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               เทศบาลต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดท าแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  (รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2563)  โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน 
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ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
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2563)  เพ่ือใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลแวงใหญ่เป็นไป
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จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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 ประกำศเทศบำลต ำบลแวงใหญ่ 
 เรื่อง กำรใชแ้ผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี ของเทศบำล 
    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2563 

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

  ด้วยเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ได้รายงานขอความเห็นชอบแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล  
๓  ปี รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563 จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น  

   บัดนี   ก.ท.จ.ขอนแก่น ในการประชุมครั งที่  9/2560เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 
เห็นชอบให้เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปีของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 - 2563 เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง  และการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาล  ซึ่งแจ้งให้เทศบาลทราบแล้วตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่  
ขก 0023.2/ว 28809 ลงวันที่ 29  กันยายน 2560  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ ๑๔, ๑๘, ๒๕๑, ๒๕๒, ๒๕๓ และ ๒๕๔ แห่งประกาศ 
ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ ๒๕  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม  เทศบาลต าบลแวงใหญ่  จึงประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
ของเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  มีผลตั งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  2560 ถึงวันที่  ๓๐  
กันยายน ๒๕63     
  
       ประกาศ  ณ  วันที่   2  ตลุาคม  พ.ศ.  2560     
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1 
 

 

แผนอัตราก าลัง  ๓  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2563 
 
 

การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลั งคนในองค์กรหนึ่ งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน   
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้อง
กัน ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2558 – 2560  ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2560   ดังนั้นเทศบาลต าบลแวงใหญ่ จึงจ าเป็นต้อง จัดท าแผนอัตราก าลัง  
3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563   ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ  
เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง  โดยใช้หลักการและวิธีการจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ดังนี้ 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง  มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้
ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก  และคุณภาพของงาน ปริมาณงาน  
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)   ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 

1.2  คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาล จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น             
(ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้เทศบาล  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563  
  ๑.๓  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลแวงใหญ่  จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง                  
๓ ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  ขึ้น 
 
 
 ๒.๑  เพ่ือให้เทศบาลต าบลแวงใหญ่ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้าง 
ทีห่มาะสมไม่ซ้ าซ้อน  อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล 

๒.๒  เพ่ือให้เทศบาลต าบลแวงใหญ่  มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลต าบล  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๒.๓  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและ
การใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

๑. หลักการและเหตุผล 

๒. วัตถุประสงค์ 
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๒.๔  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการก าหนดประเภท
ต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่ง พนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

๒.๕ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของ ให้
เทศบาลต าบลแวงใหญ่  

2.6  เพ่ือให้เทศบาลต าบลแวงใหญ่ สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ 
และการใช้อัตราก าลังบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.7  เพื่อให้เทศบาลต าบลแวงใหญ่ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามกฏหมายก าหนด 

 
 
   

  เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ได้ด าเนินการก าหนดขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
3  ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563  ดังนี้  

๓.๑  วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาล 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารและเทศบาล รวมถึงสภาพปัญหา
ของเทศบาล เพ่ือให้ด าเนินการของเทศบาลต าบลแวงใหญ่บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง 
ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้อาจเป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบัน
ที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมการ
วางแผนการใช้อัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชราชเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดการเตรียมความ
พร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
                    3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

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

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กร
บรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

๓.กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
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 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร 
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

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

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบั ติงานในเวลาต้องการ  เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
เข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง การ
วางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กร
ต่อไป 

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

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกท้ังยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อั ตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานขององค์กร ดังนี้ 

 พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่
มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น   ก าหนด
ต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานเทศบาลไว้  ดังนี้ 
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- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

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

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การ
ก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิงเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาด
กลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
(2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจของเทศบาลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ 
ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
ได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบล
พระเพลิง  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไร
เพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ 
ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่
เรื่องการวางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่ง
แต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  
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การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

        - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ใน
การบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนรักษาพยาบาล  ให้การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม 

                      3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลาคือ   
มิติข้อมูลในอดีต   มิติข้อมูลในปัจจุบัน  และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตาราง 

 
History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 

                              

                    

                                       

                                

        

       

           

        

•                         

                          

                            

         

•              Issues              

                               

                  360      

•                           

                 

•                             

              

•                       

                       FTE 

•                           

                          

                          

                  

•                        

                         

          Drivers 

 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลัง  ไม่อาจ

ขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ 
(Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American Academy of Political and Social 
Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัว
ในการพิจารณา” 

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

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 
 

  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตราก าลัง ในเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยจะเป็นการ
พิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ เทศบาลต าบลแวงใหญ่ จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ 
และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการรักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิ
การศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ใน
ส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่าง
ทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิด 
จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานของ เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะ
การก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่ละส่วน
ราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็นสายงาน
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วิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงาน  
นั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

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

o พิจารณางานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    ดังนี้ 

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

 

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

 กระจกด้านที่ 4  Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (ที่ยึดโยง
กับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจของเทศบาล ) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ 
ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการ
ประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
 
 

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

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
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โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งเทศบาลต าบลแวงใหญ่ พิจารณาทบทวน
ว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 4 ส่วนราชการ 
ได้แก่  ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลัง 
ที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งอัตราก าลัง
ที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ 
ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  
เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับเทศบาลและ พ้ืนที่
ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่ เทศบาลต าบลแวงน้อย เทศบาลต าบลก้านเหลือง  ซึ่งทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ใน
เขตพ้ืนทีต่ิดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
  เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ได้แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปี งบประมาณ  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ซึ่งประกอบด้วย  นายกเทศมนตรีเป็นประธาน  ปลัดเทศบาล หัวหน้าสวนราชการ 
ผู้อ านวยการกอง เป็นกรรมการ  มีนักทรัพยากรบุคคล  เป็นเลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยมีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

 3.2.1 วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อ านาจให้แก่องคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู้บริหารและ สภาพปัญหาของเทศบาล 
ต าบลแวงใหญ่ 

 3.2.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ได อยาง 
มีประสิทธิภาพและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 

 3.2.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ 

 3.2.๔ ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในเทศบาลต าบลแวงใหญ่ โดยให้หัวหน้าส่วน 
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ 
อ านาจหน้าทที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จรงิ และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และ ลูกจางประจ า ประกอบการ
ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจา้ง 
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 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง จ านวนต าแหนงให้เหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเ้หมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการ 

 3.2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตอง 
ไมเกิน ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 

 3.2.๗ ใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถอยา่งน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ 

และส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การก าหนดอัตราก าลังคน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้เทศบาล  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้เทศบาลต าบลแวงใหญ่ สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จาก
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี  ท าให้สามารถวางแผนก าลังคนและ
เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่จะเผชิญในอนาคต
เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม
ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
น าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้

3.3.5 ช่วยให้องค์กรสามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และระดับทักษะของก าลังคนให้
เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้ง
ก าลังคนและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์กร 
เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
หน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่ วยท า ให้ เ กิดการจ้ า ง งานที่ เ ท่ า เที ยมกันอย่ า งมีประสิ ทธิภ าพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
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4.1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัของเทศบาลต าบลแวงใหญ่   
เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่  17  ของถนนสายชนบท  – กุดรู   หมู่ที่ 3  

ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น  มีพ้ืนที่  26.70 ตารางกิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดขอนแก่น           
72  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร  372  กิโลเมตร  

1)  อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อ เขตพ้ืนที่ต าบลวังแสงและต าบลห้วยแก อ าเภอชนบท 
 ทิศใต้  ติดต่อ เขตพ้ืนที่ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่  และต าบลหัวทุ่ง  อ าเภอพล 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ เขตพ้ืนที่ต าบลวังแสง  อ าเภอชนบท  
 ทิศตะวันออก  ติดต่อ เขตพ้ืนที่ ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท และต าบลหนองแวงนางเบ้า อ าเภอพล 

  2)  ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  น้ าท่วมไม่ถึง บริเวณทิศเหนือของชุมชนมี            

ล าห้วยยางไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก  และทางด้านตะวันออกของชุมชน มีล าห้วยหนองเอ่ียน
ไหลผ่านพ้ืนที่จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไหลไปด้านทิศใต้ของชุมชน  ซึ่งล าห้วยทั้งสองสายนี้เป็นแนวสันแบ่งเขต
อ าเภอชนบทกับอ าเภอแวงใหญ่  และเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่เหมาะส าหรับการเกษตร   นอกจากนี้ในบริเวณ          
ใจกลางชุมชนมีสระหนองแวงเป็นสระน้ าขนาดใหญ่ใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคของประชาชนในเขตชุมชน 

3)   เขตการปกครอง 
  เทศบาลต าบลแวงใหญ่  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  7  หมู่บ้าน/ชุมชน   ได้แก่ 

หมู่ที่  1   บ้านแวงใหญ่ 
หมู่ที่  2   บ้านดอนบาลไท 
หมู่ที่  3   บ้านหัวหนองแวง 
หมู่ที่  4   บ้านหนองกระรอก 
หมู่ที่  5   บ้านบะแค 
หมู่ที่  6   บ้านแวงพัฒนา 
หมู่ที่  7    บ้านเมืองทอง 

                   4)  จ านวนประชากร (ณ วันที่  30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559) ภายในเขตเทศบาลต าบล      
แวงใหญ่  มีประชากรทั้งหมด  5,162  คน  แยกเป็นชาย  2,505  คน  หญิง 2,657  คน  จ านวนครัวเรือน 
1,633  ครัวเรือน  ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 1:193 (ตารางกิโลเมตร/คน) 

 

๔. สภาพปัญหาของพื้นท่ีและความต้องการของประชาชน 
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5   จ านวนครัวเรือนทั้งหมด (ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559)  1,631   ครัวเรือน 

 

 

 

 

 
     ข้อมูลประชากรย้อนหลัง  3  ปี   เทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

 

หมู่ที ่
2556 

 
2557 

 

 
2558 

 

2559 
 (ณ วันที่ 30 เดือน 
กันยายน 2559) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 379 440 819 376 449 825 380 431 811 381 442 823 
2 383 415 798 375 419 794 370 419 789 362 428 790 
3 513 555 1,068 519 551 1,070 496 561 1,057 496 547 1,043 
4 384 383 767 392 388 780 408 394 802 408 389 797 
5 265 289 554 261 293 554 279 285 564 272 281 553 
6 289 302 591 288 299 587 305 289 594 302 286 588 
7 283 276 559 287 278 565 284 283 567 284 284 568 

รวม
ทั้งสิ้น 

2,496 2,660 5,156 2,498 2,677 5,175 2,524 2,664 5,188 2,505 2,657 5,162 

สถิติจ านวนครัวเรือนย้อนหลัง  3  ปี 
 

หมู่ที่ หน่วย 
ข้อมูลครัวเรือนต าบลแวงใหญ่ 

2556 2557 2558 
2559 

(ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน)  
1 ครัวเรือน 213 218 217 218 

2 ครัวเรือน 199 204 205 206 

3 ครัวเรือน 412 422 450 464 

4 ครัวเรือน 167 169 170 171 

5 ครัวเรือน 147 150 152 152 

6 ครัวเรือน 154 155 157 160 

7 ครัวเรือน 215 224 256 260 

รวมทั้งสิ้น ครัวเรือน 1,507 1,542 1,609 1,631 
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6)  ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 

    - สถานศึกษา นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
จ านวนโรงเรียน 

(โรง) 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จ านวนครู  

(คน) 
จ านวนบุคลากรทาง

การศึกษา (คน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 91 5 1 

ระดับอนุบาล (ร.ร.เอกชน) 1 116 5 5 

ระดับประถม(รัฐบาล) 2 380 18 8 

ระดับประถม(เอกชน) 1 100 8 5 

ระดับมัธยม 1 312 49 5 
ระดับอาชีวศึกษา - - - - 

ระดับอุดมศึกษา - - - - 
               
    

  -ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล าดับ ชื่อประเพณี 
เดือนที่จัด

งาน (เดือนที่ 
1-12) 

รายละเอียด (จุดเด่น) 

1 ประเพณีทอดกฐิน 10 , 11 ถวายผ้าพระกฐิน 
2 ประเพณีลอยกระทง 11 ประกวดขบวนแห่ กระทง นางนพมาศ 

3 ประเพณีส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 12 , 1 
แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ท าบุญตักบาตรวันขึ้น
ปีใหม่ 

4 ประเพณีสงกรานต์ 4 รดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ 
5 ประเพณีจัดงานวันวิสาขบูชา 5 ท าบุญตักบาตร  เวียนเทียน 
6 ประเพณีแห่เทียนพรรษา 7 ถวายเทียนพรรษา  เวียนเทียน 
7 ประเพณีบุญบั้งไฟ 6 แข่งขันจุดบั้งไฟ  ประกวดขบวนแห่ 

8 
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหนองโบสถ์และศาล
เจ้าพ่อปู่ตา 

5 , 6 พิธีบวงสรวงขอฝน 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

7)  สาธารณสุข – แพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข 

แพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข 

จ านวนแพทย์ - คน 

จ านวนพยาบาล 2 คน 

จ านวนทันตแพทย์ 1 คน 

ทันตภิบาล - คน 

จ านวนเภสัชกร 1 คน 

จ านวน อสม. 114 คน 

จ านวนสาธารณสุขชุมชน 1 คน 
 

        สถานพยาบาล 

จ านวนโรงพยาบาลรัฐ - แห่ง 

จ านวนโรงพยาบาลเอกชน - แห่ง 

จ านวนศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง 

จ านวนคลีนิคเอกชน 2 แห่ง 

จ านวนร้านขายยา 3 แห่ง 
 

 - โรคระบาด   

ที ่ ชื่อโรคระบาด 
เดือนที่ระบาด (ระบุ
ตัวเลขเดือน 1-12) 

  -   

8)  ด้านสังคมและการสงเคราะห์ 
  - คนชรา  คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ 
 

คนชรา  คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
 จ านวน 

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนที่ได้รับ 
การช่วยเหลือ 

(คน) 

จ านวน 
ทัง้หมด 
(คน) 

จ านวนที่ได้รับ 
การช่วยเหลือ 

(คน) 

จ านวน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนที่ได้รับ 
การช่วยเหลือ 

(คน) 

คนชรา 
คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

  773 
82 
6 

773 
82 
6 
 

809 
90 
6 
 

809 
90 
6 
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  - ศาสนสถาน  
  (1)  วัดหรือส านักสงฆ์  8 แห่ง 
  (2)  โบสถ์   1 แห่ง 
  (3)  มัสยิด   - แห่ง 
  (4)  ศาสนสถานอื่นๆ  - แห่ง 
  

  - ศาสนา  และผู้นับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙9  
-  ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์  ร้อยละ  1 
 

-  สุสาน 
  (1)  เมรุเผาศพ   6 แห่ง 
 
 
  9)  คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตต าบลแวงใหญ่ปี  2559 

    การจัดเก็บข้อมูล  จปฐ ปี 2559  จากครัวเรือนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ,631 ครัวเรือน           
จ านวน  7  หมู่บ้าน  

                    10)  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                               -  ต ารวจ   72 นาย 
   -  เจ้าหน้าที่ด้านการป้องกัน   6 นาย 
   -  สมาชิก อปพร.          122 นาย 
         (1)  ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
   -  สถานีดับเพลิง   1 แห่ง 
   -  พนักงานดับเพลิง  5 คน 
         (2)  ยานพาหนะและอุปกรณ์ดับเพลิง 
      -  รถดับเพลิง   2 คัน 
   -  รถยนต์บรรทุกน้ า  1 คัน 
   -  รถกระเช้า   1 คัน 

-  ถังดับเพลิง           30 ถัง 
         (3)  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  ข้าราชการประจ า  1 คน 
   -  พนักงานประจ า  2 คน 
   -  ลูกจ้าง   3 คน 
   -  อปพร.        122 คน 
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    11)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    -ระบบโครงข่ายถนน 

ที ่ ประเภทถนน ชื่อถนน 
ความยาวถนน 

(กม) 
1 ลาดยาง ถนนแวงใหญ่ – ห้วยยาง 20.85 
2 ลาดยาง ถนนรพช.หมายเลข 4052 1.661 
3 ลาดยาง ถนนประชาราษฎร์บ ารุง 0.18 
4 ลาดยาง ถนนรพช.หมายเลข 3030 สายแวงใหญ่-ห้วยคร้อ 7.276 
5 ลาดยาง ถนนสุขาภิบาล 1 1.10 
6 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพูลสมหวัง 0.350 
7 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุรีราษฎร์บ ารุง 0.780 
8 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสารธรรมาภรณ์ 0.360 
9 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชูเจริญ 0.450 

10 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนไผ่สีทอง 0.410 
11 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอิสระ 0.340 
12 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแถวหมอพัฒนา 0.320 
13 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิเศษสิงห์ศร 0.400 
14 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนร่วมมิตร 0.370 
15 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บูรณะ 0.410 
16 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาร่วมใจ 1.150 
17 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชานุสรณ์ 0.260 
18 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาราษฎร์บ ารุง 1.120 
19 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพรมราช 0.380 
20 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ 0.540 
21 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ 0.530 
22 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดงอานนท์ 0.310 
23 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศิริราษฎร์บ ารุง 0.620 
24 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสารพัด 0.440 
25 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประจักษ์ 0.470 
26 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาอุทิศ 0.530 
27 ลูกรัง ถนนแวงใหญ่-โคกสว่าง 3.540 
28 ลูกรัง ถนนยุทธศาสตร์ 3.600 
29 ลูกรัง ถนนโสกมูลหมา-ฝายหลวง 1.560 
30 ลูกรัง ถนนเครือซูท 0.990 
31 ลูกรัง ถนนแวงใหญ่-ทุ่มห้วย 1.110 
32 ลูกรัง ถนนหนองอินทร์พัฒนา 0.860 
33 ลูกรัง ถนนท่าเกวียนพัฒนา 2.740 
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34 ลูกรัง ถนนภูนารักษ์ 0.780 
35 ลูกรัง ถนนฝายราษฎร์-โนนตะก่ัว 1.850 
36 ลูกรัง ถนนหนองเขียนพัฒนา 0.760 
37 ลูกรัง ถนนท่าเกวียนพัฒนา ซอย 1 0.520 
38 ลูกรัง ถนนบะแค-โนนสวรรค ์ 2.150 
39 ลูกรัง ถนนบะแค-หัวฝาย 0.780 
40 ลูกรัง ถนนสระแดง 1.190 
41 ลูกรัง ถนนหลุบกุง 3.960 
42 ลูกรัง ถนนแว่นประชา 1.140 
43 ลูกรัง ถนนกัลยา 1.040 
44 ลูกรัง ถนนรวมญาติ 0.480 

 
 
 
- ระบบโครงข่ายถนน  สะพาน 

ที ่ ประเภทสะพาน ชื่อสะพาน ความยาวสะพาน (กม.) 

1 คอนกรีต ล าห้วยหนองเอ่ียน หมู่ที่ 7 0.05 

2 คอนกรีต ล าห้วยหนองเอ่ียน หมู่ที่ 4 0.05 

- ประปา 

ปริมาณการใช้น้ าประปา 0.25 ล้าน.ลบ.ม.  

 

- ไฟฟ้า 

จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ - หลัง  

-การสื่อสารและโทรคมนาคม 
จ านวนโทรศัพท์บ้าน 1,000 หมายเลข  

จ านวนโทรศัพท์สาธารณะ 7 หมายเลข  
 

12)   ด้านเศรษฐกิจ 
  -อุตสาหกรรม 

จ านวนโรงงาน 1 โรง  

จ านวนแรงงาน 10 คน  
 

13)   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ปริมาณน้ ากักเก็บ 
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ปริมาณน้ ากักเก็บ 1.50 ล้าน ลบ.ม. 

ปริมาณน้ าที่ใช้ในการเกษตร 1.00 ล้าน ลบ.ม. 
 

           -ทรัพยากรป่าไม้ 
ประเภทป่า พ้ืนทีป่่าไม้ (ตร.กม.) 

ชื่อป่าชุมชน ป่าชุมชนบ้านบะแค หมู่ที่  5 0.21 

ชื่ออุทยานแห่งชาติ.................-............................................  -  

 

-ทรัพยากรดิน ลักษณะการใช้ที่ดิน 

ประเภทพื้นที่ จ านวนพื้นที่ หน่วย 

พ้ืนที่พักอาศัย 0.9 ตร.กม. 

พ้ืนที่พาณิชยกรรม 0.13 ตร.กม. 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 13.13 ตร.กม. 

พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานรัฐ 0.06 ตร.กม. 

พ้ืนที่สาวนสาธารณะ 0.01 ตร.กม. 

พ้ืนที่สถานศึกษา 0.10 ตร.กม. 

พ้ืนที่ว่างสาธารณะ 0.56 ตร.กม. 

พ้ืนที่อ่ืน ๆ 6.04 ตร.กม. 

   

  -ด้านสิ่งแวดล้อม 

ประเภทพื้นที่ จ านวนพื้นที่ หน่วย 

จ านวนโรงบ าบัดน้ าเสีย - แห่ง 

จ านวนรถยนต์เก็บขยะ 2 คัน 

จ านวนสถานที่ก าจัดขยะ 1 แห่ง 
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ข .ศักยภาพท้องถิ่น 
  1)  ศักยภาพโครงสร้างบุคลากรและกระบวนการบริหารงานบุคคล  

เทศบาลต าบลแวงใหญ่  มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  
8   กรกฎาคม  พ .ศ .  2555  โ ดยผู้ ไ ด้ รั บการ เ ลื อกตั้ ง ให้ เ ป็ นนายก เทศมนตรี คนปั จจุ บั น   คื อ                         
นายสุรพล  เวียงวงษ์ โดยมีคณะบริหาร  ประกอบด้วย 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 นายสุรพล  เวียงวงษ์ นายกเทศมนตรี 085-0117564 
2 นางประภาวรรณ  บุญตา รองนายกเทศมนตรี 087-4375045 
3 นายสายัณห์  งวงช้าง รองนายกเทศมนตรี 089-5559688 
4 นายวิเชียร  ศรีวัฒนพงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 086-6381451 
5 นางรัตนาพร  โคตรบรรเทา เลขานุการนายกเทศมนตรี 086-2283862 

 
 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ประกอบด้วย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย ประธานสภาเทศบาล 089-8411750 
2 นายวิเชรษฐ์  บุพศิริ รองประธานสภาเทศบาล 081-0480678 
3 นายบุญถิ่น  ทุมภานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล 086-2221919 
4 นายอนันต์  โคสาดี สมาชิกสภาเทศบาล 084-0325401 
5 นายเลิง  สุโข สมาชิกสภาเทศบาล 086-2319730 
6 นายนิพนธ์  จันทร์เล็ก สมาชิกสภาเทศบาล 089-7094995 
7 นายสุทัศน์  บุคละ สมาชิกสภาเทศบาล 089-2796871 
8 นายคมกฤษ  โทอ้ึน สมาชิกสภาเทศบาล 080-7580792 
9 นายวสันต์  จันทร์หนองแวง สมาชิกสภาเทศบาล 081-1879564 

10 นางไมตร ี ดีสม สมาชิกสภาเทศบาล 080-7643024 
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2)  ศักยภาพด้านการคลัง 

 

สถิติรายรับย้อนหลัง 3 ปี 
 

รายรับ รหัส 
รับจริงป ี  
2557 

รับจริงป ี  
2558 

รับจริงป ี  
2559 

รายได้จัดเก็บเอง     

หมวดภาษีอากร 100 467,506.00 557,491.10 599,463.50 

(1) ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 101 322,738.00 382,319.50 434,139.50 

(2) ภาษีบ ารุงท้องถิ่น 102 50,447.00 58,748.00 47,353.00 

(3) ภาษีป้าย 103 94,321.00 116,423.60 117,971.00 

(4) อากรการฆา่สัตว ์ 104 - - - 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 120 337,852.60 291,601.00 308,739.00 

(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆา่
สัตว์และจ าหน่ายเนื้อสตัว ์

121 - - - 

(2) ค่าธรรมเนียมการพนันเพิ่ม 123 - - - 

(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 125 3,510.00 1,222.00 360 

(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 126 211,310.00 207,410.00 207,630.00 

(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือ 
สิ่งปฏิกูล 

127 - - - 

(6) ค่าธรรมเนียมใช้สถานท่ีสะสมอาหาร 128 13,250.00 8,100.00 - 

(7) ค่าธรรมเนียมฌาปนสถาน 129 - - - 

(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 131 2,200.00 2,420.00 1,760.00 

(9) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 137 16,600.00 6,900.00 7,150.00 

(10) ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายและ
ข้อบังคับท้องถิ่น 

139 - - 
 
- 
 

(11)ค่าปรับการผิดสัญญา 140 36,137.60.00 - 3,596.00 

(12) ค่าปรบัอ่ืน ๆ 141 - - - 

(13)ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน หรือ 
ก าจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย 

142 - - - 
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(15)ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ 

145 - - - 

(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 146 5,257.00 5,532.00 8,453.00 

(17)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดย 
ใช้เครื่องขยายเสยีง 

147 2,550.00 5,698.00 3,600.00 

(18)ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 148 41,770.00 76,110.00 47,010.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 200 1,165,998.30.00 1,171,358.47 1,098,809.66 

(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานท่ี 202 609,560.00 622,610.00 720,080.00 

(2) ดอกเบี้ย 203 556,438.30.00 548,748.47 378,729.66 

(3) เงินปันผลหรือเงนิรางวัลต่าง ๆ 204 - - - 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย ์

    

(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะ
การ 

251 - - - 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 300 415,334.00 290,740.88 458,899.00 

(1) เงินท่ีมีผู้อุทิศให ้ 301 - - - 

(2) ค่าขายแบบแปลน 302 98,200.00 48,500.00 205,100.00 

(3) ค่าเขียนแบบแปลน 303 - - - 

(4) ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค ารอ้ง 304 122.00 148.00 122.00 

(5) รายได้เบด็เตล็ดอื่น ๆ 307 317,012.00 242,092.88 253,677.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้  อปท.  20,999,065.66 21,997,072.48 22,846,615.66 
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รายรับ รหัส 
รับจริงป ี  
2557 

รับจริงป ี  
2558 

รับจริงป ี  
2559 

หมวดภาษีจัดสรร 1000    

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตห์รือล้อเลื่อน 1001 - - - 

(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9 1002 2,472,807.65 3,839,383.83 2,438,319.20 

(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มกระจายอ านาจ 1003 14,914,418.92 13,900,643.19 14,523,607.42 

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1004 126,485.49 121,747.13 463,927.11 

(5) ภาษีสุรา 1005 968,621.92 1,088,489.81 1,067,759.21 

(6) ภาษีสรรพสามิต 1006 1,319,210.46 1,878,403.35 1,952,953.86 

(7) ภาษีการพนัน 1007 - - - 

(8) ค่าภาคหลวงแร ่ 1010 36,913.15 31,443.42 26,455.33 

(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 1011 269,860.17 260,710.75 182,994.29 

(10) ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนและนิติกรรม
ที่ดิน 

1013 890,688.00 876,251.00 800,918.00 

รายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.  415,334.00 21,997,072.48 10,281,659.00 

(1) เงินอุดหนุนเพื่อการบรูณะท้องถิ่นและ
กิจการอื่น อุดหนุนท่ัวไป 

2000 12,280,679.00 11,926,844.00 11,486239.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบวุัตถุประสงค์     

(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา 3000  - 780,276.77 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนครู
ศูนย์ 

3001 630,000.00 694,625.00 1,088,745.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุการศึกษา  89,900.00 - - 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครองชีพ   - 15,096.77 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคม 3002 38,841.00 - - 

- อุดหนุนท่ัวไป-อาหารกลางวัน 3003  -  

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ทุนการศึกษา
ปริญญาตร ี

3004    
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รายรับ รหัส 
รับจริงป ี  
2557 

รับจริงป ี  
        2558 

รับจริงป ี  
2559 

(2) อุดหนุนเฉพาะกิจด้านสาธารณูปโภค 3000   14,194,600.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ประปาหมู่บ้าน 3000    

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ตลาดสดดีมี
มาตรฐาน 

3000    

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3005   5,761,800.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-เบ้ียยังชีพผู้
พิการ 

3005  188,000.00 496,000.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ไทยเข้มแข็ง     

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-วัสดุการศึกษา
คอมพิวเตอร์ 

   51,000.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   222,500.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-วัสดุ    168,300.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ก่อสร้างสนาม
ฟุตซอล 

   2,500,000.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้านบะแค-ฮ่องหอย 

   4,000,000.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการติดต้ัง
กล้อง(CCTV) 

 994,000.00 - 870,000.00 

รวมรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  3,979,048.00 7,663,397.00 9,239,145.00 

รายรับจากเงินสะสม     

รายรับจากเงินกู้     

รวมรายรับทั้งสิ้น  46,978,432.54 36,835,014.38 49,897,392.47 
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สถิติรายจ่ายย้อนหลัง  3  ปี 
 

ประเภท/หมวดรายจ่าย 
รายจ่ายจริงป ี      

2557 
รายจ่ายจริงป ี      

2558 
รายจ่ายจริงป ี     

2559 

รายจ่ายงบ
กลาง 

 
 
 
 
 
 

เงินช่วยเหลือค่าท าศพ - - - 

ค่าช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 690,158.96 549,000 549,000 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 217,307.48 229,054.21 227,054.21 

เงินสมทบ ก.บ.ท. 374,788.00 459,420.00 447,900.00 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 146,450.00 66,665.00 78,394.00 

เงินส ารองจ่าย 213,914.00 26,656.50  

เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ    

รายจ่าย
ประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินเดือน 11,558,589.20 11,563,0.0.44 12,578,651.92 

ค่าตอบแทน 1,423,346.50 1,246,449.50 835,463.50 

ค่าใช้สอย 4,458,083.40 6,002,273.70 6,399,224.76 

ค่าวัสด ุ 2,957,063.64 2,262,281.26 2,076,185.44 

ค่าสาธารณูปโภค 747,420.58 708,928.63 843,533.63 

เงินอุดหนุน 2,249,011.73 2,263,451.80 2,249,457.11 

รายจ่ายอื่นนอกเหนือจาก 
รายการข้างต้น 

1,395,327.90 - - 
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ประเภท/หมวดรายจ่าย 
รายจ่ายจริงป ี      

2557 
รายจ่ายจริงป ี      

2558 
รายจ่ายจริงป ี     

2559 

รายจ่ายเพื่อ 
การลงทุน 

ค่าครุภณัฑ ์ 663,990.00 653,880.00 347,354.000 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,524,800.00 1,510,000.00 3,034,600.00 

 รวม 29,956,251.39 27,688,957.27 29,792,331.22 

 

ค. ขอบข่ายและปริมาณของปัญหาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่   
1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ยังคงเป็น

ปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก็คือ  ด้าน
งบประมาณ 

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลแวงใหญ่   ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดกลาง จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด แก้ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างที่สุด  
ส่วนอีกปัญหาที่ส าคัญ  และจ าเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ  และการขยายตัวของ
ชุมชน  คือ  การวางแผนผังเมือง เพ่ือจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆ 
หรือชุมชนใหญ่ก าลังประสบปัญหามาก  เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต ส าหรับเทศบาล
ต าบลแวงใหญ่  ต้องให้ความส าคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมือง  เพ่ืออนาคตจะไม่ประสบปัญหา  หรือประสบกับ
ปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก 

2)  ด้านเศรษฐกิจ 
ในด้านเศรษฐกิจนั้นเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม เป็น

ส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการ
ประกอบอาชีพท านา 
  กล่าวโดยมาแล้ว เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนเทศบาลต าบลแวงใหญ่   ยังไม่มีจุดขายทางด้าน
เศรษฐกิจ ไม่มีพืชเศรษฐกิจที่เด่นชัด ที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องคิด
ต่อไปว่า ท าอย่างไรจึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้าง “จุดขาย” ออกมาให้เห็นเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้น่าลงทุนในด้านอ่ืนๆ สร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 
  ในด้านศักยภาพในการบริหารงาน  การแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ยังต้องอาศัย
งบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ปัญหาด้านสังคมรวมทั้ง  ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ฯลฯ ซึ่งปัญหาที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาเร่งด่วน  บางปัญหาจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนพร้อมทั้งยังต้องอาศัยงบประมาณที่มีอยู่ที่  ค่อนข้างจะจ ากัด   
เพ่ือบริหารจัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ  กระตุ้นการใช้จ่าย  การลงทุนภายในท้องถิ่น
เทศบาลฯ ให้ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 
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3). ด้านสังคม 
สังคมโดยรวมภายในท้องถิ่นเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ยังเป็นสังคมชนบทอยู่กรรมวิธีทางด้าน 

การเกษตรยังอาศัย  แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น  แต่
ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมย์ของ
รัฐธรรมนูญ  และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

  ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เทศบาลฯดังนี้ 
๑.  ปัญหาเสพติด 
๒.  ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้งท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆตามมามากมาย 
๓.  ปัญหาอาชญากรรม 
๔.  ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 
๕.  ปัญหาโรคเอดส์ 
๖.  ปัญหาศิลปะ   วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ถูกละเลยจากเยาวชน ปัญหาด้านสังคมที่

กล่าวมาท้ังหมด  จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน  ต าบลเพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันในอนาคต 

  4).  ด้านการเมือง - การบริหาร 
  ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น   ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น  
โดยเฉพาะปัญหา”ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ตามมา
มากมายในอนาคต 
  ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร  สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 

-  ปัญหาการซื้อเสียง 
-  ปัญหา “สังคมระบบอุปถัมภ์”  โดยสังคมท้องถิ่นยังใช้ระบบอุปถัมภ์เป็นตัว             

ตัดสินใจอยู่เหนือเหตุผล 
   -  ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานของเทศบาล  มี “ความเชื่องช้า”  
  จากทั้งหมดที่กล่าวมา   ถือเป็นปัญหาส าคัญท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ประชาชนต้องพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของท้องถิ่น  เพ่ือก าหนดทิศทางการ
บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นและเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ 

  5)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  

ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  
อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่
สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ าฝน  น้ าใน
การเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็
มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการคัดแยกขยะ โครงการปลูก
ต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม 
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ  น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จาก
น้ าฝน ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
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  ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม  ภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ถือว่าไม่แตกต่างจากสภาพ
ทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ สภาพพ้ืนที่ป่าแหล่งน้ าถือว่ามีความใกล้เคียงกัน
มาก  ส าหรับเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่นั้นทรัพยากรธรรมชาติ  ถือว่ามีปริมาณค่อนข้างน้อย  เช่น  ป่าไม้  
ส าหรับแหล่งน้ าตามธรรมชาตินั้น  ถือว่ามีปริมาณเพียงพอก็ต้องดูปริมาณน้ าฝนในแต่ละปีว่ามีปริมาณเพียงพอ
หรือไม ่
  เขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้   
คือ มหาวิทยาลัยปูนา  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๖ บ้านแวงพัฒนา ซึ่งถือจุดเด่นของชุมชน หมู่ที่ ๖ 
  แต่ถ้าพัฒนาโดยภาพรวมแล้ว แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ได้ภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่ แทบไม่มีเลย 
  ส าหรับป่าไม้นั้น  ถือว่ามีค่อนข้างน้อย  เพราะอดีตได้ถูกบุกรุกและท าลายไปมากพอสมควร
ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการปลูกป่าเพ่ิม เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนดิน พร้อมยังเป็นแหล่งน้ าล าธาร   
ส าหรับพ้ืนที่ป่าในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่  อยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ๖  (บ้าน          
โนนสะออน) 
  ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ถือเป็นปัญหาส าคัญ  เช่น  ปัญหา
การจัดเก็บขยะ  ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อน เพ่ือเป็นปอดชุมชนเขตเทศบาล  ซึ่งปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ยังถือว่าไม่รุนแรงมากนักเพราะสภาพความเจริญ เติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจ  เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก  ท าให้ปัญหาด้านการจัดเก็บขยะไม่
รุนแรงเพราะปริมาณขยะน้อย ประกอบกับปัจจุบันมีการจัดท าโครงการกองทุนธนาคารขยะเพ่ือชีวิต  ก าหนดให้มี
การคัดแยกขยะ รับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชน และจัดท าเป็นกองทุนฌาปนกิจขยะแต่ละหมู่บ้าน  ซึ่งประสบ
ความส าเร็จและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลเป็นอย่างดี  ดังนั้น ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะ
เป็นการปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีอยู่แล้วหรือจัดหาสถานที่เพ่ิม เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อน  ท่องเที่ยว และเป็นปอด
อย่างแท้จริง  ภายในชุมชนส าคัญ ๆของเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่ในอนาคต 

  6)  ด้านการสาธารณสุข 
   จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ
ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน    โรค
ไข้เลือดออก  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ 
เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่อง
นี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัด
อาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  
ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไข
ปัญหา        

7) ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน

ภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียน
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของ



27 
 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวันให้กับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัด
กิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

๕  ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
                การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลแวงใหญ่นั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วม
คิด  ร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่   ให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่จะสมบูรณ์ได้  จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ของชุมชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  
เทศบาลต าบลแวงใหญ่ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยัง
ได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ  นั้น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นและยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 

  การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาลใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย  ทั้งนี้
เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาลต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุมคามในการด าเนินการตามภารกิจ
ตามหลัก Swot   เทศบาลต าบลแวงใหญ่ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   แผนยุทธศาสตร์จังหวัด   แผนชุมชน   แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา  โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้  ซึ่ง
ภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  รวมแก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนี้    

๕.๑ ด้านความยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(๑) ให้ราษฎรได้รับการศึกษา  อบรม  (มาตรา  ๕๐(๖) 
(๒) ให้มีตลาด  (มาตรา ๕๑(๓) 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  (มาตรา ๕๑(๕) 
(๔) ให้มีเทศพาณิชย์ (มาตรา ๕๑(๙) 
(๕) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน  (มาตรา  ๑๖(๗) 

   (๖)  การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ  (มาตรา  ๑๖(๖) 

๕.๒ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองน่าอยู่ 
(๑) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า  (มาตรา  ๕๐(๒) 
(๒) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา   (มาตรา ๕๑(๑) 
(๓) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืนๆ (มาตรา  ๕๑ (๗) 
(๔) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า (มาตรา  ๕๑ (๘) 
(๕) การผังเมือง  (มาตรา  ๑๖(๒๕) 
(๖) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ าและทางระบายน้ า (มาตรา ๑๖(๒) 
(๗) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  (มาตรา  ๑๖(๔) 
(๘) การสาธารณูปการ  (มาตรา  ๑๖(๕) 
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(๙) การควบคุมอาคาร  (มาตรา  ๑๖(๒๘) 

๕.๓   ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน 
(๑) การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัด  
    มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (มาตรา  ๕๐(๓) 
(๒) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๕๐(๔) 
(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (มาตรา ๕๑(๒) 
(๔) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา ๑๖(๑๓) 

การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาสุขภาพ(มาตรา ๑๖(๑๙) 
๕.๔ ด้านการพัฒนาสังคม   การศึกษาและวัฒนธรรม  

(๑) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙) 
(๒) การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

(มาตรา  ๑๖(๑๐) 
(๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา (๑๖(๘) 
(๔) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น (มาตรา ๑๖(๑๑) 
(๕) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา  ๑๖(๑๔) 
(๖) การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  

(มาตรา ๕๐(๗) 
(๗) บ ารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น              

(มาตรา ๕๐(๘) 
(๘) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย                               

(มาตรา ๑๖(๑๒) 
(๙) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖(๓๐) 

๕.๕   ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
(๑) การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการ  
      ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๕๐(๓) 
(๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา ๑๖(๑๓) 
(๓) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                 

(มาตรา๑๖(๑๗) 
(๔) การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย (มาตรา ๑๖(๑๘) 
(๕) การจัดการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๖(๒๔) 
(๖) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ (มาตรา  ๑๖ (๒๗) 

๕.๖ ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร 
(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา ๕๐(๑) 
(๒) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา ๕๐(๕) 
(๓) มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา ๑๖(๑) 
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(๔) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 
๑๖(๑๕) 

(๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นในการมีมาตรการ 
ป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖) 

(๖) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย   โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอ่ืนๆ  (มาตรา ๑๖(๒๓) 

(๗) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๖(๒๙) 
(๘) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  (มาตรา ๑๗(๒) 
(๙) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๓) 
(๑๐) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา ๑๗(๑๖) 

            พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังนี้ 

๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 
(๑) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า  
(๒) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
(๓) การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร  
(๔) การสาธารณูปการ  
(๕) การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก  
(๖) การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๗) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
(๘) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
(๙) การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  

๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
(๑) การจัดการศึกษา  
(๒) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ  
(๓) การป้องกัน การบ าบัดโรค และการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล  
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
(๕) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ีสาธารณะ  
(๖) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๗) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
(๘) การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ 

ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร  
(๙) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  
 

๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
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มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
(๔) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาต าบล  
๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด

ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
(๒) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
(๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(๔) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับ

บุคคลอืน่หรือจากสหการ  
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒) การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(๓) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(๔) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๕) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  
 

๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) การจัดการศึกษา 
(๒) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(๓) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(๔) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(๕) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

 

๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุน หรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 

(๓) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน 

(๔) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน  
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ภารกิจทั้ง  ๗  ด้าน  ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจของเทศบาล  ไดว้ิเคราะห์ว่า 
ภารกิจดังกล่าวสามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ได้  ทั้งนี้  โดยได้พิจารณาถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาล  และการด าเนินการของเทศบาลต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด  นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารเทศบาล 
5.1 การวเิคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่น  โดยการท า SWOT 
Analysis  วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส  อุปสรรค  ทั้งภายในและภายนอก ตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี          
(2561-2563)  มีดังนี้  

 จุดแข็ง  ( Strengths : S ) 
1. เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีอ านาจในการ

ก าหนดแนวทางการพัฒนา  นโยบายบริหาร  อนุมัติงบประมาณของตนเอง  จึงสามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  และรวดเร็ว 

2. เทศบาลมีคณะผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ท าให้ประชาชนมีความ
กล้าที่จะเสนอปัญหา ความต้องการ เมื่อตนเองเดือดร้อนท าให้แก้ไขได้ตรงจุด 

3. เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีบุคลากร   เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครันและมี
คุณภาพและสามารถใช้งานได้ตามภารกิจหน้าที่ 

4. เทศบาลเป็นองค์กรที่ให้บริการประชาชนได้รวดเร็ว 
5. บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยซึ่งจะต้อง

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทุกระดับ 
6. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
7. ประชาชนในเขตเทศบาล มีที่ดินท ากินและมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง       
8. มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร 
9. มีปราชญ์ชาวบ้าน  ที่สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น   
10. เทศบาลมีพื้นที่การเกษตรที่เพียงพอ 
11. มีกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
12. ตลาดสดเทศบาลมีพ้ืนที่กว้างขวางและการคมนาคมสะดวก  
 จุดอ่อน  ( Weaknesses : W ) 
1. ในการบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณให้ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ  

การค้า  การลงทุน โดยส่วนมากจะด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเกินไป 
2. ในการบริหารงบประมาณ  ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเทศบาลได้เท่าที่ควร 

เนื่องจากมีงบประมาณด าเนินงานที่จ ากัด 
3. ขาดการประสานงาน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
4. การรวมกลุ่มเพื่อการผลิต และจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรมีน้อย 
5. การส่งเสริมด้านการออกก าลังกายมีน้อย 
6. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
7. คนในชุมชนไม่ให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน 
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8. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยังไม่ได้มาตรฐาน 
9. ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
10. ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
11. การอพยพแรงงาน 
12. ขาดการบริหารจัดการภายในของกลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินสนับสนุนจากเทศบาล 
13. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ 

ติดตามการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
14. การบริหารจัดการภายในตลาดสดเทศบาลยังไม่ได้มาตรฐาน 
15. ผู้น าในท้องถิ่นมีความสามัคคีกันน้อย 
16. ขาดการวางผังเมือง 
 โอกาส  ( Opportunities : O ) 
1. นโยบายของรัฐบาล  ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

มีฐานะการคลังที่มั่นคง  มีอิสระด้านการเงิน การคลัง  และป้องกันการทุจริตให้ท้องถิ่นใสสะอาด 
2. นโยบายการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2543  ท าให้บทบาทภารกิจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้น 
3. นโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 , พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่และพัฒนาระบบบริหารของท้องถิ่นรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็งและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

4. นโยบายของรัฐบาล  ในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น  และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. เทศบาลมีความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 อุปสรรค  ( Threats : T ) 
1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล  เช่น  ภาวะฝนแล้ง   น้ า

ท่วม  ดินคุณภาพเสื่อม  ดินเค็ม 
2. การคมนาคมไม่สะดวก  ไม่มีรถโดยสารวิ่งระหว่างอ าเภอเข้าสู่ตัวจังหวัด 
3. มีปัญหาการอพยพแรงงาน  คนว่างงานและแรงงานเร่ร่อน 
4. สินค้าการเกษตรมีราคาต่ า ต้นทุนการผลิตสูง 
5. ไม่มีธนาคารในเขตเทศบาล ท าให้ไม่มีความคล่องตัวในการจับจ่ายใช้สอย 
6. รัฐไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตามแผนขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้
ร้อยละ 20  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2544   และเพ่ิมเป็นร้อยละ  35  ในปีงบประมาณ  2549  ท าให้การพัฒนา
ท้องถิ่นในบางเรื่องต้องชะงัก 
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6.  ภารกิจหลักและภารกจิรอง  ที่เทศบาลจะด าเนนิการ    

    ภารกิจหลักและภารกิจรอง  ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   

       ภารกิจหลัก 
                 ๑.  การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
                     ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
                 ๓.  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
                 ๔.  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
                 ๕.   การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
                 ๖.   การสาธารณูปโภค 
                 ๗.   การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

           ๘.  การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 
 ๙.  การส่งเสริมการกีฬา 
 ๑๐.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

    ๑๑.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑๒.  พิจารณาการจัดเก็บรายได้และผลประโยชน์ 
 ๑๓.  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 ๑๔. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 

       ภารกิจรอง 
                    ๑.   การฟ้ืนฟูวัฒนธรรม  และส่งเสริมประเพณี 
                     ๒.   สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
                     ๓.   ด้านการวางแผนและส่งเสริมการลงทุน 
                     ๔.  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
                     ๕.  การจัดให้มีและควบคุมตลาด 
                     ๖.  เทศพาณิชย์ 
                     ๗.  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

๘.  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
๙.  การควบคุมอาคาร 
๑๐. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๑๑. สนับสนุนหรือส่งเสริมส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๑๒. การผังเมือง 
๑๓. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
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วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลแวงใหญ ่

                  เทศบาลต าบลแวงใหญ่ เมืองน่าอยู ่ เชิดชูคุณธรรม  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
         
วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้
วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง
เขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินด ีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (๕) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

1.1  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
1.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็น
ต้น 
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(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

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

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว

ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
1.4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

1.4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ

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

1.5  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 2.กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

 2.1 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
2.1.1  สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมี
การก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.1.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้าน
การจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่าง
มีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

2.1.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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   3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและ
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว  

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่   มี
ความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาลจึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ  
    ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ประเทศไทย 

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที ่๑๒  จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

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

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-
๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 
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๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทย
ได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่
ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจาก
ร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้
ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร  โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจาก
การชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ 
๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี ้เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของ
การลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี
ระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.1.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถ
ในการแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็น
ร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติ
มาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของ
บริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้น
สูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงาน
และการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการ
ผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะ
หลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ 
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้
ขาดพลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้อง
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่
ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการ
พัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรค
ต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสอง
ครั้งในป ี๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทาง
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เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น  
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ 
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้
มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศท่ีมีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้น
น า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี  ๒๕๕๘ หรือ Ease of 
Doing Business ๒๐๑๕  ซ่ึงด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก 
๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยี
ที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ 
และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP 
ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และ
จากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วน
ใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกใน
เขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัว
อยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคง
เผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถ 
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบ
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กิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการ
ของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ

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

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และ
ร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี 
๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงาน
กว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี ้ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวน
ร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผล
ต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ 
การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ 
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของ
บุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยง
ต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี 
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คน
ไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ 
ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดี
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ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของ
รายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* 
ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุก

ตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือ
ครองที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อย
ที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่า
ของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและ
ระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 
๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ ๒.๒ เท่า 

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

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ 
ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้ม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม  
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 
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๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่
ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณา
การเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งใน
ปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กร
ทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้

ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้
จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรม
เสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการ
น าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความ
หลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท าให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้าน
ไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง  
โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ใน
ระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง  
๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศ
ไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 
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(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 
๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ 
ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ 
อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ  GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การ
เพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ 
แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได ้โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการ
ด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการ

เกดิขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน 
ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร 
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซ
โอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อ
ต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผล
การปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืน
ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน  ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
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สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
บ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 
๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดข้ึนได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่
ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ 
ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ 
จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม 
สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและ
วิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ  ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย 
๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลัก
ความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตน
ทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ 
กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความ
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รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบัน
ทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม 
ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่
เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนัก
ธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที ่๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงเมือ่เทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญใน
การพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 
๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้
งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อย
ละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไป
แล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจ
ที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก 
๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน 
แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่
ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น 
การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วน
ต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ 
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๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมี
ขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบ
จากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทย
ได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะ
เห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ 
คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
๕. แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๕.๑.๑ การส่งเสริมดา้นการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง
ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน 
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมาก
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ขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต  บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

 
 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศ
ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็น
ส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และ
ความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก  ทางน้ า และทางอากาศ เร่ง
พัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัส
เตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ  วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิต
กับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้าน
การค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและ
การเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
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ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงาน
ใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

 
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะ

การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้

คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
ส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
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๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาค
ธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized 
Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost 
Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้ าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
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ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
ก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณ
ที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการ
ที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกัน
เมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัด
จ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดี
ที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมปีระสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ 
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัด
ทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศเทศบาลต าบลแวงใหญ่นั้นตั้งอยู่ภาค
ตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉี
ยงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย 
จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเอง
และดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา 
๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
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ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

๑. แนวคิดและหลักการ 
   ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่
สมดุล เป็นธรรมและ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 
ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์
พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมา     ภิ
บาลเพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
   ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพ 

และโอกาสของพ้ืนที ่
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

   ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม 
การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
   ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของ
ภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก 
(East West Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนว
สะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South 
Economic Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนว
เศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-
สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
   ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจ
ชายแดน  
   ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
   ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม 
และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการ
ผลิตการเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  
การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  
รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
   (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
   (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
   ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู 
และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของ
ภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ   บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนา
เส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
    โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
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(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ อารยธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด   ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2560)   ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision)    
“เพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง) อุตสาหกรรม  

การค้า  การบริการ  การท่องเที่ยว และการลงทุนสู่สากล”  

เป้าประสงค์ (Objectives)  
1. เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน  
2. เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ  
3. พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
4. ความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการผลิตการค้า การแปรรูปพืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการค้า การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมศักยภาพ การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการ

พัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะ
ยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้
สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ    (๖) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 
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๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
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- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็น
ต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

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

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว

ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

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

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้ เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมี
การก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้าน
การจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่าง
มีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและ
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว  

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่   มี
ความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาลจึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

 แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
  แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มุ่งการพัฒนาแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมทุกมิติในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง เพ่ือพัฒนาคุณภาพของชีวิตที่สร้างโอกาสและอาชีพที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัด มีความแตกต่างกับ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ที่มุ่งเป็นการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และการน าไปสู่การกระตุ้นให้เปิด
การลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด  

นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 จังหวัดขอนแก่นก าหนดให้เป็นเมือง
ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีการวางรากฐานการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่งผลให้ในปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกด้าน
ของภูมิภาค  
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ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาอย่างไร้ทิศทาง เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาปริมาณ
ขยะ ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่นจึงได้มีการก าหนดกรอบทิศทาง การพัฒนาให้
มีความชัดเจนและรัดกุมเพ่ือให้สามารถน าศักยภาพภายในที่มีใช้พัฒนาเมืองทั้งในเชิงรุกและเชิงรับได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างยั่งยืน เกิดประโยชน์สุขที่แท้จริงต่อประชาชนและก้าวสู่ความเป็น
มหานครแห่งอาเซียน จึงก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  :  ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่ม  
                   ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
พันธกิจ  

1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก 
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

 

เป้าประสงค์ ( OBJECTIVE) 
    1. อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน และมีเสถียรภาพ 

  
    2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 

  
    3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
    4. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซี่ยน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

  
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ แผนงาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลคา่เพ่ิมให้ภาคเกษตรภาคบริการและการท่องเที่ยว  
แผนงาน 1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาภาคการเกษตร  

 2. แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าด้านปศุสัตว์  
 3. แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าด้านประมง  

กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมขดีความสามารถทางการแข่งขันของ OTOP และ SMEs  
แผนงาน 1. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพของ OTOP และ SMEs  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละอุตสาหกรรมสีเขียว  
แผนงาน 1. แผนงานส่งเสริมธุรกิจ และอุตสาหกรรมสีเขียว  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข  
แผนงาน 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริการ  
2. แผนงานส่งเสริมคุณภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานและขยายโอกาส  
แผนงาน 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
2. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง  
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข  
แผนงาน 1. แผนงานสร้างสังคมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
2. แผนงานสร้างสรรคช์ุมชนอยู่เย็นเป็นสุข  
3. แผนงานพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน  
กลยุทธ์ที่ 4 อนุรักษส์ร้างสรรค์สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
แผนงาน 1. แผนงานอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

 2. แผนงานสร้างคุณคา่ และมูลคาเพ่ิมจากมรดกทางวัฒนธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษฟ้ื์นฟูรักษาทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตว์ป่าอย่างมีสว่นร่วมและมีการใช้ประโยชน์จากปา่อย่าง
ยั่งยืน  
แผนงาน 1. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
กลยุทธ์ที่ 2 อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรดินแบบมีส่วนร่วม  
แผนงาน 1 แผนงานปรับปรุงและบ ารุงดินแบบมีส่วนร่วม  
กลยุทธ์ที่ 3 อนุรักษฟ้ื์นฟู และรักษาทรัพยากรน้ าโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
แผนงาน 1 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าต้นทุน และเพ่ิมพ้ืนที่ชุ่มน้ า  
            2 แผนงานอนุรักษ์รักษา และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าให้มีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
แผนงาน 1 แผนงานส่งเสริมการมีส่วนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และส่งเสริมประชาธิปไตย  
แผนงาน 1 แผนงาน ส่งเสริมประชาธิปไตยและด ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ  
            2 แผนงานบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้านระบบงานยุติธรรม  
กลยุทธ์ที่ 2 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน  
แผนงาน 1 แผนงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  
            2 แผนงานเสริมสร้างภูมิคุม้กันและความพร้อมเผชิญปัญหาความมั่นคง  
            3 แผนงาน เสริมสร้างพลังมวลชนและแกป้ัญหาโดยสันติวิธ ี 
กลยุทธ์ที่ 3 ป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
แผนงาน 1 แผนงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
กลยุทธ์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปญัหาอุบัติภัยทางถนน  
แผนงาน 1 แผนงานปรับปรุงเส้นทางหลวงแผ่นดินสายรอง  
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            2 แผนงานขับขี่ปลอดภัย  
            3 แผนงานลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลส าคัญ  
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ  
แผนงาน 1 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการเตือนภัย และเฝ้าระวัง  
            2 แผนงานการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง  
            3 แผนงานด้านการฟ้ืนฟูบูรณะและเยียวยาเมื่อเกิดภัยพิบัติ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงและอาเซียน  
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และ
อาเซียน  
แผนงาน 1 แผนงานขยายโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง  
            2 แผนงานพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส  
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความรวมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและนานาชาติ  
แผนงาน 1 แผนงานเพิ่มศักยภาพด้านการบริการใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน  
            2 แผนงานส่งเสริมการประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยว  
            3 แผนงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน  
            4 แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม  
แผนงาน 1 แผนงานพัฒนาการบริหารงานจังหวัดแบบบูณาการ  
           2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล  
            3 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอ านวยความเป็นธรรม  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
แผนงาน 1 แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
แผนงาน 1 แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2560-2564) 

วิสัยทัศน์ 
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ” 

พันธกิจ   
1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม  
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้  
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4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการ
ท่องเที่ยว  

5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน  

6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล และเกิด
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  

7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการชุมชน
เมืองและชนบทอย่างทั่วถึง และเป็นระบบ  
1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษา
ความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ ครบวงจร  
1.5 สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแล
ความเป็นระเบียบชุมชน การจราจร และการลด
อุบัติเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 

2.1 โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้
มาตรฐานและท่ัวถึง  
2.2 พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้
มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย  
2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล  
2.4 พัฒนาพ้ืนที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
สวยงาม เหมาะสม  
2.5 สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการในการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล และรักษาความสะอาดของ
ครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์ ตลาด 
ทางระบาย การก าจัดของเสีย 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพ
พลเมือง   

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ  
3.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชนทุกเพศวัย
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
3.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้น
พ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพ และการ
กีฬา/นันทนาการเพ่ือออกก าลังกาย  
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบ
อาชีพ/ทักษะฝีมือ ที่เหมาะสมตรงศักยภาพของ
ประชาชน 
3.5 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ  
3.6 เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรม
อาสา เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตที่ดี เห็นคุณค่าตนเองและ
สังคม 

3.7 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนในการเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.1 บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน  
4.2 อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชน และปา่
ต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  
4.3 พัฒนาฟืน้ฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใตด้ินและการ
บริหารจัดการน้ าอย่างเปน็ระบบ และมีประสิทธิภาพ 
โดยประชาชนมีส่วนร่วม  
4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสีย  
4.5 สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก โซล่าฟาร์ม 
4.7 พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิต แนวทางการใช้
พลังงานทางเลือกใน อปท. ตามศักยภาพ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

5.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
ภาคเกษตร 
5.3 ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย 
(Food Safety) และสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์เพ่ือ
ภาวะสุขภาพ 
5.4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมใน
พ้ืนที่ 
5.5 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การเสริมสร้างสุขภาวะ 

6.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ 
และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมในระดับปฐมภูมิ 
6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพและ
เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
6.3 สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์ไทย และแพทย์
ทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยงกับการดูแล
สุขภาพ 
6.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และพัฒนารูปแบบการ
บริการประชาชน 
6.5 เฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และ
การแพร่ระบาดในพื้นที่ และพัฒนาระบบการส่งต่อ
ร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
7.2 อนุรักษ์ สืบสายท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้
เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
7.4 พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 
7.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

8.1 ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ภาคประชาชน 
8.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของ
ภาคประชาชน 
8.5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
กระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น 

 

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  

 “เทศบาลต้าบลแวงใหญ่เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”  

 2.2 ยุทธศาสตร์ 

1) ยุทธศาสตร์: การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ

ผู้ด้อยโอกาส 
4. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
5. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดีแก่ประชาชน 
6. ส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีดีงาม 
2) ยุทธศาสตร์: การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความม่ันคงและแข่งขันได้ 

 แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ภาคประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปร

รูปสินค้าทางการเกษตร 
3. พัฒนาและส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การ

ออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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4. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
3) ยุทธศาสตร์: การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

  แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ทีไ่ด้มาตรฐานและทั่วถึง 
2. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน 
4. การจัดท าผังเมือง  
4) ยุทธศาสตร์: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 แนวทางการพัฒนา 
  1. การสร้างจิตส านึกและให้ความส าคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลด 
ภาวะโลกร้อน 
  2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
  3. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ โดยการเพ่ิมพ้ืนที่สี 
เขียวให้มากขึ้น 
  4. การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้สมบูรณ์ 
  5. การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า คู คลอง และการระบายน้ า 
  5) ยุทธศาสตร์: การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.การเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ 

2.การพัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และ
งบประมาณ 

4.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือการบริหารงานและการบริการประชาชน 
5.การส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลทุก

ขั้นตอน 
6.การให้บริการแก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม

ตามหลักธรรมาภิบาล 
7.การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการบริการ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.3 เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
2. ระบบเศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพ  
3. โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างท่ัวถึง 
4. องค์กรมีศักยภาพในการบริหารงานและผลิตบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ชุมชนเข้มแข็ง  
7. ประชาชนมีความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
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2.4 ตัวช้ีวัด 
1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานมากยิ่งข้ึน 
2) ชุมชนเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
3) มีกิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
4) เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงเพ่ิมข้ึน 
6) เส้นทางคมนาคม ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ า มีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
7) มีผังเมืองรวมที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
8) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ

สมดุลและเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
9) องค์กรมีศักยภาพในการผลิตบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
10) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 
11) ประชาชนมีความรู้และทักษะในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 2.6 กลยุทธ์ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ าและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการอุปโภค

และบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพ

มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 

ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์  และ
เพ่ิมช่องทางตลาด 

๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 

 
   
๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
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๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน โดย
การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ 
สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  การก าหนดจุดยืนทางด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ของเทศบาลก าหนดขึ้นเพ่ือให้แสดง
ถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบริหารงานภายในองค์กร ด้วยการหาจุดแข็งขององค์กรที่จะสามารถน าไปใช้ใน
การบริหารงาน และน าจุดแข็งนั้นเป็นตัวน าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งยิ่งองค์กรมีจุดยืนที่ชัดเจนมากเท่าไร จะส่งผลให้
บุคลากรขององค์กรสามารถเข้าใจตรงกันไม่มีความสับสน กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กรก็จะต้องสอดคล้องกับจุดยืน
ทางด้านยุทธศาสตร์ด้วย  
  เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 

   1. เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล 
    มุ่งบริหารงานพัฒนาโดย “ยึดม่ันธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” ประชาชนจะต้องได้รับ
บริการสาธารณะที่ดีข้ึนหรือไม่ต่ ากว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ร่วมด าเนินงานและติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นแนวทางการการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการดังนี้  
      1.หลักนิติธรรม คือ การบริหารองค์กรโดยยึดระเบียบกฎหมายต่างๆและน าไปปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียม ตลอดจนการตราเทศบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมไม่เอ้ือ
ประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เป็นที่ยอมรับของประชาชน และยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานเทศบาลปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆที่ตราขึ้น
อย่างตรงไปตรงมา ยึดมั่นในผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง   
      2.หลักคุณธรรม คือ การบริหารองค์กรโดยการยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม 
โดยการสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้บริหารเทศบาล พนักงานท้องถิ่นทุกคนถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
เสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน 
      3. หลักความโปร่งใส คือ การบริหารองค์กรโดยปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น โดยการ
ท าให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุง
ระบบและกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
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เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริต
คอรัปชั่น  
      4. หลักการมีส่วนร่วม คือ การบริหารองค์กรโดยถือว่าประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรย่อมท่ีจะมีส่วนร่วมในการบริหารราชการในด้านต่างๆของท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วม
เสนอความเห็นในการตัดสินใจส าคัญ ๆ ของเทศบาล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามี ส่วน
ร่วม ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ หรือการเข้า
มามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางเชิงบริหารราชการของเทศบาลภายใต้ข้อระเบียบกฎหมายของเทศบาล  
      5.หลักความรับผิดชอบ คือการบริหารองค์กรท้องถิ่นหรือปฏิบัติราชการด้วยความ
รับผิดชอบโดยผู้บริหารเทศบาล ตลอดจนพนักงานเทศบาลทุกคน ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดย
มุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงาน
ที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที  
      6. หลักความคุ้มค่า คือ การบริหารองค์กรท้องถิ่นที่ค านึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเทศบาล โดยยึดถือ
ผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

   ทั้งนี้  เทศบาลต าบลแวงใหญ่คาดว่าเมื่อก าหนดแนวทางการบริหารเทศบาลหรือแนวทางการ
ปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแล้ว การพัฒนาท้องถิ่นย่อมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และประชาชนได้รับประโยชน์ในคุณภาพการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วตลอดจนเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนเจ้าของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

   2.เป็นเมืองน่าอยู่ สังคมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

    มุ่งพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน น าไปสู่ความเป็น “เมืองน่าอยู่ สังคมเป็นสุข”  คือ  
    (1) การมีผังเมืองที่ดี มีการจัดแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและความ
เดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชน 
   (2) มีการจัดสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่ครบถ้วน สมบูรณ์ เพียงพอต่อความ
ต้องการ มีการจัดระบบคมนาคมที่เหมาะสม 
   (3) มีสวนสาธารณะ แหล่งนันทนาการเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจที่ดี เพียงพอต่อการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม 
   (4) ประชาชนเห็นคุณค่าและสามารถอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   (5) ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง  
และเท่าเทียมกัน 
   (6) เป็นเมืองที่มีระเบียบวินัยดี ประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎหมาย  มีความปลอดภัย
จากยาเสพติให้โทษ ปลอดภัยจากอาชญากรรม มีการจัดระเบียบสังคมที่ดี  
    (7) ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   (8) ประชาชนมีงานท า และมีรายได้อย่างเพียงพอต่อการด ารงชีวิต พร้อมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 
    (9)  มีผู้บริหารและจัดการเมืองที่มีความสามารถดี มุ่งปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน ชุมชน และสังคม 
ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
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   3. เป็นเมืองท่ีมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน  

        การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องพัฒนาปรับปรุงให้
มีคุณภาพยิ่งขึ้น เช่น ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาให้ประชาชนสามารถรับบริการได้ทุกครัวเรือน การขยายเขต
ไฟฟ้าแรงดันต่ าและเขตไฟฟ้าธารณะให้ครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน การก่อสร้างและปรับปรุงทางเท้าในถนนสายหลักและสายรอง  การก่อสร้าง
และบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า ที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึง
การวางแผนการจัดท าผังเมืองรวมเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลส่งเสริมให้มีการประโยชน์ที่ดีได้อย่างมีคุณ 
  

 

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
                    เทศบาลต าบลแวงใหญ่   เป็นเทศบาลที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  ก าหนดให้เป็น
เทศบาลขนาดกลาง  โดยเทศบาลก าหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ  ออกเป็น 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
๒. กองคลัง 
๓. กองช่าง 
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

          ๕. หน่วยตรวจสอบภายใน 
โดยก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลังคนพนักงานเทศบาล  สูงสุด  ๓๐  อัตรา  ปัจจุบันเทศบาลต าบล

แวงใหญ่มีอัตราก าลังคน   ๔๘  คน  แยกเป็น  พนักงานเทศบาล  ๒๘  คน  ลูกจ้างประจ า ๖ คน  พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  ๘ คน  มีต าแหน่งว่าง ๖  อัตรา  โดย ก.ท.เดิม  ก าหนดอัตราก าลังสูงสุดไว้ว่าเทศบาล   แต่ละชั้นจะ
ก าหนดได้ไม่เกินจ านวนที่เทศบาลก าหนดไว้ตามความจ าเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถด้านต่างๆ เพ่ือ
รองรับการถ่ายโอนภารกิจ  เพื่อใช้แก้ปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาลได้ 

 

 อุปสรรคในการบริหารงานบุคคล มีดังนี ้
 

                   ๑.  เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเทศบาลที่ต้องการงบในการลงทุนเพ่ือการพัฒนา   จึงถูกก าหนด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดท ากรอบอัตราก าลังคนถูกควบคุมไม่ให้เกินร้อยละ  ๔๐  ของงบประมาณรายจ่าย  ตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  ๒.  ปัจจุบันรัฐบาลได้ปรับเพ่ิมอัตราเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ได้รับเพ่ิมขึ้น
ตามคุณวุฒิ  ณ  1 มกราคม 2555  ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2  ปรับ เพ่ิมอัตรา
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ  ณ  1 มกราคม 2556 และ 1 มกราคม 
2557  ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 3  ปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างใหม่ ตามบัญชี
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นระบบร้อยละ ท าให้ภาระค่าใช้จ่ายในด้านการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลมีร้อยละเพ่ิม  ประกอบกับการประมาณการรายรับ – จ่ายของเทศบาลมิได้มียอด
เพ่ิมข้ึนตามแนวทางการคิดค านวณภาระค่าใช้จ่ายในแผนอัตราก าลัง 
  3.  ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  แม้จะมีการควบคุมอย่างเข้มงวดแต่
ในปีงบประมาณ 2558  รัฐบาลและนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะมีการปรับอัตร าเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น  รวมถึงจะมีการปรับอัตราค่าจ้างประจ าของลูกจ้างประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นข้ึนเพื่อมิให้เสียเปรียบพนักงานจ้าง  ยังผลท าให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นจะมีภาระเพ่ิมมากข้ึนอีก 
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  4.  ขั้นตอน และวิธีการในการบรรจุบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  แม้ใน

ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะด าเนินการสรรหาให้ตามค าร้องขอ  แต่ท้องถิ่น ไม่สามารถก าหนด
ก าหนดกรอบต าแหน่งได้ตามความต้องการของท้องถิ่น  เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ  
                    5.  ผู้บริหารให้ความส าคัญในการบริหารการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตลอดจน
สร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานและลูกจ้าง แต่ไม่สามารถสนับสนุนได้อย่างเต็มที่เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด  
ท าให้ขาดการสนับสนุน และส่งเสริมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร  รวมถึงความไม่ต่อเนื่อง  และไม่มี
แผนงานการพัฒนาบุคคลที่ไม่แน่นอน  และไม่สัมพันธ์กับโครงการอบรมจากส่วนกลางในแต่ละปี 
                    ๖.  โครงการที่ส่วนราชการก าหนดไว้เดิม  บางส่วนราชการที่เทศบาลมีความจ าเป็นที่ต้องก าหนด
กรอบอัตราก าลังคน  เพ่ือความกาวหน้5าของพนักงานและลูกจ้างแต่ไม่สามารถก าหนดได้เอง 
                    ๗.   อัตราก าลังคนของเทศบาลพนักงานเทศบาลมีการโอนย้าย กลับภูมิล าเนาหรือลาออกไป
ปฏิบัติราชการอ่ืน  เนื่องจากเทศบาลอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด  และการคมนาคมด้านการขนส่งไม่สะดวก 
                     ปัญหาที่เกิดข้ึนตามกล่าวข้างต้น  มักท าให้เทศบาลประสบปัญหา  ไม่สามารถก าหนดกรอบและ
บรรจุบุคคลตรงตามความต้องการ  ตามภารกิจหน้าที่  และตามความต้องการของท้องถิ่นได้  จึงมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา  ดังนี้ 
 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 
๑. วางแผนในการจัดการกับกรอบอัตราก าลังคนโดยการวิเคราะห์  ภารกิจ  งาน   

อ านาจหน้าที่ และความจ าเป็นของเทศบาล  เพ่ือบรรจุบุคคลตามต าแหน่งที่ก าหนด   และให้เหมาะสมกับ
งบประมาณรายจ่ายที่เทศบาลสามารถบริหารจัดการได้ 

         ๒.   ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร 
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างาน  ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรของ
เทศบาลตามความจ าเป็นและท่ัวถึง  
                     ๓.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด  ซึ่งเป็น
หน่วยงานให้ความเห็นชอบในการบรรจุบุคลากร  ท าการคัดเลือกบุคลากร  ที่ขึ้นบัญชีไว้เมื่อเทศบาลมีความจ าเป็น
เรียกบรรจุได้ทันที  เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการของ
เทศบาลต่อไป  
  4.  เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  เทศบาลต้องมีการ
ปรับลดกรอบต าแหน่งที่ว่าง หรือภารกิจที่สามารถใช้บริการจ้างเหมาได้ลง เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการคนและ
เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
                     ๕.  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ  การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรในองค์กร  อย่างน้อยทุกคน
จะต้องไดร้ับการพัฒนาศักยภาพตลอดปี อย่างน้อย ๑  หลักสูตร 
 
 
 
                       จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ดังกล่าว   เทศบาลต าบลแวงใหญ่  มีภารกิจ  
อ านาจ หน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒   แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  นโยบายรัฐบาลและคณะบริหารโดยมีการ
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้ 

๑.  ส านักปลัดเทศบาล 
๒.  กองคลัง 
๓.  กองช่าง  
๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

          ๕.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
การก าหนดส่วนราชการภายใน 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
๑.๑   งานธุรการ 
๑.๒   งานการเจ้าหน้าที่ 
๑.๓   งานทะเบียนราษฎร 
๑.๔   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๕   งานการศึกษา 
๑.๖   งานแผนและงบประมาณ 
๑.๗   งานนิติการ 
 

                       ๒.  กองคลัง 
๒.๑   การเงินและบัญชี 
๒.๒   การจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
๒.๓   งานพัสดุและทรัพย์สิน 

     ๓.  กองช่าง 
๓.๑   งานวิศวกรรม 
๓.๒   งานสาธารณูปโภค 
๓.๓   งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 

                       ๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑   งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 

 ๔.๒   งานส่งเสริมสุขภาพ 
๔.๓   งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   

  ๕.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
  ๕.๑  งานตรวจสอบภายใน 

  ๘.๑ โครงสร้างส่วนราชการ 

  โครงสร้างเทศบาลต าบลแวงใหญ่เป็นเทศบาลขนาดกลาง ได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตาม
ภารกิจอ านาจหน้าที่ และปริมาณงาน  ดังนี้  
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 

หมายเหตุ 

1. ปลัดเทศบาล (นบห.งานท้องถิ่น) 1. ปลัดเทศบาล (นบห.งานท้องถิ่น)  
1.1 รองปลัดเทศบาล(นบห.งานท้องถิ่น) 1.1 รองปลัดเทศบาล(นบห.งานท้องถิ่น)  
2. หน่วยตรวจสอบภายใน 2. หน่วยตรวจสอบภายใน  
2.1 งานตรวจสอบภายใน 2.1 งานตรวจสอบภายใน  
3. ส านักปลัดเทศบาล 3. ส านักปลัดเทศบาล  
3.1 ฝ่ายธุรการ  3.1 ฝ่ายธุรการ   
3.1.๑  งานธุรการ 3.1.๑  งานธุรการ  
3.๑.๒  งานการเจ้าหน้าที่  3.๑.๒  งานการเจ้าหน้าที่   
3.๑.๓  งานทะเบียนราษฎร 3.๑.๓  งานทะเบียนราษฎร  
3.๑.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.๑.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
3.๑.๕  งานการศึกษา  3.๑.๕  งานการศึกษา   
3.๑.๖  งานแผนและงบประมาณ 3.๑.๖  งานแผนและงบประมาณ  
3.๑.๗  งานนิติการ 3.๑.๗  งานนิติการ  

4. กองคลัง 4. กองคลัง  
4.๑  ฝ่ายบริหารงานคลัง 4.๑  ฝ่ายบริหารงานคลัง  
4.๑.๑  งานการเงินและบัญชี  4.๑.๑  งานการเงินและบัญชี   
4.๑.๒  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 4.๑.๒  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  
4.๑.๓  งานพัสดุและทรัพย์สิน 4.๑.๓  งานพัสดุและทรัพย์สิน  
5. กองช่าง 5. กองช่าง  
5.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 5.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
5.1.1  งานวิศวกรรม 5.1.1  งานวิศวกรรม  
5.1.2  งานสาธารณูปโภค 5.1.2  งานสาธารณูปโภค  
5.1.3 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ   5.1.3 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ    

6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
6.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  
6.๑.1  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 6.๑.1  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
6.๒.2  งานส่งเสริมสุขภาพ 6.1.2  งานส่งเสริมสุขภาพ  
6.1.3  งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 6.1.3  งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ  
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๘.๒  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

เทศบาลต าบลแวงใหญ่ได้ก าหนดต าแหน่งจาก ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และงานที่ท าในการก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการที่วิเคราะห์แล้ว ในระยะเวลา 3 ปี  รอบปีงบประมาณ 2561-2563 เพ่ือให้เกิดความ
คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ของเทศบาล และเพ่ือให้การบิรหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  โดยไดน้ าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  ดังนี้ 

 

ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังปัจจุบัน 
ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่ หมาย

เหต ุ(ปีงบประมาณ 2561-2563 ) 
ปลัดเทศบาล (นบห.งานท้องถิน่ ระดับกลาง) (๑) ปลัดเทศบาล (นบห.งานท้องถิน่ ระดับกลาง) (๑)  
รองปลัดเทศบาล (นบห.งานทอ้งถิ่น ระดับต้น) (1) รองปลัดเทศบาล (นบห.งานทอ้งถิ่น ระดับต้น) (1)  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน   หน่วยงานตรวจสอบภายใน     
งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก )  (๑) นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก) (๑)   
ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล   
หน.ส านักปลัดเทศบาล (นบห.งานทั่วไป ระดับตน้) (๑) หน.ส านักปลัดเทศบาล (นบห.งานทั่วไป ระดับตน้) (๑)   
ฝ่ายธุรการ ฝ่ายธุรการ   
หน.ฝ่ายธรการ (นบห.ทั่วไป ระดับต้น )  (๑) หน.ฝ่ายธุรการ (นบห.ทั่วไป ระดับต้น )  (๑)   
งานธุรการ งานธุรการ   
จพง.ธุรการ (ปง/ชง)  (2) จพง.ธุรการ  (ปง/ชง)  (2)   
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ (1) ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ (1)   
งานการเจ้าหน้าที ่ งานการเจ้าหน้าที ่   
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก )  (๑) นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก )  (๑)   
งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนราษฎร   
นักจัดการงานทะเบยีนและบัตร (ปก/ชก )  (๑)) นักจัดการงานทะเบยีนและบัตร (ปก/ชก )  (๑)   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
จพง.ป้องกันฯ (ปง/ชง)  (๑) จพง.ป้องกันฯ (ปง/ชง)  (๑)   
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า) (๒) พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า) (๒)   
งานการศึกษา งานการศึกษา   
นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก )  (๑) นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก )  (๑)   
ครู  (คศ.1)  (3) ครู (คศ.1)  (3)   
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) (2) ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) (2)  
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ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังปัจจุบัน 
ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่ 
(ปีงบประมาณ 2561-2563 ) 

 

หมาย
เหต ุ

งานแผนและงบประมาณ งานแผนและงบประมาณ  
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน (ปก/ชก) (๑) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก) (๑)   
งานนิติการ งานนิติการ   
นิติกร (ปก/ชก) (๑) นิติกร (ปก/ชก) (๑)   
กองคลัง กองคลัง   
หน.กองคลัง (นักบริหารงานคลงั ระดับตน้) (๑) หน.กองคลัง (นักบริหารงานคลงั ระดับตน้ ) (๑)   
ฝ่ายบริหารงานคลงั ฝ่ายบริหารงานคลัง   
หน.ฝ่ายบริหารงานคลงั (นบห.งานคลัง ระดับตน้) (๑)  หน.ฝ่ายบริหารงานคลงั (นบห.งานคลัง ระดับตน้) (๑)    
งานการเงินและบัญช ี งานการเงินและบัญช ี   
ผช.จพง.การเงินและบัญชี (1) ผช.จพง.การเงินและบัญชี (1)  
ผช.จพง.ธุรการ (1) ผช.จพง.ธุรการ (1)  
งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้ งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้   
จพง.จัดเก็บรายได้ (ปง/ชง)  (๑) จพง.จัดเก็บรายได้ (ปง/ชง)  (๑)   
จนท.ทะเบียนทรัพยส์ิน (ลูกจ้างประจ า) (1) จนท.ทะเบียนทรัพยส์ิน (ลูกจ้างประจ า) (1)    
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า) (1) พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า) (1)   
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (1) ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (1)   
งานพัสดุและทรัพยส์ิน งานพัสดุและทรัพยส์ิน   
จพง.การเงินและบัญชี (ปง/ชง) (๑) จพง.การเงินและบัญชี (ปง/ชง) (๑)   
กองช่าง กองช่าง   
ผอ.กองช่าง (นบห.งานช่าง ระดบัต้น) (๑) ผอ.กองช่าง (นบห.งานช่าง ระดบัต้น) (๑)   
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นบห.งานชา่ง  
ระดับต้น ) (1) 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นบห.งานชา่ง 
 ระดับต้น ) (1)  

งานวิศวกรรม งานวิศวกรรม   
วิศวกรโยธา (ปก/ชก)  (๑) วิศวกรโยธา (ปก/ชก)  (๑)   
ผช.จพง.ธุรการ (1) ผช.จพง.ธุรการ (1)  
ช่างปูน ทักษะ  (ภารกิจ) (1) ช่างปูน ทักษะ (ภารกิจ) (1)  
งานสาธารณูปโภค งานสาธารณูปโภค   
นายช่างโยธา (ปง/ชง) (๑) นายช่างโยธา (ปง/ชง) (๑)   
ผช.ชา่งทุกประเภท (ลูกจ้างประจ า) (1) ผช.ชา่งทุกประเภท (ลูกจ้างประจ า) (1)  
ช่างไม้ ทักษะ  (ภารกิจ) (1) ช่างไม้ ทักษะ  (ภารกิจ) (1)  
งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ   
นายช่างไฟฟา้ (ปง/ชง) (๑) นายช่างไฟฟา้ (ปง/ชง) (๑)   
ผช.ชา่งไฟฟ้า (ภารกิจ) (1) ผช.ชา่งไฟฟ้า (ภารกิจ) (1)   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
ผอ.กองสาธารณสุขฯ(นบห.งานสาธารณสุข ต้น) (๑) ผอ.กองสาธารณสุขฯ(นบห.งานสาธารณสุข ต้น) (๑)   
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ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังปัจจุบัน 
ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่ 
(ปีงบประมาณ 2561-2563 ) 

 

หมาย
เหต ุ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
(นบห.งานสาธารณสุข (ระดับตน้ ) (1) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
(นบห.งานสาธารณสุข (ระดับตน้ ) (1)  

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
จพง.ธุรการ (ปง/ชง) (๑) จพง.ธุรการ (ปง/ชง) (๑)   
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า) (1) พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า) (1)  
พนักงานขับรถยนต์  ทักษะ (ภารกิจ) (1) พนักงานขับรถยนต์ ทักษะ  (ภารกิจ) (1)  
คนงานประจ ารถขยะ  ทักษะ (ภารกิจ) (1) คนงานประจ ารถขยะ  ทักษะ (ภารกิจ) (1)  
งานส่งเสริมสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพ   
นวก.สาธารณสุข (ปก/ชก)  (๑) นวก.สาธารณสุข (ปก/ชก)  (๑)   
งานควบคุมและป้องกันโรคติดตอ่ งานควบคุมและป้องกันโรคติดตอ่  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง/ชง ) (1) เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง/ชง ) (1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉบับท่ี     /2560 
 

 
  

ประกาศเทศบาลต าบลแวงใหญ่  
เรื่อง  โครงสรา้งสว่นราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอ านาจหน้าที ่

  ความรับผิดชอบส่วนราชการของเทศบาล 
………………………………. 

          ด้วยเทศบาลต าบลแวงใหญ่  อ าเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น ได้รายงานขอความเห็นชอบ 
แผนอัตราก าลัง ๓  ปี รอบปีงบประมาณ ๒๕61 - 2563 จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น
         บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น) ในการประชุมครั้งที่   
๙/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐  เห็นชอบให้เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี
ของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการ 
ใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล  ซึ่งแจ้งให้เทศบาลทราบแล้ว ตามหนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/ว.28809 ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๐      
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ ๑๔, ๑๘, ๒๕๑, ๒๕๒, ๒๕๓ และ ๒๕๔ แห่ง
ประกาศก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลต าบลแวงใหญ่ จึงประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
ของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  
๒๕63  เทศบาลต าบลแวงใหญ่  จึงก าหนดส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายใน  และอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของส่วนราชการ  เพ่ือรองรับอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วย
การก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอ่ืนที่ก าหนด
อ านาจหน้าที่ให้เทศบาล ดังต่อไปนี้ 

ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างของเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาลเรื่องที่กฎหมาย
หรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดเทศบาลเรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงาน ต่างๆ ภายใต้บังคับ
บัญชา เรื่องในหน้าที่ส านักงานเทศบาล เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพ่ือรับค าวินิจฉัยหรือในกรณี
พิเศษอ่ืนใด เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่าง  ๆเห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ      

  รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับต้น  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)  มอบหมาย และ
นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาลเรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
ปลัดเทศบาล เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้  ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา เรื่องในหน้าที่ส านักงานเทศบาล เรื่องที่
หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพ่ือรับค าวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอ่ืนใด เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่งการ
โดยเฉพาะ  เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่าง  ๆเห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ   

/-2- 1. ส านักปลัดเทศบาล 
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                        ๑.  ส านักปลัดเทศบาล    มีหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    (นักบริหารงานทั่วไป)  อ านวยการท้องถิ่น
ระดับต้น    เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการ
ทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้ง
ก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล  หรืองานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย   โดยมีส่วนราชการที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

  ๑.๑ ฝ่ายธุรการ   มีหัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป) อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น   
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ  เรื่องที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล   และราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  หรืองานอ่ืน
ที่ได้รับมอบหมาย   โดยมีส่วนราชการที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

          ๑.๑.๑   งานธุรการ   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑)   งานสารบรรณกลางของเทศบาล  และงานสารบรรณของส านักปลัดเทศบาล 
  (๒)   รับ – ส่ง   เอกสารทั้งภายในและบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
  (๓)   งานพัฒนาระบบการสารสนเทศ  อินเตอร์เน็ตต าบล 
  (๔)   งานเก็บรักษาหนังสือราชการ  และงานท าลายหนังสือราชการ 
  (๕)   งานควบคุมการลงทะเบียนค าสั่ง – ประกาศของเทศบาล 
  (๖)   งานเลือกตั้ง 
  (๗)   งานกิจการสภาเทศบาล   และการประชุมประจ าเดือนเทศบาล   
    (๘)   งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาเทศบาล 
  (๙)  งานสวัสดิการของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล   
  (๑๐)   งานเลขานุการผู้บริหารเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ  การประชุม/สัมมนา  
การยื่นแสดงรายการทะเบียนทรัพย์สิน  งานทะเบียนประวัติ  บัตรประวัติ  การลา  และรวมถึงงานบัตรประจ าตัว
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล 
  (๑๑)  งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญราชการ 
    (๑๒)  การสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ 
  (๑๓)  งานควบคุม  ดูแล  เบิก-จ่าย วัสดุ 
  (๑๔)  งานเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีในสังกัด 
  (๑๕)  งานต้อนรับและเลี้ยงรับรองต่าง ๆ 
  (16)  งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
  (๑7)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   

           ๑.๑. ๒  งานการเจ้าหน้าที่    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑)  งานธุรการ  และงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
(๒)  งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ 
(๓)  งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือกและการคัดเลือก 
(๔)  งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประจ าตัวพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 

/-3- (5) งานขอพระราชทาน 
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(๕)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของ
เทศบาล 

(๖)  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
(๗)  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
(๘)  งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
(๙)  งานพัฒนาบุคลากร 

  (๑๐)  งานสวัสดิการของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างของเทศบาล  
(๑๑) งานลาประเภทต่าง ๆ  ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
(๑๒) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 

           ๑.๑.๓ งานทะเบียนราษฎร     มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑)  งานธุรการ และงานบังคับตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
   (๒)  งานบังคับการตาม พระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๘ 
   (๓)  งานปฏิบัติตามระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยงานทะเบียนราษฎร 
   (๔)  งานจัดเตรียม และด าเนินการเลือกตั้ง งานข้อมูลทั่วไป สารสนเทศ งานสถิติอ่ืนๆ 
   (๕)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

           ๑.๑.๔   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑)  งานธุรการ  และงานรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง   
(๒)   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การควบคุมและบังคับตาม พระราชบัญญัติ

ป้องกันและระงับอัคคีภัย   พ.ศ. ๒๕๔๒    
(๓)  งานตรวจควบคุมอาคารสถานที่ที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย  
(๔)  งานควบคุมก าจัดหรือท าลายสิ่งที่อาจเกิดอัคคีภัยในสถานที่   
(๕)  งานท าแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่  
(๖)  งานส่งเสริมการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
(๗)  งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย 
(๘)  งานตรวจสอบ และรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่   
(๙)   งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ   
(๑๐)  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย   
(๑๑)  งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการ

ป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ 
   (๑๒)  งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   (๑๓)  งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน  
   (๑๔)  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
   (๑๕)  งานวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้ง
ด าเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน เช่น 
อุทกภัย  วาตภัย   
   (๑๖)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

/1.1.5 งานการศึกษา 



  -4- 

   ๑.๑.๕  งานการศึกษา   มีหน้าที่เก่ียวกับ  
   (๑)  งานธุรการ  และงานการบริหารการศึกษาและการสัมมนาการศึกษา 
   (๒)  งานส่งเสริม  สนับสนุน  และการแนะน าเผยแพร่การศึกษา 
   (๓)  งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา  
   (๔)  งานควบคุม  เบิกจ่ายวัสดุประจ าปี 
   (๖)  งานเบิกจ่ายงบประมาณงานการศึกษา  

  (๗)  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนความต้องการด้านการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   (๘)  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  การศึกษานอกโรงเรียน 
   (๙)  การการศึกษาปฐมวัย  และอนุบาลศึกษา 

(๑๐)  งานกิจการศาสนา 
   (๑๑) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(๑2)  งานธุรการ และการสังคมสงเคราะห์ สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  พิการ                    
และเอดส์ 

  (13)  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  พิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก  ส่งเสริมพัฒนาเยาวชน 
  (14)   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
  (15)   งานกีฬาและนันทนาการ  
  (16)  การพัฒนาชุมชน  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  กลุ่ม  กองทุนชุมชน 
  (17)  งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชน  ประชุม  เวทีสาธารณะ 
  (18)   งานจัดระเบียบชุมชน  สถิติ  ข้อมูล  วิจัยและการพัฒนาชุมชน 
  (19)  งานส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดท าแผนงานด าเนินการและ

สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ 
  (20)  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ    

(21)  การแสวงหาผู้น าในการบริหารกลุ่ม   และเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน 
  (22)  ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด  ให้ค าแนะน าและ

ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัว
ในด้านการเกษตร  อุตสาหกรรมในครัวเรือนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

  (23)  อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ
ประชาชนในท้องถิ่น  ติดตามผลงานและจัดท ารายงานต่างๆ 
   (24)  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

  ๑.๑.๖   งานแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑)  งานธุรการด้านแผนและงบประมาณ 

(๒)  การศึกษา วิเคราะห์วินิจฉัยเกี่ยวกับแผนต่าง ๆ งานประสานและประมวลผล  เพ่ือ
เสนอแนะประกอบการก าหนดนโยบายและแผนจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนและโครงการต่าง ๆ 

 (๓)  การก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  นโยบายของรัฐ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  การผังเมือง  ปัญหาของเทศบาล 

 
/-5- (4)  ให้ค าปรึกษา..… 
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 (๔)  ให้ค าปรึกษา  เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นในการร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา 
   (๕)  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาจัดส่งร่าง
แผนพัฒนาและร่างแผนปฏิบัติการ 

 (๖)  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้/รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต 
   (๗)  ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนด  ขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามระเบียบ  
ข้อ  ๒๙(๒) ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นควร 
   (๘)  งานรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลที่จ าเป็นในการวางแผนและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล 
   (๙)  การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ของเทศบาล 
   (๑๐) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑.๑.๗   งานนิติการ   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
  (๑)  งานธุรการ  และงานด้านกฎหมาย  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา

วินิจฉัยปัญหากฎหมายร่าง และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  (๒)  งานด าเนินคดี  ฟ้องร้องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล 
  (๓)  งานสอบสวนและวินัยพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
  (๔)  งานนิติกรรมสัญญาของเทศบาล 
           (๕)  งานทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาล 
  (๖) งานภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร 
  (๗)  งานตราเทศบัญญัติท่ีมิใช่เทศบัญญตัิว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเทศบาล 
  (๘)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๒. กองคลัง มี ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น  เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงิน
บ าเหน็จ  บ านาญ  เงินอ่ืน ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดท าบัญชี
ทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี  
ก าหนดนโยบาย การควบคุม  ก ากับดูแลและอ านวยการการด าเนินงานของงานธุรการ  การสนับสนุนส่งเสริมและ
สนับสนุนทางด้านวิชาการ  โดยการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย ก าหนดมาตรการและแผนการด าเนินงาน  พร้อมทั้ง 
ควบคุมก ากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สินงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และ
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้  

  ๒.๑  ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง) อ านวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้น  เป็นผู้บังคับบัญชา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  
การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  
ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ  บ านาญ  เงินอ่ืน ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรร
เงินต่าง ๆ  การจัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบ
ทดลองประจ าเดือน ประจ าปี  ก าหนดนโยบาย การควบคุม  ก ากับดูแลและอ านวยการการด าเนินงานของงานธุรการ 
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การสนับสนุนส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ  โดยการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย ก าหนดมาตรการ
และแผนการด าเนินงาน  พร้อมทั้ง ควบคุมก ากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและ
ทรัพย์สินงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น  
ดังนี้ 

๒.๑.๑  งานการเงินและบัญชี 
   (๑)  งานธุรการของงานการเงินและบัญชี 
   (๒)  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
   (๓)   งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
   (๔)   งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
   (๕)   งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
   (๖)   งานจัดท ารายงานประจ าวัน  ประจ าเดือน  ประจ าปี  และรายงานอื่นๆ 
   (๗)   งานจัดท าสถิติรายรับ และรายจ่ายจริงประจ าปีงบประมาณ 
   (๘)   งานจัดท าประมาณการรายรับ และรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   (๙)   งานจัดท าสถิติการรับและการจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
   (๑๐)  งานจัดท าสถิติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินสะสม 
   (๑๑)  งานจัดท าสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน 
   (๑๒)  งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
   (๑๓)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   (๑๔)  งานควบคุมเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน 
   (15)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

๒.๑.๒   งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
   (๑) งานธุรการของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   (๒) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และจัดหารายได้อ่ืน ๆ ของเทศบาล 
   (๓) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล 
   (๔) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และก าหนดค่ารายปีของภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่และรายได้อ่ืนๆ 
   (๕) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี 
   (๖) งานจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
   (๗) งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือ
ค าร้องภายในก าหนด และรายชื่อผู้ไม่ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนๆภายในก าหนดของแต่ละปี 
   (๘) งานจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
ภายในก าหนด  
   (๙) งานจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและ           
รายได้อ่ืน ๆ  
   (๑๐)  งานประสานงานกับงานนิติการเพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
ท้องถิ่นโดยเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
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   (๑๑)  งานเกี่ยวกับการด าเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
   (๑๒)  จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลทั้งหมด 
   (๑๓)  จัดท าสัญญาเช่าทุกพ้ืนที่ที่จัดประโยชน์ 
   (๑๔)  งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ 
   (๑๕)  งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   (๑๖)  งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   (๑๗)  บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   (๑๘)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๑.๓   งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   (๑)  งานธุรการของงานพัสดุและทรัพย์สิน 
   (๒)  งานการซื้อและการจ้าง 
   (๓)  งานซ่อมและบ ารุงรักษา 
   (๔)  งานจัดท าทะเบียนพัสดุ 
   (๕)  งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
   (๖)  งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์    
         (๗)  งานจัดท าบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   (๘)  งานจัดท าประกาศสอบราคา ประกวดราคา 
   (๙)  งานตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   (๑๐) งานการหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพ 
   (๑๑) งานการจ าหน่ายพัสดุ/การลงจ่ายออกจากบัญชี 
   (๑๒) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๓. กองช่าง  มีผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ) อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น  
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  
ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทศสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ 
การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงงานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม 
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับงาน
แผน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกพัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่น้ ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการจัดการวิ่งแวดล้อมและงานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย   ประกอบด้วย   ส่วนราชการภายใน  ดังนี้   
   3.1 ฝ่ายบริหารงานช่าง มีหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง) อ านวยการ
ท้องถิ่น ระดับต้น เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ผู้อ านวยการกองช่างสั่งการโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่
ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของเทศบาลหรืองานอ่ืนที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๓.๑.1  งานวิศวกรรม    มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(๑)  งานธุรการ งานสารบรรณและงานเลขานุการ 
   (๒)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน 
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   (๓)  ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
   (๔)  งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
   (๕)  งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม 
   (๖)  งานออกแบบรายการละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
   (๗)  งานส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ือค านวณ  ออกแบบก าหนดรายละเอียด 
ทางด้านวิศวกรรม 
   (๘)  งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม 
   (๙)  งานงบประมาณราคาค่าก่อสร้างทางวิศวกรรม 
   (๑๐)  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  
   (๑๑)  งานบริหารเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมต่างๆ 
   (๑๒)  งานจัดท าผังเมือง 
   (๑๓)  งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์   
   (๑๔)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.1.2  งานสาธารณูปโภค    มีหน้าที่เกี่ยวกับ    
   (๑) งานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน  ทางเท้า  และสิ่งติดตั้งอ่ืน ๆ  
   (๒) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง  
   (๓) งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร  ถนน  ทางเท้า  
   (๔) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  
   (๕) งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานก่อสร้าง  
   (๖) งานควบคุมพัสดุด้านโยธา  
   (๗) งานซ่อมบ ารุงรักษาสาธารณูปการ  
   (๘) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

  ๓.1.3 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
   (๑) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่  
   (๒) งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  
   (๓) งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ า  
   (๔) งานในการติดตั้ง  ประกอบ  ดัดแปลง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมเครื่องจักร  
เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า  
   (๕) งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้  และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  
   (๖) งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน  
   (๗) งานส ารวจออกแบบและค านวณอุปกรณ์ไฟฟ้า 
   (๘) งานให้ค าปรึกษาแนะน าตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า 
   (๙) งานควบคุมการใช้ยานพาหะและเครื่องจักรกล 
   (๑๐) จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
   (๑๑) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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  ๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นัก
บริหารงานสาธารณสุข) อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้าง  โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุข  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานสาธารณสุข
ชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วย  ส่วนราชการภายใน  ดังนี้ 
   4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข) 
อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น  มีหน้าที่ความรับผิดชอบบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
ในฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  เรื่องในหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  การควบคุมสั่งการ  การ
ติดต่อประสานงาน  การวางแผน  การให้ค าแนะน าหรือปรับปรุงแก้ไขงาน  การติดตามประเมินผลงาน  และการปฏิบัติ
ราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  ในกรณีท่ีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการตามปกติได้ โดยมีส่วนราชการที่
รับผิดชอบ ดังนี้   

4.1.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑)  งานธุรการ และงานการส่งเสริม พัฒนาการสุขาภิบาลและการออกใบอนุญาต

สถานประกอบกิจการต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 
(๒)  การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๓)  งานควบคุม ป้องกันการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อม อันจะมีผลหรืออาจ

มีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(๔)  งานอาชีวอนามัย 
(๕)  การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖)  งานคุ้มครองผู้บริโภค 
(๗)  งานควบคุ้มสัตว์เลี้ยงและปล่อยสัตว์ 
(๘)  งานดูแลและควบคุมการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
(๙)  งานดูแลรักษาความสะอาด  ถนน  ที่สาธารณะ  ตลาดสด 
(๑๐) งานดูแล  รักษา  จัดเตรียม  ประสานงาน  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ

อุปกรณ ์ติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
(๑๑) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม 
(๑๒) งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญทางราชการ 
(๑๓) งานจัดท าค าสั่งและประกาศ 
(๑๔) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
(๑๕) งานการจัดท าฎีกาจ่ายเงิน 
(๑๖) การวางแผนสาธารณสุข 
(๑๗) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

๔.1.2   งานส่งเสริมสุขภาพ    มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑)  งานธุรการ   และงานด้านสุขศึกษา 
          (๒)  งานอนามัยโรงเรียน 
          (๓)  งานอนามัยชุมชน 
         (๔)  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
         (๕)  จัดการฝึกอบรม   นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน  อสม. 
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          (๖)  การพัฒนาระบบการให้ความรู้  อสม. 
          (๗)  งานสุขภาพจิต 
          (๘)  การสร้างสุขภาพภาคประชาชน 
         (๙)  การให้บริการ ดูแล ฟ้ืนฟูสภาพ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน 
         (๑๐)  การส่งเสริมสุขภาพ ตามกลุ่มอายุ เช่น ผู้สูงอายุ 
         (๑๑) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

๔.1.3   งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
           (๑)  งานธุรการ  และงานวางแผน  ค้นคว้า  วิจัยการให้บริการงานป้องกันโรคติดต่อใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

(๒)  งานป้องกันและความคุมโรคติดต่อ 
(๓)  งานวางแผน  ค้นคว้า  วิจัยการให้บริการงานป้องกันโรคติดต่อในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(๔)  ป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียนและชุมชน 
(๕)  การป้องกันโรคติดต่อ 
(๖)  การควบคุมแมลงและสัตว์น าโรค 
(๗) งานเฝ้าระวังทางวิทยาการระบาด 
(๘)  การสอบสวนและควบคุมโรค 

                       (9)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

   ๕.  หน่วยตรวจสอบภายใน  มีปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง เป็นผู้บังคับ 
บัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี   
เอกสารการเบิกจ่าย  เอกสารการรับเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี   งานตรวจสอบ
พัสดุและการเก็บรักษา  งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล  และงานอ่ืน ๆ  ที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย   
  
      ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

                 (นายสุรพล  เวยีงวงษ์) 
                นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่ 

 
 
 

 
 

 
 



หมายเหตุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563
1 ปลัดเทศบาล(นบห.ท้องถิ่น) ระดับกลาง 1 1 1 1  -  -  -
2 รองปลัดเทศบาล (นบห.ท้องถิ่น) ระดับต้น 1 1 1 1  -  -  -
3 หัวหน้าส านักปลัด (นบห.งานทัว่ไป ระดับต้น ) 1 1 1 1  -  -  -
4 หัวหน้าฝ่ายธรุการ (นบห.งานทัว่ไป ระดับต้น) 1 1 1 1  -  - -
5 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปก/ชก) 1 1 1 1  -  - -
6 นิติกร (ปก/ชก) 1 1 1 1  -  - -
7 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก) 1 1 1 1  -  - -
8 นักวชิาการศึกษา (ปก/ชก) 1 1 1 1  -  - -
9 นักทรัพยากรบุคคล ( ปก/ชก ) 1 1 1 1  -  - -

10 เจ้าพนักงานธรุการ   (ปง/ชง) 1 1 1 1  -   -  -
11 เจ้าพนักงานธรุการ   (ปง/ชง) 1 1 1 1  -  - -
12 เจ้าพนักงานป้องกันฯ (ปง/ชง) 1 1 1 1  -  -  -

พนักงานครูเทศบาล
13 ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1 ) 1 1 1 1  -  -  -
14 ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1 ) 1 1 1 1  -  -  -
15 ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1 ) 1 1 1 1  -  -  -

ลูกจ้างประจ า
16 พนักงานขับรถยนต์  (ลจปจ.) 2 2 2 2  -   -  -
17 พนักงานขับรถยนต์  (ลจปจ.) 1 1 1 1  -  -  -

พนักงานจ้างตามภารกิจ
18 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ ์(พ.ภารกิจ) 1 1 1 1  -  -  -
19 ผู้ดูแลเด็ก (พ.ภารกิจ) 1 1 1 1  -  -  -
20 ผู้ดูแลเด็ก (พ.ภารกิจ) 1 1 1 1  -  -  -

กองคลัง
21 ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 1 1 1 1  -  -  -
22 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นบห.งานคลัง ระดับต้น) 1 1 1 1  -  -  -
23 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง) 1 1 1 1  -  -  -
24 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง) 1 1 1 1  -  -  -

ลูกจ้างประจ า
25 จนท.ทะเบียนทรัพย์สิน  (ลจปจ.) 1 1 1 1  -  -  -
26 พนักงานขับรถยนต์  (ลจปจ.) 1 1 1 1  -  -  -

พนักงานจ้างตามภารกิจ
27 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ (พ.ภารกิจ) 1 1 1 1  -  -  - วา่ง
28 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (พ.ภารกิจ) 1 1 1 1  -  -  -
29 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (พ.ภารกิจ) 1 1 1 1  -  -  - วา่ง

กองช่าง  
30 ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 1 1 1 1  -  -  -
31 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นบหานช่าง ระดับต้น 1 1 1 1  -  -  -
32 วศิวกรโยธา (ปก/ชก ) 1 1 1 1  -  -  - วา่ง
33 นายช่างโยธา (ปง/ชง) 1 1 1 1  -  -  -
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กรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล ๓ ป ี ระหว่างป ี 2561 -  2563  เทศบาลต าบลแวงใหญ่

ล าดับ สังกัด/ต าแหน่งและสายงาน
กรอบ

อัตราก า
ลังเดิม

กรอบอัตราก าลังใหม่ทีค่าดวา่ อัตราก าลัง

เพิม่/ลดจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี



หมายเหตุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563
34 นายช่างไฟฟ้า (ปง/ชง) 1 1 1 1  -  -  -

ลูกจ้างประจ า
35 ผู้ช่วยช่างทุกประเภท  (ลจปจ.) 1 1 1 1  -  -  -

พนักงานจ้างตามภารกิจ
36 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ (พ.ภารกิจ) 1 1 1 1  -  -  - วา่ง
37 ช่างปูน ทักษะ  (พ.ภารกิจ) 1 1 1 1  -  -  -
38 ช่างไม้ ทักษะ  (พ.ภารกิจ) 1 1 1 1  -  -  -
39 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (พ.ภารกิจ) 1 1 1 1  -  -  -

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
40 ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (นบห.สาธารณสุข 1 1 1 1  -  -  -

และส่ิงแวดล้อม ) ระดับต้น
41 หน.ฝ.บริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม(นบห.งาน 1 1 1 1  -  -  -

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดับต้น)
42 นักวชิาการสาธารณสุข (ปก/ชก) 1 1 1 1  -  -  - วา่ง
43 เจ้าพนักงานธรุการ (ปก/ชก) 1 1 1 1  -  -  -
44 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ( ปง/ชง) 1 1 1 1  -  -  -

ลูกจ้างประจ า
45 พนักงานขับรถยนต์  (ลจปจ.) 1 1 1 1  -  - -

พนักงานจ้างตามภารกิจ
46 พนักงานขับรถยนต์ ทักษะ  (พ.ภารกิจ) 1 1 1 1  -  -  - วา่ง
47 คนงานประจ ารถขยะ ทักษะ  (พ.ภารกิจ) 1 1 1 1  -  -  -

งานตรวจสอบภายใน
48 นักวชิาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก) 1 1 1 1  -  - -

รวม 48 48 48 48  -  - -

ล าดับ สังกัด/ต าแหน่งและสายงาน
กรอบ

อัตราก า
ลังเดิม

กรอบอัตราก าลังใหม่ทีค่าดวา่ อัตราก าลัง

จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี เพิม่/ลด
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งานป้องกันฯ           งานนิติการ 

งานการเจ้าหน้าที ่

              
               แผนภมูิโครงสร้างส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                  งานธุรการ                                งานทะเบียนราษฎร                                                        งานการศึกษา                   งานแผนและงบประมาณ                  
        

                - จพง.ธุรการ ปง  (2)                  -  นักจัดการงานทะเบยีน           - จพง.ปอ้งกนั ปง  (1)                - นวก.ศึกษา ปก  (1)           - นักวิเคราะหฯ์  ชก  (1)                 -  นิติกร ชก (1)  
                - ผช.จพง.ประชาสมัพันธ์ (1)            และบตัร ชก (1)                  - พนักงานขบัรถยนต ์(ลจ.ปจ) (2)  - ครู (คศ.1) (๓)                        

        - ผูดู้แลเด็ก (ภารกิจ) (2 )             
                                        
                                     
                                     -  นักทรพัยากรบุคคล ปก (1)  
                                                                  

 
ระดบั 

 

อ านวยการท้องถิ่น 
 

                       วิชาการ                                    คร ู
 

ทั่วไป 
 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

        พนกังานจ้าง 
 

 
รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญ
การ 

ช านาญ
การพิเศษ 

เช่ียว
ชาญ 

คศ.1 ปฏบิตัิงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน ๒ - - 2 3 - - 3 3 - - ๒ 3 - 18 
 

                                ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง                                                           รับรองถูกตอ้ง                                                                         เห็นชอบ/อนุมตัิ 

               
                       (ลงชื่อ) .........................................                                 (ลงชื่อ)  ...........................................                                                       (ลงชื่อ) .............................................. 
                                 (นางอมร  ถุงทันพิมพ ์)                                              (นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ)                                                                (นายสุรพล   เวียงวงษ์) 
                      ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ                          ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลแวงใหญ่                                                   ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่       
 
  
                                                                                                               

ส านักปลัดเทศบาล                      
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

ฝ่ายธุรการ    
หัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 



          แผนผังโครงสร้างกองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     งานการเงินและบัญชี                                                        งานจัดเก็บและพัฒนารายได้                                                   งานพัสดแุละทรัพย์สิน 
 
                                

                                - ผช.จพง.ธุรการ (ว่าง)                                 - จพง.จัดเกบ็รายได้ ชง.  (1)                          -  จพง.การเงนิและบัญช ีปง (1) 
          - ผช.จพง.การเงินและบัญชี (1)                                             - จนท.ทะเบียนและทรพัย์สนิ (ลจ.ปจ.) (1)  
                                                                                                    - พนักงานขบัรถยนต์  (ลจปจ.) (1)                                       
                                                                                                                   - ผช.จพง.จัดเกบ็รายได้ (ว่าง)  
 

 
ระดบั 

 
อ านวยการท้องถิ่น 

 
วิชาการ 

 
ทั่วไป 

ลกูจ้าง 
ประจ า 

        พนกังานจ้าง 
 

 
รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติ
การ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การพิเศษ 

เช่ียวชาญ ปฏบิตัิงาน ช านาญงาน อาวุโส  ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 2 - - - - - - 1 1 - 2 1 - 7 
 

                                

                                ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง                                                      รับรองถูกต้อง                                                                     เห็นชอบ/อนุมัต ิ

            
                      (ลงชื่อ) .........................................                                    (ลงชื่อ)  ...........................................                                                  (ลงชื่อ) ............................................ 
                                (นางอมร  ถุงทันพิมพ์ )                                               (นายเจตนิพิฐ  หล้าประเสรฐิ)                                                              (นายสุรพล   เวียงวงษ์) 
                      ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ                                ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลแวงใหญ่                                           ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่        
 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

   (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)  

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 



งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
 
 

 
 

 

         แผนผังโครงสร้างกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                งานวิศวกรรม                                                 งานสาธารณูปโภค 
 
 

     -  วศิวกรโยธา ปก/ชก  (ว่าง)                             - นายช่างโยธา ปง  (1)                               - นายช่างไฟฟา้ ปง  (1) 
     -  ผช.จพง.ธุรการ  (ว่าง)                                            -  ผู้ช่วยช่างทุกประเภท (ลจ.ปจ.) (1)                     - ผช.ช่างไฟฟ้า (ภารกิจ) (1)                                                                                

                                               -  ช่างปนู ทักษะ  (ภารกิจ) (1)                             -  ช่างไม้ ทกัษะ (ภารกิจ) (1)                                                            
      

 
ระดบั 

 
อ านวยการท้องถิ่น 

 
วิชาการ 

 
ทั่วไป 

ลกูจ้าง 
ประจ า 

        พนกังานจ้าง 
 

รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติ
การ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การพิเศษ 

เช่ียวชาญ ปฏบิตัิงาน ช านาญงาน อาวุโส  ภารกิจ ทั่วไป  

จ านวน 2 - - - - - - 2 - - 1 3 - 8 

 
                                ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง                                                   รับรองถกูต้อง                                                                เห็นชอบ/อนุมัติ 

          
       
                       (ลงชื่อ) .........................................                                 (ลงชื่อ)  ...........................................                                          (ลงชื่อ) ....................................................... 
                                 (นางอมร  ถุงทันพิมพ ์)                                              (นายเจตนิพิฐ  หล้าประเสรฐิ)                                                         (นายสุรพล   เวียงวงษ์)                                                                     
                       ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ                             ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลแวงใหญ่                                       ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่  
 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

    (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 



 

     

   แผนผังโครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม                                                                                                                งานควบคุมและป้องกันโรค 

 
- จพง.ธุรการ ปง  (1)                                                -  นวก.สาธารณสุข ปก/ชก  (ว่าง)                                        - เจ้าพนักงานสาธารณสขุ  ปง  (1) 
-  พนักงานขบัรถยนต ์(ลจ.ปจ.) (1)                                                                                                                                    -  

                                -  พนกังานขบัรถยนต ์ทักษะ (ภารกิจ) (ว่าง)                                                                                                  
                                -  คนงานประจ ารถขยะ (ภารกิจ  (1) 
   
 

 
ระดบั 

 
อ านวยการท้องถิ่น 

 
วิชาการ 

 
ทั่วไป 

ลกูจ้าง 
ประจ า 

        พนกังานจ้าง 
 

รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติ
การ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การพิเศษ 

เช่ียวชาญ ปฏบิตัิงาน ช านาญงาน อาวุโส  ภารกิจ ทั่วไป  

จ านวน 2 - - - - - - 2 - - 1 1 - 6 
 

 
 
                               ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง                                                       รับรองถูกต้อง                                                          เหน็ชอบ/อนุมัต ิ

                      (ลงชื่อ) .............................................                             (ลงชือ่)  ...........................................                                          (ลงชื่อ) ..................................................... 
                               ( นางอมร  ถุงทันพิมพ์ )                                             (นายเจตนิพิฐ  หล้าประเสริฐ)                                                       (นายสุรพล   เวียงวงษ์)                           
                       ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ                        ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลแวงใหญ่                                            ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่        
 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดบัต้น )  (1) 

        งานส่งเสริมสขุภาพ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดบัต้น) (๑) 



                      
 

 
 

                         แผนผังโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                            งานตรวจสอบภายใน 

 
                                                                                                                              -นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชก  (1) 
 

 
ระดบั 

 
อ านวยการท้องถิ่น 

 
วิชาการ 

 
ทั่วไป 

ลกูจ้าง 
ประจ า 

        พนกังานจ้าง 
 

รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติ
การ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การพิเศษ 

เช่ียวชาญ ปฏบิตัิงาน ช านาญงาน อาวุโส  ภารกิจ ทั่วไป  

จ านวน - - - - 1 - - - - - - - - 1 

 
 
 
                                ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง                                                   รับรองถกูต้อง                                                           เหน็ชอบ/อนุมัต ิ

                     (ลงชื่อ) .........................................                                 (ลงชื่อ)  ...........................................                                          (ลงชื่อ) ................................................... 
                               (นางอมร  ถุงทันพิมพ์ )                                             (นายเจตนิพิฐ  หล้าประเสรฐิ)                                                      (นายสุรพล   เวียงวงษ์) 
                      ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ                           ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลแวงใหญ่                                       ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่        
 

 
 
 

 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 



ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) 

หัวหน้าฝ่ายธุรการ  
(นักบริหารทั่วไป ระดับต้น) 

 -   งานธุรการ 
 -   งานการเจ้าหน้าที่ 
 -   งานทะเบียนราษฎร 
 -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -  งานการศึกษา 
 -  งานแผนและงบประมาณ 
 -  งานนิติการ 

กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดบัต้น) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
 (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น  ) 

 - งานการเงินและบัญช ี
 - งานจัดเก็บและพัฒนา     
   รายได้ 
 - งานพัสดแุละทรัพย์สิน 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

  
  - งานวิศวกรรม 
  - งานสาธารณูปโภค 
  - งานจัดสถานที่และการ 
    ไฟฟ้าสาธารณะ 
 
 
    

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดบัต้น) 

 - งานสุขาภิบา ลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 - งานส่งเสริมสขุภาพ  
 - งานควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
 (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น  ) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดบัต้น  ) 

 
    10.  แผนภูมิโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการ  เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ปีงบประมาณ 2561-2563    

         ตามระบบจ าแนกต าแหน่งในระบบแท่ง 

 
  

 
 

       
 
 
 

  
 
    
      

  
  
 
 
 

                                 



งานป้องกันฯ           งานนิติการ 

                  
 

                  แผนภูมิโครงสร้างส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
                  งานธุรการ                                งานทะเบียนราษฎร                                                        งานการศึกษา                     งานแผนและงบประมาณ                  
            

              -จพง.ธุรการ ปง/ชง (1)                - นักจัดการงานทะเบยีนและบตัร    - จพง.ปอ้งกันฯ ปง/ชง (1)          - นวก.ศึกษา ปก/ชก (1)            - นักวเิคราะห์ฯ ปก/ชก  (1)        -  นิติกร. ปก/ชก (1) 
              -ผช.จนท.ประชาสัมพนัธ ์(1)            (ปก/ชก) (1)                          - พนักงานขบัรถยนต(์ลจปจ) (2)  - คร ู(คศ.1) (3)           
                                                                                                      - ผูดู้แลเด็ก (ภารกิจ) (2) 
 
 งานการเจ้าหน้าท่ี               
                       

                                  - นักทรัพยากรบคุคล ปก/ชก (1) 
 

 
ระดบั 

 
อ านวยการท้องถิ่น 

 
วิชาการ 

 
ทั่วไป 

ลกูจ้าง 
ประจ า 

        พนกังานจ้าง 
 

รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติ
การ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การพิเศษ 

เช่ียวชาญ ปฏบิตัิงาน ช านาญงาน อาวุโส  ภารกิจ ทั่วไป  

จ านวน 2 - - 3 3 - - 3 - - 2 1 - 14 

 
                                ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง                                                           รับรองถูกตอ้ง                                                                         เห็นชอบ/อนุมตัิ 

                     (ลงชื่อ) .........................................                                 (ลงชื่อ)  ...........................................                                                       (ลงชื่อ) .............................................. 
                                (นางอมร  ถุงทันพิมพ์ )                                              (นายวิโรจน์  หล้าประเสรฐิ)                                                                   (นายสุรพล   เวียงวงษ์) 
                      ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ                         ต าแหน่ง   ปลัดเทศบาลต าบลแวงใหญ่                                                   ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล                      
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  (1) 

ฝ่ายธุรการ  
หัวหน้าฝ่ายธุรการ  

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )  (1) 



ล ำดบั ชื่อ -สกุล คุณวฒิุ
ที่ เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เงินเดอืน เงินประจ ำ เงินเพ่ิมอ่ืน/ (รวม) หมำยเหตุ

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน
1 นายเจตนพิฐิ หล้าประเสริฐ ร.ม. 05-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 05-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 453,960 84,000 84,000 621,960 (37,830)

(รัฐศาสตร์) (นกับริหารงานเทอ้งถิ่น ) (นกับริหารงานเทอ้งถิ่น )             (7,000*2*12)
2 นายไพโรจน ์ กมลปทัมากลุ ร.ม. 05-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล ต้น 05-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล ต้น 422,640 18,000 - 440,640 (35,220)

(รัฐศาสตร์) (นกับริหารงานเทอ้งถิ่น ) (นกับริหารงานเทอ้งถิ่น )    (3,500*12)
 ส ำนักปลดัเทศบำล  ส ำนักปลดัเทศบำล  

3 นางอจัฉรา  ตุ้มมี ค.บ. 05-2-01-2101-001 หวัหนา้ส านกัปลัด ต้น 05-2-01-2101-001 หวัหนา้ส านกัปลัด ต้น 369,480 42,000  - 411,480 (30,790)
ประถมศึกษา  (นกับริหารงานทั่วไป)  (นกับริหารงานทั่วไป) (3,500*12)

ฝ่ำยธรุกำร ฝ่ำยธรุกำร
4 นางกติิมา  อะสุรินทร์ ร.ม. 05-2-01-2101-002 หวัหนา้ฝ่ายธุรการ ต้น 05-2-01-2101-002 หวัหนา้ฝ่ายธุรการ ต้น 342,720 18,000  - 360,720 (28,560)

รัฐศาสตร์ (นกับริหารงานทั่วไป) (นกับริหารงานทั่วไป) (1,500*12)
5 จา่เอกธนากร  บญุประกอบ บธ.บ. 05-2-01-4101-001 เจา้พนกังานธุรการ ปง. 05-2-01-4101-001 เจา้พนกังานธุรการ ปง. 277,680  -  - 277,680 (23,140)

การจดัการ งำนธรุกำร งำนธรุกำร
6 นางสาวนติยา ทา้วนลิ บธ.บ. 05-2-01-4101-002 เจา้พนกังานธุรการ ปง. 05-2-01-4101-002 เจา้พนกังานธุรการ ปง. 149,640  -  - 149,640 (12,470)

การจดัการ งำนกำรเจำ้หน้ำที่ งำนกำรเจำ้หน้ำที่
7 นางอมร  ถงุทนัพมิพ์ รปม. 05-2-01-3102-001 นกัทรัพยากรบคุคล ปก. 05-2-01-3102-001 นกัทรัพยากรบคุคล ปก. 226,080  -  - 226,080 (18,840)

(การปกครองทอ้งถิ่น) 
8 นางสาวแคทรียา  เฉดิรัศมี ปวส. (บญัชี) 01-ภ-001 ผช.จนท.ประชาสัมพนัธ์  - 01-ภ-001 ผช.จนท.ประชาสัมพนัธ์  - 144,960  - - 144,960 (12,080)

งำนทะเบยีนรำษฎร งำนทะเบยีนรำษฎร
9 นางนทติา  รูไธสง รป.บ. 05-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. 05-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. 342,720  -  - 342,720 (28,560)

รัฐประศาสนศาสตร์

กรอบอัตรำก ำลงัเดมิ กรอบอัตรำก ำลงัใหม่ เงินเดอืน*(คูณ  12 เดอืน)

   บัญชแีสดงกำรจดัคนลงสูต่ ำแหน่งและกำรก ำหนดเลขทีใ่นต ำแหน่งสว่นรำชกำร  

        ของเทศบำลต ำบลแวงใหญ่  อ ำเภอแวงใหญ่  จงัหวดัขอนแก่น ตำมค ำสัง่เทศบำลที ่     /2560  ลงวนัที ่    ตลุำคม พ.ศ. 2560  ( ตำมมต ิก.ท.จ. ครั้งที ่9/2560)



ล ำดบั ชื่อ -สกุล คุณวฒิุ
ที่ เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เงินเดอืน เงินประจ ำ เงินเพ่ิมอ่ืน/ (รวม) หมำยเหตุ

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน
งำนปอ้งกันฯ งำนปอ้งกันฯ

10 นายพษิณุ  แสนสุข ปวส. 05-2-01-4805-001 เจา้พนกังานปอ้งกนัฯ ปง. 05-2-01-4805-001 เจา้พนกังานปอังกนัฯ ปง. 188,640  -  - 188,640 (15,720)
ชา่งยนต์

11 นายสันทดั  มอญขาม ปวช. (บญัชี) ล-001 พนกังานขบัรถยนต์  - ล-001 พนกังานขบัรถยนต์  - 199,800  -  - 199,800 (16,650)
12 นายทองมาก  เผ้าหอม ชั้นประถมศึกษา ล-002 พนกังานขบัรถยนต์  - ล-002 พนกังานขบัรถยนต์  - 199,800  -  - 199,800 (16,650)

งำนกำรศึกษำ  งำนกำรศึกษำ  
13 นางสาววิมลมาศ  บารชน ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 05-2-01-3803-001 นกัวิชาการศึกษา ปก. 05-2-01-3803-001 นกัวิชาการศึกษา ปก. 289,080  -  - 289,080 (24,090)
14 นางสาวบบุผา แคว้นคอนฉมิ คบ.(การศึกษาปฐมวยั) 4-02-0263 ครู คศ.1 4-02-0263 ครู คศ.1 253,800  -  - 253,800 (21,150)

ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

15 นายวุฒิชาติ  ดีหลี คบ.(การศึกษาปฐมวยั) 4-02-0478 ครู คศ.1 4-02-0478 ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 239,040  -  - 239,040 (19,920)
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)   

16 นางศรีทะลา   โทอึ้น ค.บ. 4-02-0479 ครู คศ.1 4-02-0479 ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 248,800  -  - 248,800 (20,740)
(การศึกษาปฐมวัย)

17 นายวิจติร  ทา้วนลิ รป.บ. อ-001 ผู้ดูแลเด็ก  - อ-001 ผู้ดูแลเด็ก  - 112,800  -  - 112,800 (9,400)
รัฐประศาสนศาสตร์

18 นางสาวพฒัฉณี  นลิกจิ วท.บ อ-002 ผู้ดูแลเด็ก  - อ-002 ผู้ดูแลเด็ก  - 112,800  -  - 112,800 (9,400)
งำนแผนและงบประมำณ งำนแผนและงบประมำณ

19 นางสาวนภิาพร   หนา่ยโสก รม. 05-2-01-3103-001 นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ชก. 05-2-01-3103-001 นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ชก. 293,880  -  - 293,880 (24,490)
รัฐศาสตร์

งำนนิตกิำร งำนนิตกิำร
20 นายสุทธิศักด์ิ  รัตนงั น.บ. 05-2-01-3105-001 นติิกร ชก. 05-2-01-3105-001 นติิกร ชก. 293,880  -  - 293,880 (24,490)

นติิศาสตร์  

เงินเดอืน*(คูณ  12 เดอืน)กรอบอัตรำก ำลงัเดมิ กรอบอัตรำก ำลงัใหม่



ล ำดบั ชื่อ -สกุล คุณวฒิุ
ที่ เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เงินเดอืน เงินประจ ำ เงินเพ่ิมอ่ืน/ (รวม) หมำยเหตุ

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน
กองคลงั กองคลงั

21 น.ส.ภาริณี  อานนัทนสกลุ บธ.ม. 05-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 05-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 409,320 42,000  - 451,320 (34,110)
(บริหารธุรกิจ) (นกับริหารงานการคลัง) (นกับริหารงานการคลัง) (3,500*12)

ฝ่ำยบริหำรงำนคลงั ฝ่ำยบริหำรงำนคลงั
22 นางสาวเบญจวรรณ  ชยัเนยีม บธ.บ. 05-2-04-2102-002 หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานคลัง ต้น 05-2-04-2102-002 หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานคลัง ต้น 299,640 18,000  - 317,640 (24,970)

บริหารธุรกจิ (นบห.งานคลัง) (นบห.งานคลัง) (1,500*12)
งำนกำรเงินและบญัชี งำนกำรเงินและบญัชี

23 ว่าง 04-ภ-002 ผช.จพง.ธุรการ  - 04-ภ-002 ผช.จพง.ธุรการ  - 138,000  -  - 138,000 ว่าง

24 นางรัชนกีรณ์  ผางแพง่ บธ.บ. 04-ภ-003 ผช.จพง.การเงินและบญัชี  - 04-ภ-003 ผช.จพง.การเงินและบญัชี  - 146,400  -  - 146,400 (12,200)
คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

งำนจดัเก็บและพัฒนำรำยได้ งำนจดัเก็บและพัฒนำรำยได้  
25 นางทบัทมิ  สิงหศ์รี รป.บ. 05-2-04-4204-001 จพง.จดัเกบ็รายได้ ชง. 05-2-04-4204-001 จพง.จดัเกบ็รายได้ ชง. 352,800  -  - 352,800 (29,340)

รัฐประศาสนศาสตร์

26 นายทองอนิทร์  มนีา ปวส.(บญัชี) ล-003 จทน.ทะเบยีนทรัพยสิ์น  - ล-003 จทน.ทะเบยีนทรัพยสิ์น  - 181,680  -  - 181,680 (15,140)
27 นายสมจติร   นามโยธี ปวช.(บญัชี) ล-004 พนกังานขบัรถยนต์  - ล-004 พนกังานขบัรถยนต์  - 214,560  -  - 214,560 (17,880)
28 ว่าง 04-ภ-004 ผู้ชว่ยจพง.จดัเกบ็รายได้ - 04-ภ-004 ผู้ชว่ยจพง.จดัเกบ็รายได้ - 138,000  -  - 138,000 ว่าง

งำนพัสดุ งำนพัสดุ
29 นางองัคณา  อกัษรเสือ ปวส. (การบญัชี) 05-2-04-4201-001 จพง.การเงินและบญัชี ปง. 05-2-04-4201-001 จพง.การเงินและบญัชี ปง. 214,560  -  - 214,560 (17,880)

กองชำ่ง กองชำ่ง
30 นายพงษพ์ฒัน ์ โยธา วท.บ. 05-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองชา่ง ต้น 05-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองชา่ง ต้น 362,640 42,000  - 404,640 (30,220)

(อุตสาหกรรมก่อสร้าง) (นกับริหารงานชา่ง) (นกับริหารงานชา่ง)               (3,500*12)
งำนวศิวกรรม งำนวศิวกรรม

31 นายเปรมกมล   ผางแพง่ วศ.บ. 05-2-05-2103-002 หน.ฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง ต้น 05-2-05-2103-002 หน.ฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง ต้น 311,640 18,000  - 329,640 (25,970)
วิศวกรรมโยธา

กรอบอัตรำก ำลงัเดมิ กรอบอัตรำก ำลงัใหม่ เงินเดอืน*(คูณ  12 เดอืน)

  (1,500*12)



ล ำดบั ชื่อ -สกุล คุณวฒิุ
ที่ เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เงินเดอืน เงินประจ ำ เงินเพ่ิมอ่ืน/ (รวม) หมำยเหตุ

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน
32 ว่าง 05-2-05-3701-001 วิศวกรโยธา ปก/ชก 05-2-05-3701-001 วิศวกรโยธา ปก/ชก 355,320  -  - 355,320 ว่าง

33 ว่าง 05-ภ-005 ผช.จพง.ธุรการ  - 05-ภ-005 ผช.จพง.ธุรการ  - 138,000  -  - 138,000 ว่าง

34 นายณรงค์  สุขสร้อย มธัยมศึกษาตอนต้น 05-ภ-006 ชา่งปนู  - 05-ภ-006 ชา่งปนู  - 139,560  -  - 139,560 (11,630)
งำนสำธำรณปูโภค งำนสำธำรณปูโภค

35 นายวิสนกุรณ์  ปา่เกลือ ปวส.กอ่สร้าง 05-2-05-4701-001 นายชา่งโยธา ปง. 05-2-05-4701-001 นายชา่งโยธา ปง. 225,480  -  - 225,480 (18,790)
36 นายไพโรจน ์ สายเขม็ทอง ม ธยมศึกษาตอนปล่าย ล-005 ผู้ชว่ยชา่งทกุประเภท  - ล-005 ผู้ชว่ยชา่งทกุประเภท  - 178,200  -  - 178,200 (14,850)
37 นายธงชยั  สีล้อม ม ธยมศึกษาตอนต้น 05-ภ-007 ชา่งไม้  - 05-ภ-007 ชา่งไม้  - 142,200  -  - 142,200 (11,850)

 งำนจดัสถำนที่และกำรไฟฟ้ำสำธำรณะ  งำนจดัสถำนที่และกำรไฟฟ้ำสำธำรณะ
38 สิบเอกเสกสรรค์  เขจรสัตย์ ปวส.(ไฟฟา้ก าลัง) 05-2-05-4703-001 นายชา่งไฟฟา้ ปง. 05-2-05-4703-001 นายชา่งไฟฟา้ ปง. 273,120  -  - 273,120 (22,760)
39 นายเฉลิมเกยีรติ  ฟมูเฟอืย ปวช.(ไฟฟา้ก าลัง) 04-ภ-008 ผช.ชา่งไฟฟา้  - 04-ภ-008 ผช.ชา่งไฟฟา้  - 139,560  -  - 139,560 (11,630)

กองสำธำรณสขุฯ กองสำธำรณสขุฯ
40 นายสัญญา  โมอ้อ้น สม. 05-2-06-2104-001 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ต้น 05-2-06-2104-001 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ต้น 429,240 42,000  - 471,240 (35,770)

สาธารณสุขศาสตร์ (นบห.งานสาธารณสุข) (นบห.งานสาธารณสุข) (3,500*12)
งำนสขุำภบิำลและอนำมยัฯ งำนสขุำภบิำลและอนำมยัฯ

41 พ.จ.อ.นฐพงศ์ เนยไธสง สธ.บ. 05-2-06-2104-002 หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ต้น 05-2-06-2104-002 หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ต้น 356,160 18,000  - 374,160 (29,680)
สาธารณสุขศาสตร์ (นบห.งานสาธารณสุข) (นบห.งานสาธารณสุข) (1,500*12)
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) งำนสง่เสริมสขุภำพ งำนสง่เสริมสขุภำพ

42 ว่าง 05-2-06-3606-001 นวก.สาธารณสุข ปก/ชก 05-2-06-3606-001 นวก.สาธารณสุข ปก/ชก 355,320 355,320 ว่าง

43 นางวันทน ี  แสงจนัทร์ ศศ.บ. 05-2-06-4101-003 เจา้พนกังานธุรการ ปง. 05-2-06-4101-003 เจา้พนกังานธุรการ ปง. 221,760  -  - 221,760 (18,480)
รัฐศาสตร์การปกครอง

44 นายศักด์ิชาย  พาสว่าง ม ธยมศึกษาตอนปลาย ล-006 พนกังานขบัรถยนต์  - ล-006 พนกังานขบัรถยนต์  - 181,680  -  - 181,680 (15,140)
45 ว่าง 06-ภ-009 พนกังานขบัรถยนต์  - 06-ภ-009 พนกังานขบัรถยนต์  - 112,800  -  - 112,800 ว่าง
46 นายวิชติร  สีสองเมอืง ม ธยมศึกษาตอนปลาย 06-ภ-010 คนงานประจ ารถขยะ  - 06-ภ-010 คนงานประจ ารถขยะ  - 139,560  -  - 139,560 (11,630)

กรอบอัตรำก ำลงัเดมิ กรอบอัตรำก ำลงัใหม่ เงินเดอืน*(คูณ  12 เดอืน)



ล ำดบั ชื่อ -สกุล คุณวฒิุ หมำยเหตุ

ที่ เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เงินเดอืน เงินประจ ำ เงินเพ่ิมอ่ืน/ (รวม)

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน

งำนควบคุมและปอ้งกันโรค งำนควบคุมและปอ้งกันโรค 

47 นางสาวสุภทัรา  สุภารัตน์ สธ.บ 05-2-06-4601-001 เจา้พนกังานสาธารณสุข ปง. 05-2-06-4602-001 เจา้พนกังานสาธารณสุข ปง. 171,720  -  - 171,720 (14,310)

(สาธารณสุขศาสตร์)

งำนตรวจสอบภำยใน งำนตรวจสอบภำยใน

48 นางไพวรรณ  แดนกาไสย ศศ.บ. 05-2-12-3205-001 นกัวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. 05-2-12-3215-001 นกัวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. 293,880  -  - 293,880 (24,490)

การเงินการธนาคาร

กรอบอัตรำก ำลงัเดมิ กรอบอัตรำก ำลงัใหม่ เงินเดอืน*(คูณ  12 เดอืน)
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๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือน ำควำมรู้ที่มีอยู่ภำยนอกองค์กรมำปรับใช้กับเทศบำลต ำบลแวงใหญ่ 
 ๒.  เพ่ือให้มีกำรปรับเปลี่ยนแนวคิดในกำรท ำงำน เน้นสร้ำงกระบวนกำรคิด   และกำรพัฒนำตนเอง  
               ให้เกิดข้ึนกับบุคลำกรของเทศบำลต ำบลแวงใหญ่ 
 ๓.  เพ่ือให้บุคลำกรของเทศบำลต ำบลแวงใหญ่ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำก 
                ที่สุด 
 ๔.  เพ่ือพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรท้องถิ่นให้มีทักษะและควำมรู้ ในกำรปฏิบัติงำนในหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑.  หลักสูตรควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำน 
  ๒.  หลักสูตรกำรพัฒนำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่รับผิดชอบ 
  ๓.  หลักสูตรควำมรู้และทักษะเฉพำะของงำนในแต่ละต ำแหน่ง 
  ๔.  หลักสูตรกำรบริกำร 
  ๕.  หลักสูตรจริยธรรมคุณธรรม 

เป้าหมายของการพัฒนา 
 ๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลำกรในสังกัดเทศบำลต ำบลแวงใหญ่ ประกอบด้วย  

๑.๑  กำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น คณะผู้บริหำร 
๑.๒  กำรพัฒนำสมำชิกท้องถิ่น  สมำชิกสภำเทศบำล 
๑.๓  กำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น พนักงำนเทศบำล  
๑.๔  กำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น พนักงำนจ้ำง 
๑.๕ กำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น ในกำรส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำต่อในระดับที่

สูงขึ้น 
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  บุคลำกรในสังกัดเทศบำลต ำบลแวงใหญ่ทุกคนที่ได้เข้ำรับกำรพัฒนำ กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ 
ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน  สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับมำใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือ
บริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกรรมบ้ำนเมืองที่ดี 

มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ   
๑. มีกำรมอบรำงวัลให้พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ดีเด่นเป็นประจ ำทุกปี โดยมี

ประกำศเกียรติคุณและเงินหรือของรำงวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
   ๑.๑  ควำมสม่ ำเสมอในกำรปฏิบัติงำนรำชกำร และร่วมกิจกรรม 5 ส 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชำชน ผู้บังคับบัญชำและเพ่ือนร่วมงำน 

๑.๓  กำรรักษำวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  กำรอุทิศตนเสียสละเพ่ืองำนและส่วนรวม 
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๒.  จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้ำร่วมโครงกำรพิเศษในวันหยุดรำชกำร 
๓.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกัน ท ำงำนร่วมกัน เช่น กำร

จัดกิจกรรมพัฒนำที่หน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นเจ้ำภำพ  กำรพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 

มาตรการด าเนินการทางวินัย  
๑.  มอบอ ำนำจให้ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นพิจำรณำโทษแก่บุคลำกรในสังกัดที่กระท ำผิดวินัยไม่

ร้ำยแรงได้ในขั้นว่ำกล่ำวตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดเทศบำล  และนำยกเทศมนตรีทรำบ 
๒.  มีมำตรกำรกำรรักษำวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสำยกำรบังคับบัญชำละ   

๓  ครั้ง  ยกเว้นกำรกระท ำผิดวินัยในมำตรกำรที่ประกำศเป็นกฎเหล็ก คือ  
๒.๑  กำรดื่มสุรำ กำรเล่นกำรพนันในสถำนที่รำชกำร  
๒.๒ กำรทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จำกประชำชนที่นอกเหนือจำก

ที่กฎหมำยหรือระเบียบก ำหนด  
๒.๓  กำรขำดเวรยำมรักษำสถำนที่จนเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยกับประชำชน

หรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๒.๔  กำรทะเลำะวิวำทกันเอง 
 

หลักสูตรการพัฒนา 
หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. 2561-2563) 

เทศบำลต ำบลแวงใหญ่  ก ำหนดหลักสูตรกำรพัฒนำส ำหรับบุคลำกรในแต่ละต ำแหน่งต้องได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลำยหลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งรำชกำรอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑.๒ พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (13) พ.ศ. ๒๕52 
๑.๓ พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ ให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๔ พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๕ พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๖ พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑.๗ พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงกำรปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๘ กฎหมำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
๑.๙ ควำมรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองกำรปกครอง และกำรบริหำรำชกำรแผ่นดิน 

๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
๒.๑ พระรำชบัญญัติภำษีป้ำย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒.๒ พระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 
๒.๓ พระรำชบัญญัติภำษีบ ำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 
๒.๔ พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๒.๕ พระรำชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
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๒.๖ ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ พ.ศ. 2560 
2.7 ระเบียบกฎหมำยและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเทศบำล ตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

ในแต่ละต ำแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

1.หลักสูตรกำรพัฒนำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
2.หลักสูตรควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร 
3.หลักสูตรควำมรู้และทักษะเฉพำะของงำนในแต่ละต ำแหน่ง 
4.หลักสูตรด้ำนกำรบริหำร 
5.หลักสูตรพนักงำนจ้ำงทุกต ำแหน่ง 
6.กำรส่งเสริมกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
7.กำรส่งเสริมกำรศึกษำระดับปริญญำโท 
8.กำรส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
9.พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่  
10. เทคนิคกำรบริหำรงำนสมัยใหม่ 
11. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 
12. หลักสูตรด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
๑๒.๑  กำรปฏิบัติตนตำมประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร 
๑๒.๒  กำรพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 
๑๓. จัดท ำแผนกำรพัฒนำเทศบำลเพ่ือกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ 

หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่ำงๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหำ 
                 สอดคล้องกับแนวทำงดังกล่ำวข้ำงต้น 
              ๒. หลักสูตรในแต่ละด้ำนสำมำรถจัดรวมไว้ในโครงกำรพัฒนำพนักงำนเทศบำลโครงกำร 

  เดียวกันได้ 
 

 ๔ ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
๔.๑  ควรให้มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนพร้อมเน้นกระบวนกำรสำรสนเทศมำใช้งำน 
๔.๒  ควรมีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือสร้ำงข้ำรำชกำรให้เป็นมืออำชีพ 
๔.๓  บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนรำชกำร 
๔.๔  พัฒนำระบบบริกำรประชำชนให้มีประสิทธิภำพได้มำตรฐำน 
๔.๕  พัฒนำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำร 
๔.๖  วำงแผนบริหำรอัตรำก ำลังและปรับอัตรำก ำลังให้เหมำะสม 
๔.๗  พัฒนำกำรกระจำยอ ำนำจ 
๔.๘  พัฒนำระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
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วิธีการพัฒนา และระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 

                      วิธีกำรพัฒนำพนักงำนเทศบำล  พนักงำนจ้ำง  และบุคลำกร ของเทศบำลต ำบลท่ำศำลำ 
ก ำหนดวิธีกำรพัฒนำ ตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมในกำรดำเนินกำร โดยใช้วิธีดังนี้ 
                     ๑. วิธีการด าเนินการ 
                        ๑.๑ กำรปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ กำรฝึกอบรม 
                        ๑.๓ กำรศึกษำหรือดูงำน 
                        ๑.๔ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร หรือกำรสัมมนำรวมถึงกำรประชุมประจำเดือนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน 
                        ๑.๕ กำรสอนงำน กำรให้ค ำปรึกษำ 

๑.๖ กำรมอบหมำยงำน 
๑.๗ กำรให้กำรศึกษำ 

                    ๒. แนวทางการด าเนินการ 
                       กำรด ำเนินกำรพัฒนำพนักงำนเทศบำล   พนักงำนจ้ำง   และบุคลำกรของ  เทศบำลต ำบล
แวงใหญ่ นอกจำกมีวิธีกำรด ำเนินกำรตำม ข้อ ๑ แล้ว แนวทำงในกำรด ำเนินกำรได้ ก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรไว้ ๓ แนวทำง ดังนี้ 
                       ๒.๑ เทศบำลด ำเนินกำรเอง 
                       ๒.๒ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด ำเนินกำรโดย
เทศบำลจัดส่งพนักงำนส่วนเทศบำลเข้ำรับกำรอบรม 
                       ๒.๓ ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นๆ ดำเนินกำรสอดคล้องกับแผนพัฒนำ พนักงำน
เทศบำลของเทศบำลต ำบลแวงใหญ่ เป็นผู้ด ำเนินกำร 
 

                   ๓. ระยะเวลาในการด าเนนิการพัฒนา 
                       ๓.๑ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลำคม ๒๕60 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยำยน ๒๕61 
                       ๓.๒ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕2 ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลำคม ๒๕61 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยำยน ๒๕62 
                       ๓.๓ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลำคม ๒๕62 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยำยน ๒๕๖3 
 

                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนำบุคลำกร  
                           เทศบำลต ำบลต ำแวงใหญ่  จึงได้จัดท ำโครงกำรครอบคลุม ตำมหลักสูตรควำมรู้พื้นฐำน
ในกำรปฏิบัติรำชกำร หลักสูตรกำรพัฒนำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่รับผิดชอบ หลักสูตรควำมรู้และทักษะเฉพำะ
ของงำนในแต่ละต ำแหน่ง หลักสูตรด้ำนกำรบริหำร หลักสูตรด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม ตำมโครงกำรต่ำง ๆ 
ในส่วนที่ ๕ 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

เริ่มต้น 

 
 
๑.๑  แต่งตั้งคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

             การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
-  การปฐมนิเทศ 
-  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 
-  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
-  การฝึกอบรม 
-  การให้ทุนการศึกษา 
-  การดูงาน 
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
-  ฯลฯ 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงความความส าเร็จ  ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 
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  เทศบำลต ำบลแวงใหญ่ ได้ประกำศคุณธรรมจริยธรรมของข้ำรำชกำรหรือ พนักงำนส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  ๑.  เป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำร  ที่สร้ำงควำมโปร่งใส  มีมำตรฐำนใน
กำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็นสำกล 
  ๒.  ยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ   ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล  และเป็นเครื่องมือกำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆของเทศบำลต ำบลแวงใหญ่  เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักคุณธรรม   จริยธรรม  มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  ๓.   ท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ   เพิ่มควำมน่ำเชื่อถือ   เกิดควำมมั่นใจแก่
ผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป   ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๔.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและข้ำรำชกำรในทุกระดับ   โดยให้ฝ่ำยบริหำรใช้
อ ำนำจในขอบเขต   สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรต่อตนเอง   ต่อองค์กร   ต่อผู้บังคับบัญชำ   ต่อ
ประชำชน  และต่อสังคม  ตำมล ำดับ 
  ๕.   ป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ   และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจ
เกิดข้ึน  รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
  ทั้งนี้   รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่ำนิยมร่วมส ำหรับองค์กรและข้ำรำชกำรทุกคน   พึงยึดถือเป็น
แนวทำงปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ   ดังนี้ 

  เพ่ือให้ข้ำรำชกำรเทศบำลต ำบลแวงใหญ่ทุกคน  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย   
เพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติ อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนตำม 
หลักธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรม  ดังนี้ 
  (๑)  กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (2)  กำรมีจิตส ำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
           (3)  กำรยึดถือประโยชน์ของเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

(4.)  กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมำย 
(5)  กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว  มีอัธยำศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
(6)  กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(7)  กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนรักษำมำตรฐำน  มีคุณภำพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
(8)  กำรยึดในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(9)  กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 

มีจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

  ข้อ  ๔   ข้ำรำชกำรของเทศบำลต ำบลแวงใหญ่    ต้องจงรักภักดีต่อชำติ   ศำสนำ    และพระมหำกษัตริย์ 
  ข้อ  ๕  ข้ำรำชกำรของเทศบำลต ำบลแวงใหญ่  ต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรรักษำไว้และ
ปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุกประกำร 
 
 

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  
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  ข้อ  ๖  ข้ำรำชกำรของเทศบำลต ำบลแวงใหญ่  ต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรเป็นพลเมืองดี
เคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
  ข้อ  ๗   ข้ำรำชกำรของเทศบำลต ำบลแวงใหญ่  ต้องไม่ปฏิบัติตนอันอำจก่อให้เกิดควำมเสื่อม
เสียต่อเกียรติภูมิของต ำแหน่งหน้ำที่ 
  ข้อ  ๘    ข้ำรำชกำรของเทศบำลต ำบลแวงใหญ่  ต้องปฏิบัติหนำ้ที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถด้วย
ควำมเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญำ  ควำมรู้ควำมสำมำรถ  ให้บรรลุผลส ำเร็จและมีประสิทธิภำพตำมภำระหน้ำที่ที่
ได้รับมอบหมำย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชำติและประชำชน 
  ข้อ  ๙  ข้ำรำชกำรของเทศบำลต ำบลแวงใหญ่  ต้องมุ่งแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนด้วยควำมเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงหน่วยงำนและประชำชน 
  ข้อ ๑๐ ข้ำรำชกำรของเทศบำลต ำบลแวงใหญ่ ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุภำพ เรียบร้อย มีอัธยำศัย 
  ข้อ  ๑๑  ข้ำรำชกำรของเทศบำลต ำบลแวงใหญ่   ต้องรักษำควำมลับที่ได้จำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับโดยข้ำรำชกำร/พนักงำนจะกระท ำได้ต่อเมื่อมีอ ำนำจหน้ำที่และได้รับ
อนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ   หรือเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดเท่ำนั้น 
  ข้อ  ๑๒  ข้ำรำชกำรของเทศบำลต ำบลแวงใหญ่  ต้องรักษำ  และเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี
ระหว่ำงผู้ร่วมงำน  พร้อมกับให้ควำมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทำงท่ีชอบ 
  ข้อ  ๑๓  ข้ำรำชกำรของเทศบำลต ำบลแวงใหญ่   ต้องไม่ใช้สถำนะหรือต ำแหน่งไปแสวงหำ
ประโยชน์ที่มิควรได้ส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  ไม่ว่ำจะเป็นประโยชน์ในทำงทรัพย์สินหรือไม่ก็ตำม  ตลอดจนไม่
รับของขวัญ  ของก ำนัล  หรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้ร้องเรียน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่ำงๆ อัน
อำจเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน   เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำหรือกำรให้ตำมประเพณี   
  ข้อ  ๑๔   ข้ำรำชกำรของเทศบำลต ำบลแวงใหญ่    ต้องประพฤติตนให้สำมำรถท ำงำน
รว่มกับผู้อ่ืนด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของ
เพ่ือนร่วมงำน   และไม่น ำผลงำนของผู้อ่ืนมำแอบอ้ำงเป็นผลงำนของตน 
  ข้อ  ๑๕   จรรยำบรรณข้ำรำชกำรของเทศบำล 

มีจรรยาบรรณต่อตนเอง  
   ๑) ข้ำรำชกำรพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี   และประพฤติตนให้เหมำะสมกับกำรเป็น
ข้ำรำชกำร 
  ๒)  ข้ำรำชกำรพลเรือนพึงใช้วิชำชีพในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์และไม่
แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ  ในกรณีที่วิชำชีพใดมีจรรยำวิชำชีพก ำหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตำมจรรยำวิชำชีพนั้น
ด้วย 
  ๓)  ข้ำรำชกำรพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนำตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้ง
เพ่ิมพูนควำมรู้  ควำมสำมำรถและทักษะในกำรท ำงำนเพ่ือให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรมีประสิทธิภำพประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น  

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  
 ๔)  ข้ำรำชกำรพลเรือนพึงปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมสุจริต  เสมอภำคและปรำศ        

จำกอคติ 
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  ๕)  ข้ำรำชกำรพลเรือนพึงปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถรอบคอบ  
รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร  ถูกต้องสมเหตุผล  โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรและประชำชนเป็นส ำคัญ 
  ๖)  ข้ำรำชกำรพลเรือนพึงปฏิบัติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลำและใช้เวลำรำชกำรให้เป็นประโยชน์ต่อ
ทำงรำชกำรอย่ำงเต็มที่ 
  ๗)  ข้ำรำชกำรพลเรือนพึงดูแลรักษำและใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรอย่ำงประหยัดคุ้มค่ำ  
โดยระมัดระวังมิให้เสียหำย  หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

  ๘)  ข้ำรำชกำรพลเรือนพึงมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนกำรให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือ
กลุ่มงำนของตนทั้งในด้ำนกำรให้ควำมคิดเห็น  กำรช่วยท ำงำน  และกำรแก้ปัญหำร่วมมือรวมทั้งกำรเสนอแนะ
ในสิ่งที่เห็นว่ำจะมีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำนในควำมรับผิดชอบด้วย 
  ๙)  ข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำพึงดูแลเอำใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำทั้งในด้ำน
กำรปฏิบัติงำน  ขวัญก ำลังใจ  สวัสดิกำร  และยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำตลอดจน
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำด้วยหลักกำรและเหตุผลที่ถูกต้องตำมท ำนองคลองธรรม 
  ๑๐)  ข้ำรำชกำรพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทำงท่ีชอบ  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน            
ให้เกิดควำมสำมัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดำผู้ร่วมงำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  ๑๑)  ข้ำรำชกำรพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงำน  ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องด้วยควำมสุภำพ    
 มีน้ ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี 
  ๑๒)  ข้ำรำชกำรพลเรือนละเว้นจำกกำรน ำผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตน 

   จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 

  ๑๓)  ข้ำรำชกำรพลเรือนพึงให้บริกำรประชำชนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถด้วยควำมเป็น
ธรรม  เอื้อเฟ้ือ  มีน้ ำใจและใช้กิริยำวำจำที่สุภำพอ่อนโยน  เมื่อเห็นว่ำเรื่องใดไม่สำมำรถปฏิบัติได้  หรือไม่อยู่
ในอ ำนำจหน้ำที่ของตนจะต้องปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรอืแนะน ำให้ติดต่อยังหน่วยงำนหรือบุคคลซึ่งตน
ทรำบว่ำมีอ ำนำจหน้ำที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 
  ๑๔)  ข้ำรำชกำรพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
  ๑๕)  ข้ำรำชกำรพลเรือนพึงละเว้นกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซ่ึงมีมูลค่ำเกินปกติ
วิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หำจำกผู้ติดต่อรำชกำร   หรือผู้ซึ่งอำจได้รับประโยชน์จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรนั้น  หำกได้รับไว้แล้วและทรำบภำยหลังว่ำทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่ำเกินปกติวิสัยก็
ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว  เพ่ือด ำเนินกำรตำมสมควรแก่กรณี 
โดยมีกลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ   ๑๘  ให้ส ำนักปลัดเทศบำล  มีหน้ำที่ควบคุมก ำกับกำรให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมนี้อย่ำงทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
   (๑)  ด ำเนินกำรเผยแพร่   ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้ำรำชกำรที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี
และติดตำมสอดส่องกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
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   (๒)  สืบสวนหำข้อเท็จจริง   หรือสอบสวนกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมนี้   เพ่ือรำยงำนผลให้
นำยกเทศมนตรีต ำบลแวงใหญ่  หรือกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำ  ทั้งนี้  โดยอำจมีผู้ร้องขอหรืออำจด ำเนินกำร
ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีต ำบลแวงใหญ่  หรือคระกรรมกำรจริยธรรมมอบหมำย  หรือตำมท่ีเห็นเองก็ได้ 
   (๓)  ให้ควำมช่วยเหลือและดูแลข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำง
ตรงไปตรงมำ   มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีที่เห็นว่ำนำยกเทศมนตรีต ำบลแวง
ใหญ่  หรือคณะกรรมกำรจริยธรรมไม่ให้ควำมคุ้มครองต่อข้ำรำชกำรผู้นั้นตำมควรอำจยื่นเรื่องโดยต้องผ่ำน
นำยกเทศมนตรีต ำบลแวงใหญ่  หรือคระกรรมกำรจริยธรรมไปยังผู้ตรวจกำรแผ่นดินก็ได้ 
   (๔)  คุ้มครองข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำมิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม  กำรด ำเนินกำรต่อข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวหำว่ำไม่ปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมนี้   อันมีผลกระทบต่อกำรแต่งตั้ง  โยกย้ำย  เลื่อนขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้ำที่ของข้ำรำชกำรผู้นั้น  จะกระท ำมิได้เว้นแต่จะได้รับควำมเห็น
ชอบจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมแล้ว 
   (๕)  ท ำหน้ำทีฝ่่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   (๖)  ด ำเนินกำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในประมวลจริยธรรมนี้   หรือตำมท่ีคณะกรรมกำร
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมำย   ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของผู้ด ำรงต ำแหน่งในส ำนักปลัด 
   (๗)  อ่ืนๆตำมที่เห็นสมควร 

  ข้อ  ๑๙  ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลแวงใหญ่   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมขึ้นเพ่ือควบคุม  
ก ำกับ  ให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ 
   คณะกรรมกำรจริยธรรม   ประกอบด้วย 
   (๑)  ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมำย   เป็นประธำนกรรมกำร 

(๒)   กรรมกำรจำกข้ำรำชกำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร  เลือกกันเองให้
เหลือสองคน 
   (๓)  กรรมกำร  ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรที่ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรในเทศบำล
ต ำบลแวงใหญ่    ที่ได้รับเลือกตั้งจำกข้ำรำชกำร  พนักงำนจ้ำง   และลูกจ้ำงของเทศบำลต ำบลแวงใหญ่ นั้น  
จ ำนวนสองคน 
   (๔)  กรรมกำรผู้ทรงวุฒิภำยนอก   ให้กรรมกำรตำม (๑) – (๓)  ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน 
   ให้หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล  เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจริยธรรม   และอำจ
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจริยธรรมได้ตำมควำมเหมำะสม 
   กรรมกำรจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยมำก่อน 
  ข้อ  ๒๐  คณะกรรมกำรจริยธรรมมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 
   (๑)  ควบคุม  ก ำกับ  ส่งเสริมและให้ค ำแนะน ำในกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๒)  สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ำมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมหรือจรรยำ  หรือในกรณีที่มีกำรอุทธรณ์  
กำรลงโทษผู้ฝ่ำฝืนตำมประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  และมีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว 
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   (๓)   ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมกำรจริยธรรมมอบหมำย  มี
อ ำนำจหน้ำที่  ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงำนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ   หน่วยงำนอื่นของรัฐ  หรือห้ำง  
หุ้นส่วน   บริษัท  ชี้แจ้งข้อเท็จจริง  ส่งเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมำชี้แจง
หรือให้ถ้อยค ำเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๔)  เรียกผู้ถูกกล่ำวหำ   หรือข้ำรำชกำรของหน่วยงำนนี้มำชี้แจง  หรือให้ถ้อยค ำ
หรือให้ส่งเอกสำรและหลักฐำนเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๕)  พิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำอันเกิดจำกกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค ำวินิจฉัยให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน  ถ้ำคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่ำงอ่ืนภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรมเป็นที่สุด 
   (๖)   ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินพิจำรณำวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่ำเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
ส ำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้ำงหลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๗)   คุ้มครองข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำมิให้
ผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้ำรำชกำรผู้นั้น 
   (๘)   ด ำเนินกำรอ่ืนตำมประมวลจริยธรรมนี้  หรือตำมที่ผู้ตรวจกำรแผ่นดินมอบหมำย 
 กำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำใช้บังคับ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ  ๒๑   กรณีมีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำมีเจ้ำหน้ำที่ประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลแวงใหญ่  เป็นผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำร 

ข้อ  ๒๒  กำรด ำเนินกำรตำมข้อ  ๑๙  ให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน  เป็นผู้ด ำเนินกำรสอบสวนทำงจริยธรรม 

  ข้อ  ๒๒  กำรด ำเนินกำรตำมข้อ  ๑๙  ให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน  เป็นผู้ด ำเนินกำรสอบสวนทำงจริยธรรม 

  ข้อ  ๒๓  กำรประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม
ร้ำยแรงหรือไม่  ให้พิจำรณำจำกพฤติกรรมของกำรฝ่ำฝืน  ควำมจงใจหรือเจตนำ  มูลเหตุจูงใจ  ควำมส ำคัญและ
ระดับต ำแหน่ง  ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ฝ่ำฝืน  อำยุ  ประวัติ  และควำมประพฤติในอดีต
สภำพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ำยอันเกิดจำกกำรฝ่ำฝืน  และเหตุอื่นอันควรน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 
            ข้อ  ๒๔  หำกกำรด ำเนินกำรสอบสวนตำมข้อ  ๒๐  แล้ว  ไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำมีกำรฝ่ำฝืน
ประมวลจริยธรรม   ให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำรตำมข้อ  ๑๙  สั่งยุติเรื่อง  แต่หำกปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ
เป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นควำมผิดทำงวินัย  ให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำรตำมข้อ  
๑๙  สั่งลงโทษผู้ฝ่ำฝืนตำมข้อ  ๒๕  แต่หำกปรำกฏว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัยให้ด ำเนินกำรทำงวินัย 
  ข้อ  ๒๕  กำรด ำเนินกำรสอบสวนทำงจริยธรรมและกำรลงโทษผู้ฝ่ำฝืนตำมข้อ  ๑๙  ข้อ  ๒๐  
และข้อ  ๒๒  ให้น ำแนวทำงและวิธีกำรสอบสวนตำมมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และกำรรักษำวินัย  และกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มำบังคับใช้โดยอนุโลม 
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  ข้อ  ๒๖  กำรสั่งกำรของผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมข้อ  ๒๒  ให้ด ำเนินกำรตำมนั้นเว้นแต่จะ
ปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังที่อำจท ำให้ผลของกำรสั่งกำรนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

ขั้นตอนการลงโทษ 

  ข้อ  ๒๗  กำรประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้   ในกรณีอันมิใช่เป็นควำมผิดทำงวินัย
หรือควำมผิดทำงอำญำ  ให้ด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีเพ่ือให้มีกำรแก้ไขหรือด ำเนินกำรที่ถูกต้องหรือตักเตือน  
หรือน ำไปประกอบกำรพิจำรณำกำรแต่งตั้ง  กำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง  กำรพ้นจำกต ำแหน่งกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน  
หรือกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ  หรือกำรสั่งให้ผู้ฝ่ำฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับกำรพัฒนำแล้วแต่กรณี 

  ข้อ  ๒๘  เมื่อมีกำรด ำเนินกำรสอบสวนทำงจริยธรรม   และมีกำรสั่งลงโทษตำมข้อ  ๒๒  แล้ว
ให้เทศบำลต ำบลแวงใหญ่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค ำสั่งดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ำ 

  ข้อ  ๒๙  ผู้ถูกลงโทษตำมข้อ  ๒๕  สำมำรถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรจริยธรรม
ของเทศบำลต ำบลแวงใหญ่  ภำยในสำมสิบวัน  นับแต่วันได้ทรำบกำรลงโทษ 
  ผู้ถูกลงโทษตำมข้อ  ๑๘(๒) สำมำรถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
ระดับจังหวัด  ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ทรำบกำรลงโทษ 

  ข้อ  ๓๐  เมื่อผลกำรพิจำรณำเป็นที่สุดแล้ว  ให้รำยงำนผลต่อผู้ตรวจกำรแผ่นดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ  ๓๑  จัดให้มีกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้   พร้อมด ำเนินกำรปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีควำมเหมำะสม(ถ้ำมี)และแจ้งให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  และผู้ตรวจกำร
แผ่นดินทรำบต่อไป 
   

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



9.  ภาระค่าใชจ้่ายเก่ียวกับเงินเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
1)  ส านักปลัดเทศบาล  มีอัตราก าลังปัจจุบัน   20    ต าแหน่ง  20  อัตรา  ดังนี้

ที่ จ านวน เงินเดือน รวม
(คน) คนละ (บาท) 2561 2562 2563

1 ปลัดเทศบาล(นบห.ท้องถิ่น) ระดับกลาง 1 37,830 453,960 16,320 16,440 16,440
2 รองปลัดเทศบาล (นบห.ท้องถิ่น) ระดับต้น 1 35,220 422,640 13,080 13,200 13,320
3 หัวหน้าส านักปลัด (นบห.งานทัว่ไป ระดับต้น ) 1 30,790 369,480 13,080 13,440 13,320
4 หัวหน้าฝ่ายธูรการ (นบห.งานทัว่ไป ระดับต้น) 1 28,560 342,720 13,440 13,320 13,080
5 นักทรัพยากรบุคคล ( ปก/ชก ) 1 18,840 226,080 7,680 7,680 7,800
6 นักจดัการงานทะเบียนและบัตร (ปก/ชก) 1 28,560 342,720 13,440 13,320 13,080
7 นิติกร (ปก/ชก) 1 24,490 293,880 11,760 11,880 12,240
8 นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก) 1 24,090 289,080 9,360 9,600 9,960
9 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก) 1 24,490 293,880 11,760 11,880 12,240

10 ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1 ) 1 21,150 253,800  -  -  -
11 ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1 ) 1 19,920 239,040  -  -  -
12 ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1 ) 1 20,740 248,880  -  -  -
13 เจา้พนักงานธุรการ   (ปง/ชง) 1 23,140 277,680 9,120 8,880 10,680
14 เจา้พนักงานธุรการ   (ปง/ชง) 1 12,470 149,640 6,000 6,000 6,360
15 เจา้พนักงานป้องกนัฯ (ปง/ชง) 1 15,720 188,640 7,440 7,440 7,320
16 พนักงานขบัรถยนต์  (ลจปจ.) 1 16,650 199,800 7,440 7,320 7,200
17 พนักงานขบัรถยนต์  (ลจปจ.) 1 16,650 199,800 7,440 7,320 7,200
18 ผู้ช่วยเจา้หน้าทีป่ระชาสัมพนัธ์ (พ.ภารกจิ) 1 12,080 144,960 5,880 6,120 6,360
19 ผู้ดูแลเด็ก (พ.ภารกจิ) 1 9,400 112,800  -  -  -
20 ผู้ดูแลเด็ก (พ.ภารกจิ) 1 9,400 112,800  -  -  -

2) กองคลัง     มีอตัราก าลังปัจจบุัน  7   ต าแหน่ง  9   อตัรา  ดังนี้
ที่ จ านวน เงินเดือน รวม

(คน) คนละ (บาท) 2561 2562 2563
1 ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 1 34,110 34,110 13,320 13,080 13,200
2 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นบห.งานคลัง ระดับต้น) 1 24,970 24,970 12,000 12,120 12,600
3 เจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้ (ปง/ชง) 1 29,340 29,340 11,400 11,640 12,120
4 เจา้พนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง) 1 17,880 214,560 7,200 7,440 7,440
5 จนท.ทะเบียนทรัพยสิ์น  (ลจปจ.) 1 15,140 181,680 6,960 7,440 7,440
6 พนักงานขบัรถยนต์  (ลจปจ.) 1 17,880 214,560 7,200 7,440 7,440
7 ผู้ช่วยเจา้หน้าทีธุ่รการ (พ.ภารกจิ) 1 0 0 0 5,520 5,760
8 ผู้ช่วยเจา้พนักงานการเงินและบัญชี  (พ.ภารกจิ) 1 12,200 146,400 5,880 6,120 6,360
9 ผู้ช่วยเจา้พนักงานจดัดเกบ็รายได้  (พ.ภารกจิ) 1 0 0 0 5,520 5,760
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3) กองช่าง    มีอตัราก าลังปัจจบุัน  8    ต าแหน่ง  10  อตัรา  ดังนี้
ที่ จ านวน เงินเดือน รวม

(คน) คนละ (บาท) 2561 2562 2563
1 ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 1 30,220 362,640 13,440 13,320 13,320
2 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 1 25,970 311,640 12,120 12,600 12,960
3 วิศวกรโยธา (ปก/ชก ) 1 0 0 12,000 12,000 12,000
4 นายช่างโยธา (ปง/ชง) 1 18,790 225,480 7,440 7,560 7,800
5 นายช่างไฟฟา้ (ปง/ชง) 1 22,760 273,120 9,120 9,000 9,000
6 ผู้ช่วยช่างทุกประเภท  (ลจปจ.) 1 14,850 178,200 7,080 7,080 7,440
7 ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ (พ.ภารกจิ) 1 0 0 0 5,520 5,760
8 ช่างปูน (พ.ภารกจิ) 1 11,630 139,560 5,640 5,880 6,120
9 ช่างไม้ (พ.ภารกจิ) 1 11,850 142,200 5,760 6,000 6,240

10 ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ (พ.ภารกจิ) 1 11,630 139,560 5,640 5,880 6,120
 

4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    มีอตัราก าลังปัจจบุัน  6   ต าแหน่ง  8  อตัรา  ดังนี้

ที่ จ านวน เงินเดือน รวม
(คน) คนละ (บาท) 2561 2562 2563

1 ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (นบห.งานสาธารณสุข 1 35,770 429,240 13,080 13,200 13,440
และส่ิงแวดล้อม ) ระดับต้น 0

2 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม(นบห.งาน 1 29,680 356,160 13,320 13,080 13,440
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ) ระดับต้น

3 นักวิชาการสาธารณสุข (ปก/ชก) 1 0 0 12,000 12,000 12,000
4 เจา้พนักงานธุรการ (ปก/ชก) 1 18,480 221,760 7,440 7,440 7,680
5 เจา้พนักงานสาธารณสุข ( ปง/ชง) 1 14,310 171,720 6,480 7,080 7,080
6 พนักงานขบัรถยนต์  (ลจปจ.) 1 15,140 181,680 6,960 7,440 7,440
7 พนักงานขบัรถยนต์  (พ.ภารกจิ) 1 0 0 0 4,560 4,800
8 คนงานประจ ารถขยะ (พ.ภารกจิ) 1 11,630 139,560 5,640 5,880 6,120

5) หน่วยตรวจสอบภายใน    มีอตัราก าลังปัจจบุัน  1   ต าแหน่ง  1  อตัรา  ดังนี้

ที่ จ านวน เงินเดือน รวม
(คน) คนละ (บาท) 2561 2562 2563

1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก) 1 24,490 293,880 11,760 11,880 12,240

ขั้นทีเ่พ่ิมในแต่ละปี
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ฉบับที่  84/2560 

  
 ประกาศเทศบาลต าบลแวงใหญ่  

เรื่อง  การก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า 
 

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

  ด้วยเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ได้รายงานขอความเห็นชอบก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจ าต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น)  
  บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น) ในการประชุมครั้งที่  
9/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เห็นชอบให้เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ประกาศก าหนดต าแหนงพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจ า ตามกรอบแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 - 2563 ซึ่งแจ้งให้เทศบาลทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐23.2/ว28809 ลง
วันที่ 29  กันยายน 2560      
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ ๑๔, ๑๗, ๑๘, และข้อ ๑๙  แห่งประกาศหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
เทศบาลต าบลส าราญ  จึงประกาศก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ระดับ จ ำนวน หมำยเหตุ 
๑ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทอ้งถ่ิน) 05-2-00-1101-001 กลาง ๑  

2 รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล) 05-2-00-1101-002 ต้น 1  

ส านักปลัด     

3 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานทั่วไป) 

05-2-01-2101-001 ต้น 1  

ฝ่ายธุรการ     

4 หัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป ) 05-2-01-2101-002 ต้น 1  

 งานธุรการ     

5 เจ้าพนักงานธุรการ 05-2-01-4101-001 ปง/ชง 1  

6 เจ้าพนักงานธุรการ 05-2-01-4101-002 ปง/ชง 1  

7 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพนัธ์ 01-ภ-001 - 1  

 งานการเจ้าหน้าที ่     

8 นักทรัพยากรบุคคล 05-2-01-3102-001 ปก/ชก 1  

 งานทะเบียนราษฎร     

9 นักจัดการงานทะเบยีนและบัตร 05-2-01-3104-001 ปก/ชก 1  

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     



10 10 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

05-2-01-4805-001 ปง/ชง 1  

11 พนักงานขับรถยนต ์ ล-001 - 1  

12 พนักงานขับรถยนต ์ ล-002 - 1  

 งานการศึกษา     

13 นักวิชาการศึกษา 05-2-01-3803-001 ปก/ชก 1  

14 ครู 4020263 คศ.1 1  

15 ครู 4020263 คศ.1 1  

16 ครู 4020263 คศ.1 1  

17 ผู้ดูแลเด็ก อ-001 - 1  

18 ผู้ดูแลเด็ก อ-001 - 1  

 งานแผนและงบประมาณ     

19 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 05-2-01-3103-001 ปก/ชก 1  

 งานนิติการ     

20 นิติกร 05-2-01-3105-001 ปก/ชก 1  

 กองคลัง     

21 ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ) 05-2-04-2102-001 ต้น 1  

 ฝ่ายบริหารงานคลัง     

22 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงาน
คลัง) 

05-2-04-2102-002 ต้น 1  

 งานการเงินและบัญช ี     

23 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 04-ภ-002 - 1 ต าแหน่งว่าง 

24 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 04-ภ-003 - 1  

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้     

25 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 05-2-04-4204-001 ปง/ชง 1  

26 เจ้าหน้าที่ทะเบียนและทรัพยส์ิน ล-003  1  

27 พนักงานขับรถยนต ์ ล-004  1  

28 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 04-ภ-004 - 1 ต าแหน่งว่าง 

 งานพัสดุและทรัพย์สิน     

29 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 05-2-04-4201-001 ปง/ชง 1  

 กองช่าง     

30 ผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง) 05-2-05-2103-002 ต้น 1  

 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง     

31 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 05-2-05-2103-002 ต้น 1  

 งานวิศวกรรม     



32 วิศวกรโยธา 05-2-05-3701-001 ปก/ชก 1 ต าแหน่งว่าง 

33 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 05-ภ-005 - 1 
 

ต าแหน่งว่าง 

34 ช่างปูน (ทักษะ) 05-ภ-006 - 1  

 งานสาธารณูปโภค     

35 นายช่างโยธา 05-2-05-4701-001 ปง/ชง 1  

36 ผู้ช่วยช่างโยธา ล-005 - 1  

37 ช่างไม้ (ทักษะ) 05-ภ-007 - 1  

 งานจัดสถานที่และการไฟฟา้สาธารณะ     

38 นายช่างไฟฟา้ 05-2-05-4703-001 ปง/ชง 1  

39 ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ 04-ภ-008 - 1  

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

40 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นบห.งานสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

05-2-06-2104-001 ต้น 1  

 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

41 หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 05-2-06-2104-002 ต้น 1  

        งานส่งเสริมสุขภาพ     

42 นักวิชาการการสาธารณสุข 05-2-06-3601-001 ชก/ปก 1 ต าแหน่งว่าง 

 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม     

43 เจ้าพนักงานธุรการ 05-2-06-4101-003 ปง/ชง 1  

44 พนักงานขับรถยนต ์ ล-006 - 1  

45 พนักงานขับรถยนต์  06-ภ-009 - 1 ต าแหน่งว่าง 

46 คนงานประจ ารถขยะ(ทักษะ) 06-ภ-010 - 1  

 งานป้องกันและควบคุมโรคติดตอ่     

47 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 05-2-06-4601-001 ปง/ชง 1  

 งานตรวจสอบภายใน     

48 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 05-2-01-3205-001 ชก/ปก 1  

 
 

    
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

                                            ประกาศ ณ  วันที่   2  เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. 2560  
   

                                                                          
             (นายสุรพล  เวียงวงษ์) 
                                                                         นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่ 


