 คน 

6.3 ในรอบปีที่ผ่านมา มีการปฏิบัติหน้าที่ อปพร. 25 ครั้ง 30 ครั้ง 35 ครั้ง 
6.4 ในรอบปีที่ผ่านมา มีการฝึกซ้อม อปพร. 10 ครั้ง 

(ร่วมกับ
โรงพยาบาล) 

ไม่มีการฝึกซ้อม ไม่มีการฝึกซ้อม 

6.5 จัดทำกิจกรรมฝึกซ้อม ตามแผนป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 

6.6 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
- การฝึกอบรมแก่บุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ในเรื่อง
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ทั้งก่อน ขณะ 
และหลังเกิด 
- การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 

4 ครั้ง 
 
 

ไม่มีการจัดกิจกรรม 

 
 

4 ครั้ง 
 
 

ไม่มีการจัดกิจกรรม 

 
 

4 ครั้ง 
 
 

ไม่มีการจัดกิจกรรม 

6.7 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
- จัดรณรงค์ การให้งบประมาณสนับสนุน และการ
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปบำบัดรักษา  
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
- การดูแลและติดตามภายหลังการบำบัดรักษาเพ่ือป้องกัน 
มิให้ผู้ผ่านการบำบัดกลับไปเสพซ้ำ 

 
1 กิจกรรม 

 
 

50 คน 
 

 
1 กิจกรรม 

 
 

ไม่มีการดูแล    
และติดตาม 

 
1 กิจกรรม 

 
 

ไม่มีการดูแล    
และติดตาม 

6.8 การบูรณฟ้ืนฟูสภาพชีวิต ความเป็นอยู่และจิตใจที่ได้รับ
ความเสียหายจากภัยพิบัติ (สงเคราะห์ผู้ประสบภัย) 

ไม่มีคน/ครัวเรือน
เสียหาย 

ไม่มีคน/ครัวเรือน
เสียหาย 

ไม่มีคน/ครัวเรือน
เสียหาย 

ที่มา การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  : งานป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ข้อมูล ณ วันที่  7 มิถุนายน 2562 

 
 
 
 



 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 – 2566 เทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
  
 

121 
 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

ตารางแสดงข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ชนิดยานพาหนะ ทะเบียน จำนวน  ความจ ุ

รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค ์ ป-9184 อบ(สีแดง) 1 คัน 6,000 ลิตร 
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค ์ ป-9185 อบ(สีแดง) 1 คัน 6,000 ลิตร 
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค ์ ผ-2480 อบ(สีสม้) 1 คัน 12,000 ลิตร 
รถดับเพลิงเอนกประสงค ์ - 1 คัน 200 ลติร 
เครื่องสูบน้ำ (เล็ก) (ชำรุดใช้การไม่ได้) - 5 เครื่อง - 
เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ - 30 เครื่อง 15 ปอนด ์
รถตรวจการ บน-4793 1 คัน ไม่เกิน 2 ที่น่ัง 
เรือยนตเ์อนกประสงค์ (ชำรุดใช้การไมไ่ด้) - 1 ลำ ไม่เกิน 10 ที่น่ัง 

 วิทยุสื่อสาร  จำนวน 41 เครื่อง ได้แก่   - ชนิดแม่ข่าย (ประจำที่)   จำนวน 1   เครื่อง  
- ชนิดมือถือยี่ห้อไอคอม(สีดำ)   จำนวน 32 เครื่อง 
- ชนิดมือถือยี่ห้อSPENDER(สีแดง)  จำนวน 8   เครื่อง 

ที่มา ข้อมูลเครื่องมือ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 
2562 

ความเสียหายในรอบปี ที่เกิดขึ้น  
 ตารางแสดงข้อมูลสถิติเพลิงไหม้ในปี พ.ศ.2556 – 2558 
เดือน 
 

            
ประเภทความ

เสียหาย                              
ปี พ.ศ. 

ไหม้ทรัพย์สินในเขต 
จำนวน (ครั้ง) 

ไหม้ทรัพย์สินนอกเขต 
จำนวน (ครั้ง) 

ไหม้ป่า ป่าหญ้าในเขต/นอกเขต 
จำนวน (ครั้ง) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

มกราคม - - - - - - - - 3 
กุมภาพันธ์ - - - - - - - - - 
มีนาคม - - - - - - 3 2 6 
เมษายน - - - 1 1 - 4 2 7 

พฤษภาคม - - - - - - - - - 
มิถุนายน - - - - - - - - - 
กรกฎาคม - - - - - - - - - 
สิงหาคม - - - - - - - - - 
กันยายน - - - - - - 8 5 - 
ตุลาคม - - - - - - 6 5 - 

พฤศจิกายน - - - - - - 6 5 - 
ธันวาคม - - - - - - - - - 

รวม - - - 1 1 - 27 19 16 
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5. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายดังกล่าวอาจแบ่งเป็นภารกิจ อำนาจหน้าที่ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (มาตรา 50 (2), มาตรา 
16 (2)) 
  (2) การจัดให้มี และบำรุงทางระบายน้ำ (มาตรา 51 (8)) 
  (3) การจัดให้มีน้ำสะอาด หรือการประปา (มาตรา 51 (1)) 
  (4) การจัดให้มี และการบำรุงไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 51 (7))  
  (5) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา 16 (4)) 
  (6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 
  (7) การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16 (13)) 
  (8) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเน่าเสีย (มาตรา 16 (18)) 
  (9) การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน (มาตรา 16 (20)) 
  (10) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (1) การป้องกัน และระงับโรคติดต่อ (มาตรา 50 (4)) 
  (2) การจัดให้ราษฎร ได้รับการศึกษาอบรม (มาตรา 50 (6)) 
  (3) การส่งเสริมการฝึก การประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))  
  (4) การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 50 (7)) 
  (5) ให้มี และบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา 51 (6)) 
  (6) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
  (7) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สุ ภาพสตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส(มาตรา 16 (10)) 
  (8) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (12)) 
  (9) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16 (14)) 
  (10) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 
  (11) การจัดให้มีการควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22) 

 5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 
  (1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา 50 (1)) 
  (2) การจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา 50 (5)) 
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  (3) การจัดให้มี และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
  (4) การจัดให้มีควบคุมสัตว์เลี้ยง (มาตรา 16 (21)) 
  (5) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ       
และสาธารณสถานอื่น ๆ (มาตรา 16 (23)) 
  (6) การจัดทำผังเมือง (มาตรา 16 (25)) 
  (7) การขนส่ง และวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26)) 
  (8) การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16 (29)) 
  (9) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม และสนับสนุนการป้ องกัน และรักษา        
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 30) 

 5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (มาตรา 51 (2)) 
  (2) การจัดให้มีการบำรุง และส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร (มาตรา 51 (5)) 
  (3) การจัดให้มีการพาณิชย์ และการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 
  (4) การจัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 16 (8)) 

 5.5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  (1) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม (มาตรา 50 (8)) 

 5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 
  (1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่ น             
(มาตรา 50 (8)) 
  (2) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(มาตรา 16 (11)) 

 5.7 ด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (1) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา 51 (6)) 
  (2) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 
  (3) การขนส่ง และวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26)) 
  (4) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกัน และรักษา        
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30)) 
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 ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเทศบาล ภารกิจดังกล่าวสามารถจะแก้ไข
ปัญญาของเทศบาลตำบลนาจะหลวยได้ โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาลตำบล      
นาจะหลวย มีอำนาจหน้าที่  ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างไร เทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาเทศบาล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ยังต้องพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่             
การดำเนินการต้องให้สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด 
นโยบายของผู้บริหารเทศบาล  

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาจะหลวยในอนาคต เกิดจาก
สภาพแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนจนทำให้
ปัญหาและความต้องการของประชาชน ไม่สามารถได้รับการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถวิเคราะห์
ศักยภาพของเทศบาลตำบลนาจะหลวย โดยสรุป ดังนี้ 
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จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ด้านการบริหาร 
1.1 มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจน ครอบคลุม
อำนาจหน้าที่ตามภารกิจ 
    1.2 มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานอย่างชัดเจน 
    1.3 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้ภายใต้
กรอบของกฎหมาย 
    1.4 มีการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับชั้น 
    1.5 มีการกำกับดูแลจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
    1.6 มีส่วนราชการหลายส่วนในพื้นท่ี 
    1 .7  มีการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย 
2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่ 
  2.1 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทำให้อบต.มีอำนาจในการบริหารจัดการงานได้
ทั่วถึงและรวดเร็ว 
    2.2 มีขอบเขต อำนาจหน้าที่รับผิดชอบไม่เต็มพ้ืนที่ 
    2.3 การถ่ายโอนภารกิจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมากตาม
แผนการกระจายอำนาจฯ  
3. บุคลากร 
    3.1 สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและ
งบประมาณ 
    3.2 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่ ทำให้
เข้าใจวัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 
    3 .3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม
ฝึกอบรมและศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
 
4. งบประมาณ 
    4.1 มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ทำให้มี
อิสระและเกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ 
    4.2 ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรจากส่วนกลาง 

1. ด้านการบริหาร 
    1.1 ขาดการวางผังเมืองที่ดี เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต 
พื้นที่บางส่วนยังอยู่ในความดูแลของ พรบ.จัดรูปที่ดิน ทำให้ 
เทศบาลไม่มีอำนาจที่จะออกข้อกำหนดหรือออกข้อบัญญัติมา
บังคับใช้ได้เต็มพื้นที่  บางส่วนอยู่นอกเขตควบคุมอาคารและ
เขตผังเมือง การก่อสร้างอาคาร ต่าง ๆ จึงไม่มีการควบคุม 
2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่ 
   2.1 อำนาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจฯบางภารกิจ
ขาดความชัดเจน 
    2.2 การถ่ายโอนภารกิจขาดการกำกับดูแลจากหน่วยงาน
จากต้นสังกัด ถ่ายโอนภารกิจแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณ 
    2.3 มีส่วนราชการหลายส่วนในพื้นที่ที่มีอำนาจหน้าที่ทับ
ซ้อนกัน ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
    2.4 ระเบียบยังขาดความชัดเจนมักถูก สำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินทักท้วงเสมอ 
2.5 การให้ความอิสระเทศบาลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้อง
อยู่ภายใต้การกำกับควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค 
    2.6 กฎหมายบางฉบับล้าสมัยและมีช่องโหว่ ไม่เอ้ือต่อการ
พัฒนาเช่น พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ 
3. บุคลากร 
    3.1 บุคลากรมีการโอน (ย้าย) บ่อย ทำให้การทำงานไม่
ต่อเนื่อง 
    3.2 บุคลากรไม่เพียงพอที่จะรองรับภารกิจทั้งที่เป็นอำนาจ
หน้าที่ที่ต้องทำและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
    3.3 บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคีการมีส่วนร่วมเป็น
น้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
    3.4 ลักษณะการทำงานมุ่งที่ผลงานของแต่ละส่วนงาน
มากกว่าการทำงานในภาพรวมของเทศบาล 
    3.5 บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพและขาด
ทักษะประสบการณ์ ไม่เรียนรู้งาน 
4. งบประมาณ 
    4.1 การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด  มีแนวโน้มลดลงทุกปี 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. ด้านการเมืองการปกครอง 
    1.1 แนวโน้มการกระจายอำนาจ/ข้อเสนอการปฏิรูป
โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ทำให้บทบาทการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
    1.2 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาพ้ืนที่ (Area - 
Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ  

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
    1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง 
ทางการเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพส่งผลต่อการดำเนิน
นโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง 
    1.2 ภายในปี 2561 ไม่มีทิศทางที่แน่นอนในการ
เลือกตั้ง 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 การขยายตลาดทางการค้าการลงทุนทั้งภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
    2.2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างในสินค้า 
    2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
    2.4 อัตราค่าแรงข้ันต่ำ 300 บาท 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การพัฒนา   
ไม่ต่อเนื่อง 
    2.2 ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคาสินค้า
อุปโภค/บริโภคเช่น น้ำมันข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษา
โรค แพงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
    2.3 ราคาพืชผลการเกษตรไม่คงที่  ขึ้นอยู่กับกลไก
ราคาของตลาด 
    2.4 เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 
    2.5 กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็ง 
    2.5 ประชาชนส่วนใหญ่ การปลูกพืชเชิงเดียว 
    2.6 เกิดภัยพิบัติเช่น ภัยแล้ง ทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
    3.1 มีสถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนที่  และมีศูนย์การ
เรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึง 
    3.2 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการให้บริการ
ฟรีในเรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 
    3.3 รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายา
เสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
    3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
    3.2 ประชากรแฝงทำให้การจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลไม่สมดุลกับจำนวนประชากรที่มีอยู่จริง เบียดบัง
การใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น 
    3.3 การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรม
ตะวันตกของประชาชน 

 
 
 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 
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6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่เทศบาลตำบลนาจะหลวย จะดำเนินการ 

เทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้นำภารกิจ อำนาจหน้าที่แต่ละด้าน ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
ตลอดจนนำปัญหาความต้องการของประชาชน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค มาวิเคราะห์เพ่ือกำหนด
ประเด็นการพัฒนาและแปลงแผนสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายวิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่า
ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องการดำเนินการมีดังนี้ 
  
 ภารกิจหลัก 
  1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  2. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
  3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
  4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
  5. การสาธารณูปการ 
  6. การส่งเสริมการฝึก และการประกอบอาชีพ 
  7. การจัดการศึกษา 
  8. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  9. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  10. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  11. การส่งเสริมกีฬา 
  12. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  14. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  15. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเน่าเสีย 
  16. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  17. การจัดให้ และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
  18. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  19. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ      
และสาธารณภัยอื่น ๆ  
  20. การผังเมือง 
  21. การดูแลรักษาสถานที่สาธารณะ 
  22. การควบคุมอาคาร  
  23. การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
  24. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกัน และรักษา        
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 ภารกิจรอง 
  1. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
  2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  3. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
  4. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
  5. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  6. การขนส่ง และวิศวกรรมจราจร 
 
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง 

การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 เทศบาลตำบลนาจะหลวย         
ได้คำนึงถึงอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 
และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืน เพ่ือให้สอดคล้องกับทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(2561-2564) โดยการบูรณาการแผนและงบประมาณในระดับพ้ืนที่ (One Plan) เพ่ือให้การคำนวณและ
วิเคราะห์อัตรากำลัง ในการกำหนดตำแหน่ง รวมถึงจำนวนอัตรากำลังที่พึงมี และเป็นไปอย่างเหมาะสม  

เทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 ส่วนราชการ 
ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา และกำหนดกรอบ
อัตรากำลังจำนวนทั้งสิ้น  90 อัตรา ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล จำนวน 25 อัตรา พนักงานครูเทศบาล
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 26 
อัตรา และพนักงานจา้งทั่วไป จำนวน 25 อัตรา  

ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลนาจะหลวย มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ 
ถือว่าไมเ่พียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

ปัจจุบัน ในส่วนราชการกองคลัง กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เกิดปัญหางานล้นคน 
จึงมีแนวทางและความจำเป็นต้องขอกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่ ในส่วนราชการกองคลัง กองช่าง ทั้งประเภท
พนักงานเทศบาล สายงานผู้ปฏิบัติและประเภทพนักงานจ้าง และขอยุบเลิกตำแหน่งว่าง ประเภทพนักงานจ้าง 
และในส่วนราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จ้างเหมาบริการเพ่ือรองรับภารกิจงานด้านการกำจัด
ขยะมูลฝอย  

แต่เนื่องจากการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่ ต้องมีการวิเคราะห์ปริมาณงาน คุณภาพงาน 
และเอกสารประกอบ ตลอดจนต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแผนอัตรากำลัง   
3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 เพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะ ซึ่งหากทำพร้อมไปในคราวนี้      
อาจส่งผลให้การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566      
ไม่แล้วเสร็จภายใน 1 ตุลาคม 2563 ได้  
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ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ จึงมีความจำเป็นต้องขอกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่ และขอยุบเลิกตำแหน่งว่าง 

เพ่ือรองรับภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้แก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการกองคลัง 
และกองช่าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 35   
และมีแนวทางจะกำหนดส่วนราชการที่เป็นส่วนราชการที่มีความจำเป็นในการบริหารราชการของเทศบาลขึ้น
ใหม ่ เพ่ือความเหมาะสมในการรองรับภารกิจที่อาจขยายและเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  

ทั้งนี้ ตำแหน่งพนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร ที่ว่าง ได้รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ทราบเพ่ือดำเนินการสรรหา ฯ ส่วนตำแหน่งพนักงานเทศบาล  สายงานผู้ปฏิบัติ (ประเภททั่วไปและประเภท
วิชาการ) ที่ว่างและไม่อยู่ระหว่างการรับโอน (ย้าย) นั้น ได้ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทน และ
คาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2564 – 2566 ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี จะมีบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง
ตามที่ต้องการ และจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
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8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ  

จากสภาพปัญหาของเทศบาลตำบลนาจะหลวย มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เทศบาลตำบลนาจะหลวย การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
 8.1 โครงสร้างส่วนราชการ  
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

1. สำนักปลัดเทศบาล 1. สำนักปลัดเทศบาล   

1.1 ฝ่ายอำนวยการ 1.1 ฝ่ายอำนวยการ   

 - งานธุรการ  - งานธุรการ   

 - งานการเจ้าหน้าที่  - งานการเจ้าหน้าที่   

 - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   

 - งานประชาสัมพันธ์  - งานประชาสัมพันธ์   

 - งานจัดทำงบประมาณ  - งานจัดทำงบประมาณ   

- งานนิติการและสัญญา - งานนิติการและสัญญา   

- งานทะเบียนราษฎร์ - งานทะเบียนราษฎร์   

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและม่ันคง - งานรักษาความสงบเรียบร้อยและม่ันคง   

- งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม - งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   

2. กองคลัง 2. กองคลัง   

2.1 งานธุรการ 2.1 งานธุรการ   

2.2 งานแผนที่ภาษ ี 2.2 งานแผนที่ภาษ ี   

2.3 งานจัดหาผลประโยชน์ 2.3 งานจัดหาผลประโยชน์   

2.4 งานการเงินและบัญชี 2.4 งานการเงินและบัญชี   

2.5 งานพัสดุและทรัพย์สิน 2.5 งานพัสดุและทรัพย์สิน   

2.6 งานพัฒนารายได ้ 2.6 งานพัฒนารายได ้   

2.7 งานเร่งรัดรายได ้ 2.7 งานเร่งรัดรายได ้   

2.8 งานทะเบียนทรัพย์สิน 2.8 งานทะเบียนทรัพย์สิน   
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8.1 โครงสร้างส่วนราชการ (ต่อ)  
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

3. กองช่าง 3. กองช่าง   

3.1 งานธุรการ 3.1 งานธุรการ   

3.2 งานวิศวกรรม 3.2 งานวิศวกรรม   

3.3 งานสถาปัตยกรรม 3.3 งานสถาปัตยกรรม   

3.4 งานผังเมือง 3.4 งานผังเมือง   

3.5 งานสาธารณูปโภค 3.5 งานสาธารณูปโภค   

3.6 งานสวนสาธารณะ 3.6 งานสวนสาธารณะ   

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

4.1 งานธุรการ 4.1 งานธุรการ   

4.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 4.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม   

4.3 งานรักษาความสะอาด 4.3 งานรักษาความสะอาด   

4.4 งานเผยแพร่และฝึกอบรม 4.4 งานเผยแพร่และฝึกอบรม   

4.5 งานส่งเสริมสุขภาพ 4.5 งานส่งเสริมสุขภาพ   

4.6 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 4.6 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   

4.7 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 4.7 งานศูนย์บริการสาธารณสุข   

4.8 งานสัตวแพทย ์ 4.8 งานสัตวแพทย์   

5. กองการศึกษา 5. กองการศึกษา   

5.1 งานธุรการ 5.1 งานธุรการ   

5.2 งานบริหารการศึกษา 5.2 งานบริหารการศึกษา   

5.3 งานพัฒนาการศึกษา 5.3 งานพัฒนาการศึกษา   

5.4 งานกีฬาและนันทนาการ 5.4 งานกฬีาและนันทนาการ   
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8.2 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 

  จากภารกิจที่จะต้องดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า (ปีงบประมาณ 
2561-2563) และจากปริมาณงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) จึงจำเป็นต้องมีการกำหนด
ตำแหน่งต่าง ๆ ในแต่ละส่วนราชการ เพ่ือให้เหาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่าย
งบประมาณของเทศบาลตำบลนาจะหลวย และเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลนาจะหลวย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงกำหนดตำแหน่งในแต่ละส่วนราชการ ดังนี้ 

กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี 2564 – 2566 

ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา
กำลัง
เดิม 

อัตราตำแหน่ง 
ที่คาดว่าจะต้องใช้ 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
ข้างหน้า 

เพ่ิม/ลด 
หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง  
(ปลัดเทศบาล) 

1 1 1 1 - - - 
 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
(รองปลัดเทศบาล) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม  

รวม 2 2 2 2 
    

สำนักปลัดเทศบาล (01) 
        

นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น  
(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม  
นักบริห ารงานทั่ วไป   ระดับต้น                              
(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) 

1 1 1 1 - - -  

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/
ชำนาญการ 

1 1 1 1 - - -  

นั กวิ เค ราะห์ น โยบายและแผน 
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

2 2 2 2 - - - ว่าง 1 อัตรา 

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

1 1 1 1 - - - 
 

นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 1 1 1 - - - 
 

นั ก พั ฒ น า ชุ ม ช น ป ฏิ บั ติ ก า ร /  
ชำนาญการ 

1 1 1 1 - - -  

เ จ้ า พ นั ก ง า น พั ฒ น า ชุ ม ช น
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 

1 1 1 1 - - -  

นั กประชาสัมพั น ธ์ปฏิ บั ติ ก าร /
ชำนาญการ 

1 1 1 1 - - -  
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ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา
กำลัง
เดิม 

อัตราตำแหน่ง 
ที่คาดว่าจะต้องใช้ 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
ข้างหน้า 

เพ่ิม/ลด 
หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 

2 2 2 2 - - -  

ลูกจ้างประจำ 
        

เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - - ว่างให้ยุบ 

พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - - ว่างให้ยุบ 

ภารโรง 1 1 1 1 - - - ว่างให้ยุบ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
        

พนักงานขับรถยนต์ 2 2 2 2 - - -  

พนักงานดับเพลิง 1 1 1 1 - - - 
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - - 
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 1 1 1 1 - - - 
 

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - - 
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 1 1 1 - - - 
 

พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 1 1 1 1 - - - 
 

พนักงานวิทยุ (ทักษะ) 1 1 1 1 - - - 
 

พนักงานจ้างทั่วไป 
        

คนงานท่ัวไป 2 2 2 2 - - -  

พนักงานขับรถยนต์ 2 2 2 2 - - - 
 

รวม 28 28 28 28 - - - 
 

กองคลัง (04) 
        

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
(ผู้อำนวยการกองคลัง) 

1 1 1 1 - - - 
 

นั ก วิ ช า ก า ร พั ส ดุ ป ฏิ บั ติ ก า ร /   
ชำนาญการ 

1 1 1 1 - - - 
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ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา
กำลัง
เดิม 

อัตราตำแหน่ง 
ที่คาดว่าจะต้องใช้ 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
ข้างหน้า 

เพ่ิม/ลด 
หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

เจ้ า พ นั ก ง า น จั ด เก็ บ ร า ย ไ ด้
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 

1 1 1 1 - - -  

ลูกจ้างประจำ 
        

เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - - ว่างให้ยุบ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
        

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 2 2 2 - - - ว่าง 1 อัตรา 

พนักงานจ้างทั่วไป 
        

คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - - 
 

รวม 7 7 7 7 - - - 
 

กองช่าง (05) 
        

นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง  
(ผู้อำนวยการกองช่าง) 

1 1 1 1 - - - 
 

ลูกจ้างประจำ 
        

คนสวน 1 1 1 1 - - - ว่างให้ยุบ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
        

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 1 1 1 - - - 
 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 - - - 
 

พนักงานตกแต่งสวน (ทักษะ) 2 2 2 2 - - - 
 

ช่างไม้ (ทักษะ) 3 3 3 3 - - - 
 

พนักงานจ้างทั่วไป 
        

คนงานท่ัวไป 5 5 5 5 - - - 
 

รวม 14 14 14 14 - - - 
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ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา
กำลัง
เดิม 

อัตราตำแหน่ง 
ที่คาดว่าจะต้องใช้ 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
ข้างหน้า 

เพ่ิม/ลด 
หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(06) 

        

นักบริห ารงานสาธารณ สุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับกลาง 
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

1 1 1 1 - - - 

 

เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบั ติ งาน/
ชำนาญงาน 

1 1 1 1 - - - 
 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/
ชำนาญงาน 

1 1 1 1 - - - 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
        

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - - 
 

พนักงานประจำรถขยะ 5 5 5 5 - - - 
 

พนักงานจ้างทั่วไป 
        

คนงานท่ัวไป 8 8 8 8 - - -  

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 2 2 2 - - - 
 

รวม 19 19 19 19 - - - 
 

กองการศึกษา (08) 
        

นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น                           
(ผู้อำนวยการกองการศึกษา) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

นั ก วิ ช าก ารศึ ก ษ าป ฏิ บั ติ ก าร / 
ชำนาญการ 

1 1 1 1 - - -  

นั ก สั น ท น า ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร /   
ชำนาญการ 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบั ติ งาน/
ชำนาญงาน 

1 1 1 1 - - - 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
       

  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 1 1 1 1 - - - 
 

พนักงานจ้างทั่วไป 
        

คนงานท่ัวไป 3 3 3 3 - - - 
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ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา
กำลัง
เดิม 

อัตราตำแหน่ง 
ที่คาดว่าจะต้องใช้ 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
ข้างหน้า 

เพ่ิม/ลด 
หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง 
        

ครู  2 2 2 2 - - - - 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

        

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - - 
 

พนักงานจ้างทั่วไป 

        

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 2 2 2 2 - - -  

         

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม 
       

ครู 5 5 5 5 - - - 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
        

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป 

        

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 1 1 1 3 - - -  
         

รวม 20 20 20 20 - - - 
 

รวมท้ังสิ้น 90 90 90 90 - - -  

 
หมายเหตุ  กรณีตำแหน่งลูกจ้างประจำ “ว่างให้ยุบ” เป็นไปตาม ข้อ 83 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2547  
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12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

  
เทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและ 

บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกประเภทตำแหน่งทุกสายงาน และทุกระดับ ให้ได้มีโอกาส
ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรตามที่กฎหมายกำหนด มีระยะเวลา 3 ปี สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนอัตรากำลัง 3 ปี    
 การพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เทศบาลตำบลนาจะหลวยยัง
ตะหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย เช่น การพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0   
 ดังนั้น เทศบาลตำบลนาจะหลวย จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0       
โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 
 1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส ใน
การทำงาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดำเนินการเองออกไป
ให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้
สอดคล้องกับการทำงานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง 
ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อโยงการทำงานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะ
เป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคำถามกับ
ตนเองเสมอว่าประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการ
สาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองทุกส่วน
ราชการเพ่ือให้บริการต่างๆ  สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะ
ติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต  เว็ปไซด์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
 3. องค์กรที่ มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทำงาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า                
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริ่เริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้า
มาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า มีความยึดหยุ่น และ
ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทำให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ 
และปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
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 4. การกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
       ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง 
เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill 
Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 
กันยายน 2560 
      ทั้งนี้วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 

เทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ทศนคติ มีคุณธรรม และจริยธรรม อันจะทำให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย  
ทุกคน ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้  มีวิธีการพัฒนาอาจใช้
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษา ดูงาน การประชุม       
เชิงปฏิบัติการ เป็นต้น โดยให้ผู้บังคับบัญชีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 5 ด้าน ดังนี้ 

(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 
สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ  

(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละงาน ได้แก่  ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง  

(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน เช่น ในเรื่องการ
วางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 

(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทำงาน การสื่อความหมาย การเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย 

(5) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน        
การปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข 

สำหรับหลักสูตรในการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง กำหนดไว้ ดังนี้ 

(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 

 (4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
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 เทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้หลายวิธี วิธีการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หรือการพัฒนาการสอนงาน การให้คำปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนที่ เหมาะสม การดำเนินการดังกล่าว             
อาจมอบหมายสำนักงาน ก.ท. หรือ สำนักงาน ก.ท.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมดำเนินการ หรือดำเนินการร่วมกับ
สำนักงาน ก.ท. หรือสำนักงาน ก.ท.จ.ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนา วิธีใด วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี 
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร ในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2566) ดังนี้ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

1 ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ
ศึ ก ษ า ดู ง า น 
“พัฒนาศักยภาพ
ใน ก ารบ ริ ห าร
จั ด ก ารอ งค์ ก ร
แ ล ะ ก า ร
ปฏิบั ติ งานของ
บุคลากร” 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนตำบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เ พื่ อ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถและ
เพิ่มศักยภาพของ
ผู้บริหาร สมาชิก
ส ภ า เ ท ศ บ า ล
พนักงานเทศบาล  
ในการปฏิบัติหน้าที่
และการให้บริการ 

- ผลผลิตผู้บริหาร สมาชิก
ส ภ า เท ศ บ าล  พ นั ก งาน
เทศบาล หรือประชาชนและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนผู้มี
ส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 80 คน:
ปี 
- สถานท่ีดำเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลตำบลนา
จะหลวย หรือตามที่เทศบาล
ตำบลนาจะหลวย กำหนดให้
ศึกษาดูงาน 
- ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย ค ณ ะ
ผู้ บ ริ ห า ร  ส ม า ชิ ก ส ภ า
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม 

500,000.00 
 

500,000.00 
 
 
 

500,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้ มี ส่ วน ร่ วม
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่ มขึ้นร้อยละ 
20 
เชิงคุณภาพ 
2.ล ด ขั้ น ต อ น
การปฏิบัติ งาน
เ ป็ น ไ ป ต า ม
ร ะ ย ะ เว ล า ที่
กำหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ผู้ บ ริ ห า ร 
สมาชิกสภา
เ ท ศ บ า ล 
พ นั ก ง า น
เ ท ศ บ า ล 
ป ระ ช าช น
และผู้มีส่วน
เกี่ ยวข้องมี
ความรู้ความ
เข้ า ใจ แ ล ะ
ปฏิบัติหน้าที่
พั ฒ น า
เ ท ศ บ า ล มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

ง า น ก า ร
เจ้าหน้าท่ี/ 
ส ำ นั ก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

2 ฝึกอบรม กฎหมาย
วิธีปฏิบัติราชการ
ท า ง ป ก ค ร อ ง 
เสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล  
และจัดกิ จกรรม
เนื่ อ ง ใน โอ ก า ส
ครบรอบ 100 ปี  
ธงชาติไทย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดั บ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 

1 . เพื่ อ ให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่เทศบาลและ
ประชาชนมี ความ รู้
เกี่ยวกับกฎหมายใน
การปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง และยึดมั่ น
ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อป้องกันการทุจริต 
2 . เพื่ อ ให้ พ นั ก งาน
เทศบาลและประชาชน
รับรู้ ถึ งความ เป็ นมา
ข อ ง ธ ง ช า ติ ไ ท ย 
กฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง การใช้ การ
ชัก การประดับ การ
แสดงและการเคารพธง
ชาติไทย  

-ผลผลิ ต จั ด ฝึ ก อบ รม
ก ฎ ห ม า ย วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ราชการทางปกครอง 
เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
และจัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 100 ปี 
ธงชาติไทย จำนวน 90 
คน : ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีดำเนินการ 
สำนักงานเทศบาลตำบล
นาจะหลวยหรือตามที่
เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล          
นาจะหลวย กำหนด 
- เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล  

20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1 . ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร ท า ง
ปกครอง และยึด
มั่ น ต า ม ห ลั ก    
ธรรมาภิบาลเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
2.เพื่อให้พนักงาน
เ ท ศ บ า ล แ ล ะ
ประชาชนรับรู้ถึง
ความเป็นมาของ  
ธงชาติไทย 

1.การปฏิบัติงาน
ข อ งพ นั ก ง า น
เทศบาลถูกต้อง
ต า ม ร ะ เบี ย บ
กฎหมาย และ
เข้ า ใ จ วิ ธี ก า ร
ปฏิบั ติ ราชการ
ทางปกครองมาก
ขึ้ น แ ล ะยึ ด มั่ น
ต า ม ห ลั ก       
ธรรมาภิบาล              

งานนิติการและ
สัญ ญ า/สำนั ก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

       ก ฎ ห ม า ย  แ ล ะ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
การใช้ การชัก การ
ประดับ การแสดง
และการเคารพธง
ชาติ ไท ย ร้ อยละ 
80 
เชิงคุณภาพ 
2.คณ ะผู้บ ริห าร
เทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล 
ปฏิบัติงานถูกต้อง 
ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กฎหมาย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

2 .  เ พื่ อ ใ ห้
พ นั ก ง า น
เท ศ บ า ล แ ล ะ
ประชาชนรับรู้ถึง
ความเป็นมาของ
ธ ง ช า ติ ไ ท ย 
กฎหมาย และ
ร ะ เ บี ย บ ที่
เกี่ยวข้อง การใช้ 
ก า ร ชั ก  ก า ร
ป ร ะ ดั บ  ก า ร
แสดงและการ
เค ารพ ธงช าติ
ไทย 

งานนิติการและ
สัญ ญ า/ส ำนั ก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

3 ฝึกอบรมให้ความรู้
แ ก่ พ นั ก ง า น
เ ท ศ บ า ล แ ล ะ
ประชาชนทั่ ว ไป 
เกี่ ย วกับ  พ .ร .บ . 
ข้อมูลข่าวสารของ
ร า ช ก า ร  พ .ศ . 
2540” 
(จากการประชุม
ประชาคมระดั บ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 
 
 
 

เ พื่ อ ใ ห้ พ นั ก ง า น
เจ้าหน้าที่เทศบาลและ
ป ร ะ ช า ช น ใน เข ต
เท ศ บ า ล มี ค ว า ม รู้
เกี่ยวกับพ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 
 

-ผลผลิ ต ฝึ ก อบ รม ให้
ค ว า ม รู้ แ ก่ พ นั ก ง า น
เทศบาลและประชาชน
ทั่วไป จำนวน 100 คน 
:ปี:ครั้ง 
 - สถานท่ีดำเนินการ 
สำนักงานเทศบาลตำบล
นาจะหลวยหรือตามที่
เท ศบ าลกำห น ดตาม
ความเหมาะสม 
- เป้าหมาย 
พนักงานเทศบาลตำบล
น า จ ะ ห ล ว ย  แ ล ะ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบล         นาจะหลวย 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 เชิงปริมาณ 
1.พ นั ก ง า น
เ ท ศ บ า ล แ ล ะ
ประชาชนทั่วไปมี
ค วาม รู้ เกี่ ย วกั บ 
พ . ร .บ  ข้ อ มู ล
ข่าวสาร 
เชงิปริมาณ 
2 . พ นั ก ง า น
เ ท ศ บ า ล แ ล ะ
ประชาชนทั่ ว ไป
เข้าร่วมกิจกรรม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

พ นั ก ง า น
เทศบ าลมี ก าร
ป ฏิ บั ติ ง า น
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
ข้ อมู ลข่ าวสาร
ข อ ง ร า ช ก า ร 
พ .ศ . 2 5 4 0 
ถูกต้องมากขึ้น 
 

งานนิติการและ
สัญ ญ า/สำนั ก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

4 ฝึ ก อ บ ร ม
คณะกรรมการการ
จัดหาพัสดุ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดั บ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 
 
 

เพื่อให้คณะกรรมการ
จัดหาพั สดุ มี ความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนตลอดจน
ความรับผิดชอบอัน
เกี่ยวกับการดำเนินการ
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย กำหนด  
 

-ผลผลิตกิจกรรมอบรม
คณะกรรมการจัดหาพสัดุ  
ไม่น้อยกว่า  50 คน :1
ครั้ง:ปี 
 - สถานท่ีดำเนินการ 
สำนักงานเทศบาลตำบล
นาจะหลวย หรือตามที่
เท ศ บ าลต ำบ ลน าจะ
หลวยกำหนด 
-เป้าหมาย 
คณ ะผู้ บ ริห าร เทศบ าล 
ส ม า ชิ ก ส ภ า เท ศ บ า ล 
พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล        
แ ล ะ ป ระ ช าช น ใน เข ต
เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล            
นาจะหลวย หรือผู้ ท่ีอาจ
ต้องเป็นคณ ะกรรมการ
จัดหาพัสดุ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1. ฝึ ก อ บ ร ม
ค ณ ะ ก ร รม ก า ร 
การจัดหาพัสดุและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เข้ าร่วมกิจกรรม
เพิม่ขึ้นร้อยละ 20 
เชิงปริมาณ 
2. คณะกรรมการ 
การจัดหาพัสดุและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 80 

ผู้ ที่ ได้ รับ ค ำสั่ ง
แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ
จัดหาพัสดุในแต่
ล ะ ต ำแ ห น่ งมี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เข้าใจในบทบาท
ห น้ าที่ ข อ งต น
ตลอดจนความ
รับ ผิ ด ชอบ อั น
เกี่ ย ว กั บ ก า ร
ด ำ เนิ น ก าร ไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม
ร ะ เ บี ย บ 
ก ฎ ห ม า ย 
กำหนด มากข้ึน 
 

งานนิติการและ
สัญ ญ า/สำนั ก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

5 ฝึ ก อ บ ร ม          
ใ ห้ ค ว า ม รู้ ด้ า น
ระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่นผู้บ ริหาร
และสมาชิก 
สภาท้องถิ่น 
(จากการประชุม
ประชาคมระดั บ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 
 
 

เพื่ อ เพิ่ ม เติ มความรู้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อ
ผู้ ด ำ ร ง ต ำ แ ห น่ ง
ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาเทศบาล 
 

-ผลผลิตกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้ด้านระเบียบ 
ก ฎ ห ม า ย ท้ อ ง ถิ่ น 
ผู้ บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  และพนักงาน
เทศบ าล  ไม่ น้ อ ยกว่ า  
50 คน:1ครั้ง:ปี 
 - สถานท่ีดำเนินการ 
สำนักงานเทศบาลตำบล
นาจะหลวย หรือตามที่
เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล           
นาจะหลวย กำหนด 
-เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารเทศบาล 
สม า ชิ กส ภ า เท ศ บ าล 
ตำบลนาจะหลวย 
 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ฝึ ก อ บ ร ม ให้
ค ว า ม รู้ ด้ า น
ระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
แ ล ะ พ นั ก ง า น
เทศบาลเข้ าร่วม
กิ จกรรม เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 20 
เชิงปริมาณ 
2.คณ ะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
แ ล ะ พ นั ก ง า น
เทศบาล มีความ
เ ข้ า ใ จ เพิ่ ม ขึ้ น     
ร้อยละ 80 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น และ
พ นั ก ง า น
เทศบาล ปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้
ถู ก ต้ อ ง  แ ล ะ
ดำเนินการตามที่
กฎหมายกำหนด 
 

งานนิติการและ
สัญ ญ า/สำนั ก
ปลัดเทศบาล 
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง 

   เทศบาลตำบลนาจะหลวย  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพ่ือให้มีหน้าที่ดำเนินไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม และ     
ไม่หวังประโยชน์ส่วนตน อำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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ภาคผนวก 
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เอกสารอ้างอิง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2563  ของเทศบาล
ตำบลนาจะลวย  ฉบับลงวันที่ 14 มกราคม 2563 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก ก  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ของเทศบาล
ตำบลนาจะหลวย   
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ภาคผนวก ข  รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563  
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ภาคผนวก ค  คำสั่งอัตราเงินเดือน (ที่ใช้เป็นฐานการคำนวณ ข้อ 9)
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ภาคผนวก ง   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)
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ภาคผนวก จ บัญชีสรุปแสดงการวิเคราะห์ปริมาณงาน ประจำปี 

2563 (สรุปแต่ละส่วนราชการ)   
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ภาคผนวก ฉ คำแถลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 


