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ดวย องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-
2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(ฉบับท่ี
2) พ.ศ.2559  ขอ 4  และขอ 17 ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ดงมะไฟ และสภาองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟไดใหความเห็นชอบในสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี
1 ครั้งท่ี2/2559  เม่ือวันท่ี 30  พฤศจิกายน 2559  และนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ พิจารณา
อนุมัติตามลําดับแลว

เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ มีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)เปนกรอบใน
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในชวง
ของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป อาศัยอํานาจตามความในขอ 17(4)และขอ24 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  และแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.
2559  จึงประกาศอนุมัติใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ
และประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 30  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9

(ลงชื่อ)
(นายทรัพยสิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ



คํานํา

ดวยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2542  มาตรา 16 และมาตรา 17  บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ดูแล ของหนวยงานรัฐ และผานการมีสวนรวมของ
ประชาชนและระเบียบของกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 กําหนดวา “แผนพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยใหความหมายของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ไวดังนี้

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดวิสัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดทํา
ข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดเล็งเห็นความจําเปนและสําคัญเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนา
ทอง ถ่ินสี่ป  จึ งจัด ทําแผนพัฒนาทอง ถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) ข้ึน ซึ่ ง ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ
17 โดยผานกระบวนการจัดทําประชาคมทองถ่ิน และสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณ
แตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟหวังเปนอยางยิ่งวา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับนี้ จะไดใชเปนแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําปและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ
พฤศจิกายน  2559
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สวนที่ ๑
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน

๑. ดานกายภาพ
๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต

องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ  เดิมเปนสภาตําบลซึ่งแยกออกจากตําบลดงมะไฟ เม่ือป
พ.ศ. ๒๕๑๗ และไดรับการยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ  ตามประกาศปฏิวัติ
ฉบับท่ี ๓๒๖ ยกฐานะเปนเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับ
ประกาศท่ัวไปเลมท่ี ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ง  ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เปน อบต.ขนาดเล็ก ตั้งอยูบนท่ีดินของวัดศรี
สะอาดซึ่งไดมอบท่ีดินใหใชเปนสถานท่ีสรางอาคารศูนยพัฒนาตําบลดงมะไฟ ท่ีตั้งเลขท่ี ๔๔๔ หมูท่ี ๑๑ บาน
ดงมะไฟประชาพัฒนา  ตําบลดงมะไฟ   อําเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร   เม่ือครั้งเปนสภาตําบล และได
ปรับปรุงเปนอาคารท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ  โดยงบประมาณโครงการพัฒนาตําบล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งอาคารท่ีทําการนี้ตั้งอยูในเขตบานดงมะไฟประชาพัฒนา หมูท่ี ๑๑ มีพ้ืนท่ีปกครอง
ในความรับผิดชอบประมาณ ๗๘ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมหมูบาน ๑๒ หมูบาน

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ

เนื้อท่ี เขตองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ มีเนื้อท่ีประมาณ ๗๘ ตารางกิโลเมตร   ตารางกิโลเมตร
โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้

ทิศเหนือ จรดเขต เทศบาลเมืองสกลนคร
ทิศตะวันออก จรดเขต องคการบริหารสวนตําบลบึงทวาย อ.เตางอย และ



2

องคการบริหารสวนตําบลงิ้วดอน   อ.เมืองสกลนคร
ทิศใต จรดเขต องคการบริหารสวนตําบลนาตาล  อ.เตางอยและเทือกเขาภูพาน
ทิศตะวันตก จรดเขต องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ อ. เมืองสกลนคร

ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ      สภาพภูมิประเทศแบงเปนสอง
ลักษณะใหญ คือ เปนท่ีราบสูงและภูเขาสูง พ้ืนท่ีทางตอนเหนือและทางดานตะวันออกของตําบลมีลักษณะ
โดยท่ัวไปเปนท่ีราบ  เปนท่ีตั้งชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตร    ดานทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉียงใตเปนท่ีราบสูง
และภูเขา ซึ่งเปนเขตอนุรักษปาไมตามกฎหมาย ไดแก ปาภูลอมขาวและปาภูเพ็ก ปาดงชมภูพานและปาดง
กะเฌอ  ซึ่งเปนแหลงตนน้ําและมีบทบาทดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  มีพ้ืนท่ีประมาณรอยละ ๒๐ ของพ้ืนท่ี
ท้ังหมด เหมาะแกการทํานาในฤดูฝน แตขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรในฤดูแลง สภาพดินโดยท่ัวไปการระบายน้ํา
ไมดี   เปนดินเนื้อปานกลางหรือคอนขางเปนทราย  ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงต่ํามีแหลงน้ําธรรมชาติท่ี
สําคัญ  ไดแก  ลําหวยเดียก  ลําหวยเรือ  ลําหวยเตย  และลําหวยปุ  ซึ่งมีตนน้ําบนเทือกเขาภูพาน อีกประการ
หนึ่ง  คือตําบลดงมะไฟ เปนตําบลท่ีอยูใกลชิดกับเทศบาลเมืองสกลนคร   ซึ่งเปนแหลงรองรับผลิตผลทาง
การเกษตรและพืชผลตาง ๆ  ท้ังยังเปนแหลงรองรับแรงงานและการจางงานนอกภาคเกษตรกรรมอีกดวย
นอกจากนี้บริเวณใกลชุมชนยังมีหนองน้ํา  เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลงดวย  มีปาไมและทุงหญา จึงเหมาะ
สําหรับสงเสริมการเกษตร  ปศุสัตว  ผลิตผลทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาว มันสําปะหลัง พืชไร  พืชผัก ไม
ผล และเลี้ยงสัตว ฯลฯ สวนการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ นอกภาคเกษตรกรรม ไดแก รับจางท่ัวไป และคาขาย

ลักษณะภูมิอากาศขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ จัดอยูในประเภทอากาศแบบฝนเมือง
รอนเฉพาะฤดู   รอนหรือแบบทุงหญาเมืองรอน ภูมิอากาศมี ๓ ฤดูคือ ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว

๑.๒ ดานการเมือง/การปกครอง
การแบงเขตการปกครอง จํานวนหมูบาน ๑๒ หมูบาน ซึ่งเปนหมูบานท่ีตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลท้ังหมด ไดแก

หมูท่ี บาน ช่ือ-สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท
๑ บานดงมะไฟ นายธงชัย  ไชยปญหา ผูใหญบาน 089-2740089

๒ บานโพนกางปลา นายวิโรจน พรหมโคตร ผูใหญบาน 0874381920

๓ บานดงขวาง นายทอน ดงภูยาว ผูใหญบาน 096-8180447

๔ บานนาแก นายสมเกียรติ คําชมภู ผูใหญบาน 092-9196521

๕ บานนากับแก นายบุญชู  ลีทนทา ผูใหญบาน 087-9290951

๖ บานเหลานกยูง นายเทวี  พรหมโคตร ผูใหญบาน 084-5187579

๗ บานหนองไผ นายพงษเพชร ออนจงไกร ผูใหญบาน 090-0235040

๘ บานโพนแดง นายวิลัย ลาสแดง ผูใหญบาน 080-4217498
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๙ บานดงนอย นายเทิม  บีลี ผูใหญบาน 088-3023176

๑๐ บานโนนสมบูรณ นายรัตน ตะสายวา ผูใหญบาน 080-1946323

๑๑ บานดงมะไฟประชาพัฒนา นายประสิทธิ์ วงศเตชะ กํานันตําบลดงมะไฟ 089-7152397

๑๒ บานหนองไผ นายสมคิด ชาภูคํา ผูใหญบาน 087-2160646

๑.๓ ประชากร
จํานวนประชากรและครัวเรือน มีประชากรท้ังสิ้น 9,723 คน แยกเปน ชาย 4,886 คน หญิง 4,837

คน มีหลังคาเรือนท้ังหมด 3,296 ครัวเรือน

ตําบล/หมูบาน ครัวเรือน(หลัง) ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)

หมู1 บานดงมะไฟ 375 507 467 974

หมู 2 บานโพนกางปลา 328 460 468 928

หมู 3 บานดงขวาง 216 320 329 649

หมู 4 บานนาแก 644 756 770 1,526

หมู 5 บานนากับแก 258 422 449 871

หมู 6 บานเหลานกยูง 190 334 309 643

หมู 7 บานหนองไผ 272 472 424 896

หมู 8 บานโพนแดง 231 320 350 670

หมู 9 บานดงนอย 97 176 170 346

หมู 10 บานโนนสมบูรณ 160 238 211 449

หมู 11 บานดงมะไฟประชาฯ 370 601 618 1,219

หมู 12 บานหนองไผ 155 280 272 552

รวม 3,296 4,886 4,837 9,723

:  ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จากงานทะเบียน อําเภอเมืองสกลนคร
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๑.๔ สภาพทางสังคม
การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน ๗ แหง
- ท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน จํานวน ๙ แหง
- ศูนยการเรียนชุมชน จํานวน ๑ แหง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๒ แหง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) จํานวน ๒ แหง
สถาบันและองคกรทางศาสนา

-วัด จํานวน ๑๔ แหง
-สํานักสงฆ จํานวน ๖ แหง
สาธารณสุข

- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/ประจําหมูบาน จํานวน ๒ แหง
- ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จํานวน ๑๒ แหง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
สถานีตํารวจภูธรตําบลดงมะไฟ จํานวน ๑ แหง
หนวยงานราชการ
- สถานีตํารวจภูธรตําบลดงมะไฟ
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดงมะไฟ
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองไผ
- โรงเรียนบานดงมะไฟสามัคคีราษฎรอุทิศ
- โรงเรียนบานโพนกางปลา
- โรงเรียนบานดงขวาง
- โรงเรียนบานนาแก
- โรงเรียนบานนากับแก
- โรงเรียนบานหนองไผ

๑.๕ ระบบบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
เสนทางท่ีใชในการเดินทางและขนสงผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนใชการคมนาคมทาง

บกสภาพถนนสวนใหญเปนถนนลูกรังและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมูบานบางสวน ถนนสายหลัก
ท่ีใชไดแก

- ทางหลวงแผนหมายเลข ๒๒๓ (สกลนคร – อ.นาแก) เปนเสนทางสายหลักเชื่อมระหวาง
ชุมชนเมืองสกลนครกับอําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  ทางหลวงแผนหมายเลข ๒๒๓
ตอนเลี่ยงเมือง

- ทางหลวงแผนหมายเลข ๔๐๙๕ (บานนาแก – บานดงมะไฟ)
- ทางหลวงแผนหมายเลข ๒๒๓๙ (สกลนคร – อ.เตางอย) เชื่อมระหวางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๒๑๓ เขตอําเภอเมืองสกลนครกับอําเภอเตางอย เปนเสนทางสายสําคัญภายใน
ตําบล ๑ สาย ระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร
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- ถนน รพช. สายบานพะเนาว – โพนยางคํา ๑ สาย  ระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร
- ถนน รพช. สายบานนาแก – โพนกางปลา ๑ สาย  ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร

อยางไรก็ตามการคมนาคมติดตอระหวางหมูบาน รวมท้ังการเดินทางสัญจรภายในหมูบานยังไม
สะดวกเทาท่ีควร เนื่องจากบางแหงผิดจราจรชํารุดทรุดโทรม และมีขนาดเขตทางคับแคบ บริเวณศูนยกลาง
หมูบานสวนใหญ ถนนซอยตาง ๆ มีขนาดเขตทางคับแคบ และมีการสรางบานเรือนประชิดเขตทางทําให
การจราจรไมสะดวก เกิดปญหาฝุนละออง เม่ือชุมชนมีการขยายตัว จะเปนขอจํากัดในการพัฒนาพ้ืนท่ีในอนาคต

การสื่อสารและโทรคมนาคม
- ท่ีทําการไปรษณียโทรเลขหมูบาน จํานวน ๑ แหง
- ตูโทรศัพทสาธารณะ จํานวน ๒๒ ตู
การไฟฟา
- ในเขต อบต.ดงมะไฟ มีไฟฟาใช จํานวน ๑๒ หมูบาน
- มีประชากรใชไฟฟา จํานวน 3,296 ครัวเรือน
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟมีการใชไฟฟาประมาณรอยละ ๙๒ ของครัวเรือนท้ังหมด

ในตําบลและมีโครงการท่ีจะขยายไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตร
๑.๖ ระบบเศรษฐกิจ

ประชาชนสวนใหญมีอาชีพทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว คาขาย รับราชการและรับจางท่ัวไป
หนวยธุรกิจในเขต อบต.

หนวยธุรกิจท่ีดําเนินการในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ มีดังนี้
- โรงสีขาวมีอยูทุกหมูบาน 12 แหง
- ปมน้ํามัน ๖ แหง
- ปมหลอด ๖ แหง
- ศูนยสาธิตการตลาด ๓ แหง
- กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ๖ แหง
- โกดังพักสินคา 1 แหง (เครื่องดื่มคาราบาวแดง)
- โรงแรมท่ีพัก (รีสอรท) 3 แหง
- หองเชา ๑๐ แหง
- รานขายของเบ็ดเตล็ด 24 แหง
- รานอาหาร 10 แหง
- ฟารมหมู ๒ แหง
- อูซอมรถ ๑๗ แหง
- รานขายยา 2 แหง

๑.๗ เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
แหลงน้ําธรรมชาติ

- ลําน้ํา/ลําหวย จํานวน ๔ สาย
๑. หวยเรือ
๒. หวยปุ
๓. หวยเดียก
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๔. หวยเตย
- บึง หนองและอ่ืนๆ จํานวน ๓๑ แหง

แหลงน้ําแยกตามหมูบาน

ลําดับท่ี ช่ือแหลงน้ํา ท่ีตั้ง
หมูท่ี บาน

1 หนองแวง 1 ดงมะไฟ
2 หนองนกยูง, ลําหวยเตย 2 โพนกางปลา
3 หนองมันปลา, หวยซัน, หนองกระยัง 3 ดงขวาง
4 หนองนางตน, หนองกุดฟาฝา, หวยเดียก,

หวยศรีวิชา
4 นาแก

5 หวยเรือ, หวยเตย, หวยคัน 5 นากับแก
6 หวยปุ, หนองโศก, หนองผักบุง 6 เหลานกยูง
7 หวยดานบวง, หนองไผ, หนองคําผักกูด 7 หนองไผ
8 หนองกระจาก, หนองปลากระเดิด, หนองตาเฒา 8 โพนแดง
9 หวยเรือ 9 ดงนอย

10 หนองแวง, บึงผาแตก, ลําหวยเตย 10 โนนสมบูรณ
11 หนองสิม, หนองนกแซว, หนองมะหัด 11 ดงมะไฟประชาพัฒนา
12 หนองกําแฮด 12 หนองไผ

แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน
- ฝาย จํานวน ๑๐ แหง
- บอน้ําตื้น จํานวน ๒๖๗ แหง
- บอโยก/บอบาดาล/บอเจาะจํานวน ๔๘๕ แหง
- สระน้ํา จํานวน ๑๒๗ แหง
- อางเก็บน้ํา จํานวน ๕ แหง
- เหมือง จํานวน ๒ แหง

๑.๘ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
- ประเพณีแหปราสาทผึ้ง

๑.๙ ทรัพยากรธรรมชาติ
๑. ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  สามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวได คือ ภูผาแดน ซึ่งสามารถนํา

แหลงน้ําท่ีอยูบนภูเขามาใชประโยชนไดสูงสุดคือ ทําประปาภูเขา
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๑.๑๐ อ่ืนๆ
สถานท่ีทองเท่ียว
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ศักยภาพดานทรัพยากรมนุษย
ฝายการเมือง
1. นายทรัพยสิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ
2. นายศักดิ์บุรุษ  แกวเสถียร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ
3. นายรวม  แกวมะ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ
4. นายประเสิรฐ  วงคบาตร เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ
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สภาองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ จํานวน 24 คน
1. นายพิทักษ พิมพภูคํา ประธานสภา อบต. (ส.อบต. หมูท่ี 5)

2. นายทัศนา จูมสีสิงห รองประธานสภา อบต.(ส.อบต.หมูท่ี4)
3. นายไพโรจน พลธิราช เลขานุการสภา (ปลัด อบต.)
4. นายปริญญา ดงภูยาว สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 1
5. นายอดิศัย พิมพภูคํา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 2
6. นางวิไลรัก ศรีวิไล สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 2
7. นายสี บาลวงคษา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 3
8. นายบุญธาตุ บาลวงคษา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 3
9. นายถวิล คําชมภู สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 4
10 นายทวม ลีทนทา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 5
11 นายเรืองสุข วิสิงเศษ สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 6
12 นายเฉลียว วิสิงเศษ สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 6
13 นายประกาศ ผาลือคํา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 7
14 นางสาวบุญเลิศ วงศบาตร สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 7
15 นายสุริยัติ ดงจําปา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 8
16 นางสุขใจ ละจันทรลี สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 8
17 นายประวาล เดชพันนา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 9
18 นายถนอม นามตาแสง สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 9
19 นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 10
20 นางนิตยา พีระธรรม สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 10
21 นายศุภกิจ วงศเตชะ สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 11
22 นายเกษตร พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 11
23 นายนําชัย ออนจงไกร สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 12
24 นายนิรุด นามวงศชัย สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 12

ฝายประจํา
หัวหนาพนักงานสวนตําบล จํานวน ๒ คน

๑. นายไพโรจน พลธิราช ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับกลาง
๒. นางวัชรี    จามนอยพรหม รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับตน

ตําแหนงในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล      14 คน
1. นายอดุลย  เวียงสมุทร หัวหนาสํานักปลัด  อบต. ระดับตน
2.    นางสาวสุมัทนา  แกวเสนา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
3. นางสาวมะนรีัตน  มอมพะเนาว เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
4.    นางสิริกานดา  ลาวงศเกิด นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
5.    นายสมณะ     รตินรภทัร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
6. นายประกาศิต  พันธรักษ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน
7. นายอุไทย      เครือบุดดี เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
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8. นางธมน  ชาตะวราหะ ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล
9. นายยุพชัย    คุณปญญา คนตกแตงสวน (พนักงานจางท่ัวไป)
10. นางทองมวน   หม่ืนสุข ภารโรง (พนักงานจางท่ัวไป)
11. นายโฉมชาย คําบอน ผูชวยเจาหนาท่ีปองกันฯ (พนักงานจางตามภารกิจ)
12. นายนพดล   ดงภูยาว พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางตามภารกิจ)
13. นายสวรรค   ดงภูยาว คนงานท่ัวไป (พนักงานจางท่ัวไป)
14. นายอนุรักษ  สีทนทา พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางท่ัวไป)
ตําแหนงในกองคลัง 6 คน
1. นางจีระภา  ธารชัย ผูอํานวยการกองคลัง ระดับตน
2. นางวารุณี  ศรีสงคราม นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
3.    นางประใจ  คําบอน เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน
4.    นางเบ็ญจมาภรณ จันทรหอมเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
5. นางสาววณียา  ชาภูคํา ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ (พนักงานจางตามภารกิจ)
6. นางวนิดา  ดวงศรีจันทร ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ(พนักงานจางตามภารกิจ)
ตําแหนงในกองชาง 7 คน
1. นายภัคพงษ  ธารชัย ผูอํานวยการกองชาง ระดบัตน
2. นายสกลสุข นามขันธ นายชางโยธาชํานาญงาน
3. นายทรงศักดิ์  แสนอุบล นายชางเขียนแบบชํานาญงาน
4. นายอภิเชษฐ  ศรีมุกดา ผูชวยชางสํารวจ (พนักงานจางตามภารกิจ)
5.    นายยันยงค  มอมพะเนาว ผูชวยชางไฟฟา(พนักงานจางภารกิจ)
6.    นางเยาวเรศ  วงคเตชะ ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ(พนักงานจางตามภารกิจ)
7.    นายเอกพันธุ   ตะวันคํา คนงานท่ัวไป(พนักงานจางท่ัวไป)
ตําแหนงในสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11 คน
1.  นางสาวจิตติมา  วิโย ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับตน
2. น.ส.ออมใจ  สุรินทะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
3.  น.ส.เพชรดา  ศรีมุกดา ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ (พนักงานจางตามภารกิจ)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงมะไฟ จํานวน 3 คน คือ
4. นางสาวนวลจันทร  วงศเตชะ ครูผูดูแลเด็ก
5. นางรุงนภา  วงศเตชะ ครูผูดูแลเด็ก
6. นายสมพงษ  บาลวงศษา ผูชวยครูผูดูแลเด็ก(พนักงานจางตามภารกิจ)

ศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไผ จํานวน  3  คน คือ.
7. นางไพบูลย  ออนจงไกร ครูดูแลเด็ก
8. นางสาวปราณี  ยะพลหา ครูผูดูแลเด็ก
9. นางยุวาลี พงแสงสุ ผูชวยครูผูดูแลเด็ก(พนักงานจางตามภารกิจ)

ศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานนากับแก จํานวน  2  คน คือ.
1. นางสาวรัตติกร  แกวอุดร ผูชวยครูผูดูแลเด็ก(จางเหมาบริการ)
2. นางสาววิภาลักษณ ทีคอโงน ผูชวยครูผูดูแลเด็ก(จางเหมาบริการ)
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ตําแหนงในสวนสวัสดิการสังคม 4 คน
1. นายกิตติพงษ   ดานลาพล ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับตน
2. นางกาญจนา  วงศมีแกว นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
3. นางสาวนันทวรรณ  วงคเตชะ ผูชวยเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน
4. นางสาวสุปราณี  บาลโคตรคุณ ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ
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สวนที่ ๒

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน

๒. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖๐

๑.๑ สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟไดดําเนนิการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

(พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕๖2)  เพ่ือเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕๖0) โดยมีลักษณะการ
กําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปน
แผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป ซึ่งองคการบริหารสวน
ตําบลดงมะไฟไดใชแผนพัฒนาสามป เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ การจาย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการท่ีขอใหหนวยงานอ่ืนมาดําเนินงานให รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมี
การปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป

องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟไดดําเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณดังกลาว
ตามแผนพัฒนาสามป สามารถสรุปไดดังนี้

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕๖0) เม่ือวันท่ี 22  มิถุนายน 2557 ไดกําหนดโครงการท่ีจะ
ดําเนนิการตามแผนพัฒนา 3 ป พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร

2558 2559 2560

จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ

1. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน

26 11,840,000 24 13,140,000 104 50,790,000

2. การพัฒนาดานสังคม 46 10,424,000 44 9,624,000 44 9,624,000

3. การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม

3 1,700,000 2 100,000 2 100,000

4. การพัฒนาดาน
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร

13 5,900,000 10 2,390,000 76 33,640,000

5.การพัฒนาดานการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

34 8,808,900 17 2,260,000 17 2,260,000

รวม 122 38,672,900 97 27,514,000 243 96,414,000
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การจัดทํางบประมาณ

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
๒๕๕8 เม่ือวันท่ี ๒4 กันยายน ๒๕๕7  โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย จํานวน 67
โครงการ งบประมาณ 23,633,018 บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร  ไดดังนี้

ยุทธศาสตร โครงการ
งบประมาณ

ตามขอบัญญัติตําบล

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 20 3,274,000
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 21 17,691,618
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 1 10,000
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร

11 1,300,000

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 14 1,357,400

รวม 67 23,633,018

การเบิกจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 มีโครงการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๖7
โครงการ จํานวนเงิน 23,633,018 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ  จํานวน ๖๓ โครงการ จํานวนเงิน
22,568,018 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร  ไดดังนี้

ยุทธศาสตร โครงการ การกอหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจาย

งบประมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 20 3,274,000 17 3,233,000
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 21 17,691,618 21 17,691,618
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 1 10,000 1 10,000
ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม

11 1,300,000 4 80,000

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี

14 1,357,400 12 1,553,400

รวม 67 23,633,018 63 22,568,018
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๑.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ในการดําเนินการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ไดยึดกรอบแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.๒๕๕8
-๒๕๖0) เปนกรอบในการพัฒนา โดยมีขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕8เปนแนวทางในการ
ดําเนินการจริง เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖0)

การดําเนินการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ในรอบปงบประมาณ ๒๕๕8 ท่ีผานมา
สามารถสรุปแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา และมีรายละเอียด ดังนี้

สรุปผลการดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕8 ในภาพรวม

ยุทธศาสตร

ผลการดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๙
โครงการท้ังหมดท่ีตอง

ดําเนินการ โครงการท่ีไดดําเนินการ หนวยงาน
ดําเนินการจํานวน

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
จํานวน
โครงการ

คิดเปน
รอยละ

งบประมาณ
(บาท)

คิดเปน
รอยละ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

20 3,274,000 17 25.37 3,233,000 13.68 กองชาง

2.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม

21 17,691,618 21 31.34 17,691,618 74.86 สํานักงานปลัด
กองการศึกษา
กองสวัสดิการ

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอม

1 10,000 1 1.49 10,000 0.04 สํานักงานปลัด

4. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม

11 1,300,000 4 5.97 80,000 0.34 สํานักงานปลัด
กองชาง

5. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี

14 1,357,400 12 17.91 1,553,400 6.57 สํานักงานปลัด
กองการศึกษา
กองสวัสดิการ

กองชาง
รวม 5 ยุทธศาสตร 67 23,633,018 63 94.03 22,568,018 95.49

สามารถสรุปไดตามรายละเอียดโครงการและรายละเอียดงบประมาณ ไดดังนี้
(๑) โครงการ

โครงการท้ังหมดท่ีตองดําเนินการ ปงบประมาณ ๒๕๕8จํานวน สามารถสรุปไดตามรายละเอียด
โครงการและรายละเอียดงบประมาณ ไดดังนี้

(๑) โครงการ
โครงการท้ังหมดท่ีตองดําเนินการ ปงบประมาณ ๒๕๕8 จํานวน    67   โครงการ
โครงการท่ีไดดําเนินการท้ังหมด   ปงบประมาณ ๒๕๕8 จํานวน   63 โครงการ
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คิดเปนรอยละ  95.49  ของจํานวนโครงการท้ังหมดท่ีตองดําเนินการ

(๒) งบประมาณ
รวมงบประมาณท้ังหมดท่ีตองดําเนินการในปงบประมาณ๒๕๕8 จํานวน 23,633,018 บาท
งบประมาณท่ีไดดําเนินการท้ังหมด  ปงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน 22,568,018 บาท
จํานวนงบประมาณท่ีไดดําเนินการท้ังหมด คิดเปนรอยละ 95.49 ของจํานวนงบประมาณ

ท้ังหมดท่ีตองดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕8
การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปในเชิงคุณภาพ

๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในการกอสราง ปรับปรุงและซอมแซมเสนทางคมนาคม  ทําใหการ
คมนาคม ดานการขนสงสินคาทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

๒. มีการขยายเขตไฟฟา ติดตั้งไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน ใหสามารถใชการไดดี  ทําให
ประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมา และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

๓. มีการพัฒนา ปรับปรุง แหลงน้ําอุปโภค บริโภค และแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ทําใหประชาชน
มีน้ําใช

๔. มีการสงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนมีรายไดเสริม ในดานการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร หรือแปรรูปสินคาตางๆ

๕. ประชาชนไดรับความรู ความเขาใจในดานการรักษาสุขภาพเบื้องตน และการปองกันโรค
ตางๆ เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยตางๆ

๖. เด็ก เยาวชนและประชาชน ไดรับความรูเก่ียวกับยาเสพติด เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกใหเด็ก
และเยาวชน ประชาชนท่ัวไปหางไกลยาเสพติด

๗. ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการกิจกรรมตางๆ มากยิ่งข้ึน มีสวนรวมในการจัดเวที
ประชาคมในเรื่องตางๆ จึงทําใหองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟไดทราบถึงปญหา และความตองการของ
ประชาชนไดอยางตรงจุด และเปนแนวทางในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟใหมีการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
๒.๑ ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญจากการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏอยูในแผน

จํานวนโครงการ
ท่ีไดปฏิบัติ

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 26 20

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 46 21

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 3 1

ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม

13 11

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมือง
ท่ีดี

34 14

รวม 122 67
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๒.๒ ผลกระทบ
ทําใหประชาชนในเขตตําบลดงมะไฟ ไดรับการบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมกับ

สถานะทางการเงินและการคลังขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ
๓. สรุปปญหา อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8

ปญหาอุปสรรคท่ีพบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๓.๑ ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม ตั้งไวในแผนพัฒนาสามป จํานวน 46 โครงการ แต

สามารถนํามาบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 จํานวน 21 โครงการ
ถือกวานําไปสูการปฏิบัติไดนอยมาก

การวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคท่ีตรวจพบ
๑. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖0) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง

คอนขางสูงแตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม ตั้งไวในแผนพัฒนาสามปพ.ศ. ๒๕๕8 จํานวน 46 โครงการ แต
สามารถบรรจุไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕8 จํานวน 21 โครงการ ถือวานําไปสูการ
ปฏิบัติไดนอย ควรแกไขปญหาโดยมอบหมายผู ท่ีมีสวนเก่ียวของอันไดแก คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน จัดทําแผนใหอยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงดานงบประมาณ กลาวคือ ไม
ควรกําหนดโครงการในแผนมากกวาสถานะทางการคลังขององคการบริหารสวนตําบล

๒. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานท่ี ๑ ดาน
การบริหารจัดการ ขอ ๒.๓ กําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําโครงการในแผนพัฒนาสามป
พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕๖0 เฉพาะป ๒๕๕8 มาดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕8 นอยกวารอยละ ๗๐ จึงจะได
คะแนนเต็ม 3 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้จะเห็นไดวาองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ นําแผนพัฒนาสามป เฉพาะป
๒๕๕8 ไปปฏิบัติได 67 โครงการ จากท่ีตั้งไวในแผนพัฒนาสามป 122 โครงการ คิดเปนรอยละ 5๔.92 ซึ่งจะ
ไดคะแนนประเมินจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํานวนนอยมาก ดังนั้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาควรท่ีจะปรับปรุงแกไขในสวนท่ีเก่ียวของตอไป



๑๘

สวนท่ี ๓
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

วิสัยทัศน
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
สาระสําคัญ
๑. ความม่ันคง

๑.๑ การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ท้ังภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ
ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง

๑.๒ ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท่ี
เขมแข็ง เปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการ
บริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๓ สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มี
ความเขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน

๑.๔ ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยู
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน

๑.๕ ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ประชาชนมีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา
๒. ความม่ังคั่ง

๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อยางตอเนื่องจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความ
เหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน

๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก
เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง

๒.๓ ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสราง การพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๓. ความย่ังยืน
๓.๑ การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน

๓.๒ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซึ่งเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมี
ความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม

๓.๓ มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

๓.๔ ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



๑๙

ยุทธศาสตร มียุทธศาสตรในการดําเนินการ ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานความม่ันคง

๑) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สรางจิตสานึกของคนในชาติใหมีความจงรักภักดี และธํารงรักษาสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย

๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา
กระจายอํานาจ และสรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม

๓) ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เนนเสริมสรางกระบวนการ
สันติสุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแยง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”

๔) บริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล โดยพัฒนาความรวมมือเปนหุนสวน
ยุทธศาสตรความม่ันคงและการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนและชายฝงทะเล เสริมสรางความสัมพันธดานวัฒนธรรม
เรงรัดจัดทําหลักเขตแดน แกไขปญหาพ้ืนท่ีทับซอน และปญหาการลกัลอบเขาเมืองท้ังระบบ

๕) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพ
ของความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือรักษาผลประโยชนของชาติ สามารถปองกันและแกไขปญหาภัย
คุกคามขามชาติ ลดผลกระทบจากภัยกอการราย และเสริมสรางความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และไซเบอร

๖) พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสรางกําลัง
และยุทโธปกรณท่ีเหมาะสม พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ พรอมสรางความรวมมือกับประเทศ
เพ่ือนบานและมิตรประเทศ รวมท้ังมีสวนรวมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ

๗) พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และการปกปองรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล รวมท้ังเสริมสรางความม่ันคงทางอาหาร
พลังงาน และน้ํา

๘) ปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน กําหนดการ
บริหารจัดการท่ีครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายใหเอ้ือตอการดําเนินงาน และใหความสําคัญ
กับการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความสามารถในการแขงขัน
1)สมรรถนะทางเศรษฐกิจ

- รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเชื่อม่ัน โดยดําเนินนโยบายการคลังและ
การเงินใหมีความสอดคลองกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสรางความ
เชื่อม่ันในตางประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศใหมีประสิทธิภาพและสามารถใหบริการประชาชนทุก
ระดับ เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแขงขันภาคธุรกิจ และโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน

- สงเสริมการคาและการลงทุน ท้ังภาครัฐและเอกชน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ประเทศและยุทธศาสตรจังหวัดท่ีสะทอนความตองการและศักยภาพของพ้ืนท่ี และใหอยูบนการแขงขันท่ีเปน
ธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม

- พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา โดยใชฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนา
นวัตกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการทําธุรกิจของผูประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอํานวยความสะดวก
ทางดานโครงสรางและระบบ ดานปจจยัสนับสนุน และดานบุคลากร

๒) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ
ภาคเกษตร
- เสริมสรางฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
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- เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร
- สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ

รวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ
- พัฒนาสินคาเกษตรและอาหารท่ีมีศักยภาพในการแขงขัน
ภาคอุตสาหกรรม
- พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
ภาคบริการ
- สรางรายไดจากการทองเท่ียว
- ผลักดันประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ
- สงเสริมธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ
พัฒนาผูประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน
- พัฒนาทักษะและองคความรูของผูประกอบการไทย ในการสรางสรรคสินคาและบริการ

รูปแบบใหมใหมีจุดเดน เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด และกาวทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ตลอดจนสงเสริมสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน ใหเปนแหลงรวบรวมและศึกษาเก่ียวกับภูมิปญญา
ชาวบานในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีความเปนเอกลักษณ และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายเพ่ือ
สนองตอบผูบริโภคทุกระดับ และรณรงคสงเสริมประชาสัมพันธใหผูประกอบการเห็นความสําคัญในการสราง
เครื่องหมายการคาของตนเอง และสรางภาพลักษณสินคาไทยใหเปนท่ียอมรับของคนท่ัวโลกสนับสนุน
ผูประกอบการเดิมใหสามารถปรับตัวและเตรียมความพรอมสําหรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหมๆ และ
มาตรการทางการคาในรูปแบบตางๆ

- พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ

- พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล ใหมีการรวมกลุมคลัสเตอรท่ีเขมแข็ง
เพ่ือเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยการพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ และเสริมสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันสงเสริมการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลาง
การผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล

- ยกระดับศักยภาพของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ไทยใหกาวไกลสูสากล
- พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

และกลุมประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ใหเปนฐานรากสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง
- เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเปนฐานการผลิตใหม กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจ

และความเจริญสูภูมิภาค สรางความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานท้ังในดานการผลิต
รวมและชองทางการตลาดรวมกัน

- พ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก พัฒนาเปนฐานการผลิตท่ีใชเทคโนโลยีสูง
มีบริการทันสมัย ใชทรัพยากรอยางประหยัด เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและชุมชน

- พ้ืนท่ีเมืองศูนยกลางความเจริญ พัฒนาเปนเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และนาอยู
ใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด จัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ท่ีมีอนาคต มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนยกลางความเจริญท่ัวประเทศ บริหารจัดการโดยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีขีดความสามารถสูง
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การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- ดานการขนสง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสงสินคาทางถนนสูการขนสงท่ีตนทุนต่ํา

รวมท้ังพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางและขนสงไปสูเมืองศูนยกลางของ
ภูมิภาคท่ัวประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรม
ซอมบํารุงอากาศยานและการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน เพ่ือสรางฐานอุตสาหกรรมใหมของประเทศ

- ดานความม่ันคงทางพลังงาน พัฒนาใหมีความม่ันคงในราคาท่ีเหมาะสม โดยกระจาย
ประเภทของเชื้อเพลิง สงเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพ้ืนท่ี อาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยี
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานพลังงาน พ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน และนําไปสูการสรางอุตสาหกรรมท่ีจะเปน
ฐานเศรษฐกิจใหมของประเทศ รวมท้ังเชื่อมโยงแหลงพลังงานกับประเทศในอาเซียน

- ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ICT ท่ีเปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหทันสมัยและกระจายท่ัวถึง พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ
และเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช ICT ในการสราง
นวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต ICT เพ่ือสรางความเขมแข็งของภาคการผลิต การศึกษา
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

- ดานการวิจัยและพัฒนา เพ่ิมสัดสวนคาใชจายวิจัยและพัฒนาไมนอยกวารอยละ 3
โดยมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 20:80 สนับสนุนวิจัยท่ีมุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมจํานวนบุคคลากรดานวิจัยและพัฒนาเปน 70 คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน

การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
- สรางความเปนหุนสวนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา

ประเทศ ท้ังในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพ่ือสงเสริมความม่ันคง เพ่ือสรางความเจริญกาวหนาและลดความ
เหลื่อมล้ําอยางยั่งยืนรวมกัน

- สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การใหบริการทางการศึกษา
การใหบริการดานการเงิน การใหบริการดานสุขภาพ การใหบริการดานโลจิสติกส และการลงทุนเพ่ือการวิจัย
และพัฒนา รวมท้ังเปนฐานความรวมมือในเอเชีย

- สงเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการดําเนินธุรกิจของนักลงทุนและผูประกอบการ
ไทยในตางประเทศ

- สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสรางความม่ันคงดานพลังงาน
ดานอาหาร ดานสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบตางๆ รวมท้ังการปองกันภัย
ในทุกรูปแบบ

- สงเสริมบทบาทการเปนผูประสานประโยชนในการเชื่อมโยงและถวงดุลระหวาง
กลุมอํานาจตางๆ และแกไขปญหาความแตกตางทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการดํารง
ความสัมพันธท่ีดีกับประเทศและองคกรระหวางประเทศท้ังในและนอกภูมิภาคอยางตอเนื่อง บนหลักของการ
รักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธกับกลุมมหาอํานาจตาง ๆ

- เพ่ิมบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคการระหวางประเทศ ในการผลักดัน
การพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมท้ังประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ และใหความชวยเหลือ
ท้ังในดานการเงินและทางเทคนิคกับประเทศกําลังพัฒนาในการพัฒนาดานความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคม
และการพัฒนาทุนมนุษย

- สนับสนุนการเปดเสรีทางการคา ท้ังในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และสงเสริม
การคากับกลุมประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากข้ึน เรงรัดการใชประโยชน
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จากขอตกลงท่ีมีผลบังคับใชแลว ตลอดจนใชโอกาสจากการเปดเสรีการคาและการลงทุน รวมท้ังวางแนวทาง
ปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

- สรางองคความรูดานการตางประเทศ และใหความรูความเขาใจดานการตางประเทศ
และผลประโยชนท่ีมีตอการพัฒนาประเทศตอภาคสวนตาง ๆ และสาธารณชนไทย รวมท้ังดําเนินการเชิงรุก
ในการสรางความเขาใจ ความเชื่อม่ัน และภาพลักษณท่ีดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และดานอ่ืน ๆ
ของประเทศไทย

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา

เริ่มตั้งแตในครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต ไดแก (๑) ชวงการตั้งครรภ/ แรกเกิด /ปฐมวัย (๒) วัยเรียน
(๓) วัยรุน/นักศึกษา (๔) วัยแรงงาน และ (๕) วัยผูสูงอายุ

๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดยการ
ปฏิรูปโครงสรางและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียมและท่ัวถึง
และการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสูความเปนเลิศ ปฏิรูประบบการคลังดาน
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผูสอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมท้ังให
มีการปฏิรูประบบการเรียนรู

๓) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี โดยมุงเนนการปองกันและควบคุมปจจัยท่ีคุกคามสุขภาพ
การพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ การสงเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสนับสนุนการมีสุขภาพกาย
และจิตท่ีดี สรางและเผยแพรความรูดานสุขภาพเพ่ือนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบ
การกีฬาเพ่ือสุขภาพท่ีเหมาะสมกับแตละชวงวัย

๔) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางศักยภาพและบทบาทหนาท่ีของสถาบัน
ครอบครัวในการบมเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจใหเขมแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต
จิตสํานึกสาธารณะ ควบคูไปกับการสรางคานิยมหลักของไทยใหสมาชิกในครอบครัว สรางความอบอุน
และม่ันคงใหสมาชิกในครอบครัว

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยสราง

ความม่ันคงทางดานรายไดและการออม กระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงเปนธรรมท้ังในดานบริการสาธารณะ
ข้ันพ้ืนฐาน ฐานทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะ ในกลุมผูมีรายไดนอยและกลุมดอยโอกาส ความเปนธรรม
ในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม

๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ ๓ กองทุน เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ําในระบบ
หลักประกันสุขภาพ การสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือขาย รวมท้ังการพัฒนารูปแบบการ
กีฬาเพ่ือสุขภาพ

๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการ
ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุและผูดอยโอกาส

๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง
ของชุมชน โดยการฟนฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธํารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
เพ่ือเปนฐานรากท่ีเขมแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพ่ือใหชุมชนสามารถ
จัดการตนเองไดอยางยั่งยืน
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๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา สงเสริมจรรยาบรรณ
ของสื่อมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ มีการกําหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชน
ใหมีความรูเทาทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๑) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

- ปกปองรักษาและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดําเนินการปราบปรามและปองกันการบุกรุก
ทําลายปาอยางเขมงวด

- สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีปาไมบน
พ้ืนฐานใหคนและชุมชนสามารถอยูกับปาได และสงเสริมแนวทางประเมินมูลคาการใหบริการของระบบนิเวศ
และการสรางรายไดจากการอนุรักษ

- วางระบบปองกันการกัดเซาะชายฝง
- เสริมสรางความเขมแข็งและความรวมมือในภู มิภาคอาเซียนดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ

- เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ ใหมีแหลงกักเก็บน้ํา
ตนทุนและแหลงชะลอน้ําท่ีเพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักน้ําและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา
และการผันน้ํา และการพัฒนาคลังขอมูลระบบพยากรณ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนท่ี
ตลอดจนการปรับปรุงองคกรและกฎหมาย รวมท้ังการสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา

- พัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
- เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน สงเสริมการผลิตพลังงานสะอาด
- กําหนดกฎระเบียบ และสรางกลไกใหทุกภาคสวนใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
- สรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงาน

อยางถูกตองและตอเนื่อง
๓) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

- พัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหนาแนนใหเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศตนแบบ และบรรจุ
ใหเปนแผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนท่ี

- สนับสนุนและผลักดันใหโรงงานปฏิบัติสูอุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให
เอ้ือตอการพัฒนา

- เพ่ิมศักยภาพเมืองดานสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม โดยเฉพาะในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการของเสีย

- เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเปนแหลงดูดซับมลพิษและเก็บกักคารบอน
- พัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
๔) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ลดการกอกาซเรือนกระจก
- เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- สงเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- ปองกัน เฝาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงเสริมการทําแผนบริหารความ

ตอเนื่องของธุรกิจ
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๕) ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม
- จัดใหมีภาษีและคาธรรมเนียมสําหรับผลิตภัณฑท่ีกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม

และคาธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายตอสิ่งแวดลอม
- ปรับปรุงโครงสรางภาษีเพ่ือสงเสริมการประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทางเลือก

และอนุรักษสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการจัดซื้อจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังการปรับปรุงระบบ

โครงสราง องคกร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เนนหลักการกระจายอํานาจใหกับทองถ่ินและการมีสวนรวมของ
ประชาชน

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ

- ปฎิรูประบบภาษีท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมรายไดของภาครัฐและเปนเครื่องมือในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันและลดความเหลื่อมล้ํา

- ปฏิรูประบบการใชจายงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดใหมี
กฎหมายท่ีเปนกรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดทํางบประมาณระยะปานกลางและระยะ
ยาว เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาประเทศ

- มุงเนนการจัดทํางบประมาณโดยยึดพ้ืนท่ีและประเด็นวาระการพัฒนาเปนตัวตั้ง
และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทํางบประมาณไดมากข้ึน

๒) ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ
- ทบทวนบทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีความเหมาะสม ถายโอนงาน

ใหภาคสวนอ่ืน เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสรางความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ

- พัฒนาใหหนวยงานภาครัฐเปนองคกรแหงการเรียนรู เปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตอบสนองความตองการของประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน

๓) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
- พัฒนารูปแบบและวิธีการทางานของภาครัฐในระดับตางๆ ระหวางราชการบริหาร

สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน โดยเนนการยึดพ้ืนท่ีเปนหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให
เปนแบบยึดพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง รวมท้ังวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณใหกระทรวง/กรม ตองสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดในสัดสวนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม

๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
- วางแผนกําลังคนเชิงยุทธศาสตร ใหมีความเหมาะสม ไมเปนภาระตองบประมาณ

ประเทศ
- สรรหา และจูงใจใหคนรุนใหมท่ีมีขีดสมรรถนะสูงเขามาสูระบบราชการไทย สนับสนุน

ใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
- เสริมสรางระบบคุณธรรมและวางมาตรการท่ีเหมาะสมในการแตงตั้ง โยกยาย

๕) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน

และเครือขายตางๆ สอดสองเฝาระวัง ตรวจสอบ หรือตอตานการทุจริตและประพฤติ มิชอบของบุคลากร
ภาครัฐ วางมาตรการคุมครองพยานและผูท่ีเก่ียวของ
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- พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก ท่ีผานการ
ฝกอบรมเขามาดําเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของทางราชการ

๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
- พัฒนางานบริการของภาครัฐสูความเปนเลิศ เพ่ือสนองตอบความตองการของ

ผูรับบริการ
- พัฒนาศูนยกลางการใหบริการดวยระบบ e-service และการจัดทา web-portal

จัดทําฐานขอมูลงานบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ใหประชาชนเขาถึงการใหบริการของรัฐไดโดยสะดวก
- ยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการ การใหบริการ online ผานทางเว็บไซด และ

โทรศัพทมือถือ
๗) การปรับปรุงแกไข กฎหมาย และระเบียบ ขอบังคับท่ีลาสมัย

- การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหเอ้ืออํานวยตอการบริหารราชการ
แผนดิน การประกอบธุรกิจ ขอตกลงระหวางประเทศและการแขงขันระหวางประเทศ

- เพ่ิมศักยภาพหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีใหความเห็นทางกฎหมายใหสามารถ
ปฏิบัติงาน ไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการ

กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย
จากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ” ของประเทศ

การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning)
เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ได

จัดทําข้ึน “ ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการ
ขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลง
ผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ”

เปาหมาย
๑) การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง

๑.๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0
๑.๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๖๔ เพ่ิมข้ึนเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร
สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป

๑.๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป
๑.๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํา

กวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณการ
สงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป)
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๒) การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ

๒.๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

๒.๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
๒.๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน

๓) การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
๓.๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน
๓.๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง

๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
๔.๑) การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง
๔.๒) การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพ่ือนบาน
๔.๓) การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

5) การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน

อยางยั่งยืนและเปนธรรม
5.๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
5.๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5.๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา

6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ
6.๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
6.๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
6.๓) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม

แนวทางการพัฒนา
๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง

๑.๑) การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและ
สาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา

๑.๒) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับ
การเปดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดให
แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัย
การผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือใหแรงงาน
สามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ีเชื่อมโยง
กันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย



๒๗

๑.๓) การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของ
ผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการ
การกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยาย
ตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและ
บริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล

๑.๔) การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน เรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม
ขนสงเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปน
โครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทาง
หลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพ
ใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและ
ผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการ
เปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน

๑.๕) การปรับโครงสรางการผลิต ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจา
การผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐม เปนสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสราง
ความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีด
ความสามารถในการแขงขันลงสูระดับท่ีจาเปนสําหรับการสรางความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน
จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการของตลาดตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําท้ังดาน
กายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชท่ี
เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใชกลไกตลาดในการ
ปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

ปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกัน
เปนโครงขายท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของการ
ทองเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุม
กิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับ
นานาชาติ รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาดาน
การทองเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ิน และกิจกรรมการทองเท่ียว
ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกัน
และประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบ

พัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการ
ผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิสติกส และ
พลังงาน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ เปนตน
สงเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน
และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการ



๒๘

พัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงาน
และการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญขาม
ประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมท้ังการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู
สังคมขององคกร และกิจการเพ่ือสังคม

๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
๒.๑) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยชวง

วัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือ
แรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพล
ภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ

๒.๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง
โดย (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพ่ือสรางความ
รับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability) (๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา (๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคน
เกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู
โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู
ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความ
ตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู

๒.๓) การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยเพ่ือ
รองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ ยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพ
ในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมีการใช
ทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติท้ังในดานศูนยกลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยา
และผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือ
นํารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมท้ังสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน

๒.๔) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใน
รูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแล
ผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอายุ

๓) การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
๓.๑) การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบ



๒๙

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลอง
กับพ้ืนท่ี สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปจจัยการผลิต

๓.๒) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับ
ปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒)
สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัย
แกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐาน
ท่ีจาเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
แตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing)

๓.๓) การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุน
ใหเกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทํากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดิน ปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากร
น้ํา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม
รวมท้ังปรับโครงสรางภาษีท่ีเปนธรรม เชน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน

๓.๔) การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแก
ประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เปนตน

๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
๔.๑) การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอม

รองรับความเปนเมือง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมือง ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และ
เพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา

๔.๒) การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริมและเรงรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดาน
การคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอํานวย
ความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง

๔.๓) การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยให
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงาน
ตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดน
ระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน

๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๕.๑) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดย

คํานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวน นํา
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ระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปา
ไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศ
และการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทําฐานขอมูลท่ีดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ี
เหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ําเพ่ือใหเกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองคกรบริหารจัดการน้ํา
ในระดับพ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูใชน้ํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความ
ขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง

๕.๒) การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลว ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน

๕.๓) การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการให
สามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain /Green
Value Chain) สงเสริมการทาการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

๕.๔) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง
อากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับ
ประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํา
กลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สรางรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสู
การจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย

๕.๕) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทาแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน และ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๖) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันน้ําทวม วางแผน
ปองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการ
ภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต

๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ
๖.๑) การสรางความโปรงใส ในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาค

สวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคา จัดซื้อ
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จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูล ขอมูล
ความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและ
คดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ

๖.๒) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็กกระทัดรัดแตมีความ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง

๖.๓) การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ใน
ระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ

๖.๔) การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงาน ท่ีมี
คุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน เชิงนโยบาย
ได โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และ
เปนโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง
๑.๓ ยุทธศาสตรไทยแลนด ๔.๐ ( Thailand ๔.๐)

"Thailand ๔.๐: สรางความเขมแข็งจากภายในเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสูโลก"พลวัตการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันซึ่งเปนเรื่องท่ีสงผลกระทบเราอยางหลีกเลี่ยงไมได มีอยูดวยกัน๓กระแสหลัก

๑. Globalization ท่ีท่ัวโลกกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งตางๆเหลานี้พรอมกัน อาทิ
- กระแส Digitization กอใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูคนและรูปแบบในการทําธุรกิจ
- กระแส Urbanization ท่ีมีการกระจายตัวไปโดยรอบทุกคนเริ่มมีชีวิตความเปนอยูแบบคนเมือง

มีการกระจายตัวทางความเจริญไปสูภูมิภาคมากข้ึน
- กระแส Commonization ท่ีเปนเรื่องท่ีผูคนในโลกไดรับผลกระทบรวมกันอยางถวนท่ัว ไมวา

จะเปนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การกอการราย โรคระบาด ท่ีสามารถแพรไปในทุกภูมิภาค
ของโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได

๒. Regionalization กระแสการรวมกลุมกันในภูมิภาค ไมวาจะเปนในเชิงของภูมิรัฐศาสตรและภูมิ
เศรษฐศาสตร การรวมกลุมดังกลาวทําใหมีอํานาจตอรองของประเทศท่ีอยูในกลุมสมาชิกเปนอยางดี

๓. Localization กระแสของการมีความเปนทองถ่ินและชุมชนอยางเขมขน สกลนครเปนตัวอยางหนึ่ง
ของการมี Locality ท่ีเขมแข็ง เนื่องจากมีความเปนเอกลักษณและอัตลักษณท่ีชัดเจน รวมถึงมีศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีสืบทอดและเชื่อมโยงคนในทองถ่ินมายาวนาน

"Thailand ๔.๐" ประกอบดวย ๒ แนวคิดสําคัญ
๑."Strength from Within" คือการสรางความเขมแข็งจากภายใน Strength from Within หรือ

การสรางความเขมแข็งจากภายในนั้น มีกลไกในการขับเคลื่อนหลักอยู ๓ ตัว คือ
- การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคสวนในประเทศ
- การสร างสั งคมท่ี มีจิตวิญาณของความเปนผูประกอบการ ( Entrepreneur Driven

Proposition)
- การสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขาย (Community Driven Proposition)
ซึ่งท้ัง ๓ กลไกนี้ตองขับเคลื่อนไปพรอมๆกันนวัตกรรมจะถูกยกระดับข้ึน ผาน Growth Engine

๓ ตัวใหม อันประกอบดวย Green Growth Engine, Productive Growth Engine และ Inclusive Growth
Engine การยกระดับนวัตกรรมเม่ือผนวกกับการสรางสังคมท่ีมีจิตวิญญาณของผูประกอบการ จึงจะเอ้ือใหเกิด
การสราง Smart Enterprise ท่ีมีโมเดลการทําธุรกิจแบบใหมๆ มากมาย ทามกลาง Enabling Ecosystem ท่ี
เอ้ือใหเกิดการรังสรรคนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคสวนสุดทายของ Strength from Within คือการสราง
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ความเขมแข็งในระดับฐานรากหรือชุมชน ซึ่งเม่ือผนวกความเขมแข็งในระดับฐานรากกับการสรางสังคมท่ีมีจิต
วิญญาณผูประกอบการ จะกอใหเกิดการขยับปรับเปลี่ยนสถานะของผูคนในสังคม (Social Mobility) ผานการ
สรางสังคมแหงโอกาส (Society with Opportunity) ควบคูไปกับการสรางสังคมท่ีสามารถ (Society with
Competence)

๒. "Connect to the World" เม่ือภายในเขมแข็งแลว ก็ตองเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจ
โลกและเม่ือโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเขมแข็งแลว การเชื่อมโยงภายนอก
(Connect to the World) เปนสิ่งท่ีตองดําเนินควบคูกันไป ซึ่งในสวนนี้ ประกอบดวย ๓ ระดับดวยกัน คือ

๒.๑) Domestic Economy เศรษฐกิจภายในประเทศ
๒.๒) Regional Economy เศรษฐกิจภูมิภาค
๒.๒) Global Economy เศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจในประเทศ เม่ือเชื่อมโยงกับแนวคิดการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

จะกอใหเกิดการเติมเต็มพลังในทองถ่ิน (Local Empowerment) ผานการคาและการลงทุนในทองถ่ิน
การจางงานในทองถ่ิน และนําไปสูความเปนเจาของของคนในทองถ่ิน ขณะเดียวกัน การผนวก Domestic กับ
Regional Economy เขาดวยกันจะเห็นภาพของ ASEAN ในภาพใหญ และ CLMVT ในภาพท่ีเล็กลงมา
ซึ่งสวนนี้จะสอดรับกับแนวคิด "CLMVT As Our Home Market" ท่ีรัฐบาลชุดนี้กําลังผลักดันอยู ผานการ
เชื่อมโยงกันอยางใกลชิดท้ังในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล ธุรกิจกับธุรกิจ และประชาชนกับประชาชน สุดทาย
เปนการเชื่อมโยง Regional กับ Global Economy ขยายความเชื่อมโยงและเรียงรอย ASEAN เขาดวยกัน
เพ่ือเปนพลังตอรองกับสวนอ่ืนๆของประชาคมโลกผานบทบาทในมิติทางภูมิรัฐศาสตรและภูมิเศรษฐศาสตรของ
ภูมิภาคแหงนี้

๑.4 ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒
ไดใหความสําคัญกับ ประเด็นตางๆ ดังนี้
๑) การพัฒนาการคาชายแดนและสรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือการรวมมือทาง

เศรษฐกิจ  โดยเฉพาะการผลิตแบบ Contact  Farming กับ สปป.ลาว  และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่ง
อํานวยความสะดวกในเมืองและดานชายแดนใหสะดวก รวดเร็ว เอ้ือตอการคาการลงทุน

๒) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  เพ่ืออํานวยความสะดวกดานการคา เชน จัดทําเวลาทําการของดาน
มุกดาหาร - -สะหวันนะเขต  และดานสะหวัน - ลาวบาว  ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  การใหสัตยาบันภาคผนวก
และพิธีสารแนบทายการดําเนินการความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS
Cross - Border Transportation Agreement : GMS CBTA)  เพ่ืออํานวยความสะดวกการผานแดนของคน
และสินคาในอนุภูมิภาค การรวมมือไทยและลาวพัฒนา Single Window Inspection : SWI เพ่ือใหเอ้ือตอ
การตรวจปลอยสินคา ณ จุดเดียว Single  Stop Inspection  :  SSI ท่ีดานมุกดาหาร - สะหวันเขต

๓) พัฒนาการทองเท่ียว  โดยเนนทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรมประเพณีเชื่อมโยงกับเพ่ือนบาน และพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม

๔) พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  และเนนสงเสริมให
พ้ืนท่ีชลประทานเปนพ้ืนท่ีเกษตรกาวหนา  ผลิตสินคาเกษตรมูลคาเพ่ิมสูง อาทิ พืชผัก  ไมดอกไมประดับ  และ
ผลไม  และการขยายปลูกพืชเศรษฐกิจใหม  เชน  ยางพารา  ปาลมน้ํามัน  ใหมากข้ึน ควบคูกับการสนับสนุน
การทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ

๕) พัฒนาทรัพยากรมนุษย  เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปดประตูสูอินโดจีน โดยยกระดับ
การศึกษา  และสงเสริม  ฟนฟู  ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน
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๑.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร
๑. ตําแหนงการพัฒนาจังหวัด (Positioning)

๑) การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
๒) การคา การลงทุน
๓) การพัฒนาการทองเท่ียว

๒. วิสัยทัศน (Vision)
“ เปนแหลงเกษตรปลอดภัย กาวไกลการคา พัฒนาการทองเท่ียว ”

๓. พันธกิจ (Mission)
พันธกิจท่ี ๑ บริหารยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจท่ี ๒ ประสานงานสงเสริม สนับสนุน และเสริมสรางความรวมมือทุกภาคสวนในจังหวัด

สกลนครอยางบูรณาการ สูการพัฒนาอยางยั่งยืน
พันธกิจท่ี ๓ กํากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี
๔. คานิยม (Value)

“ อยูสกล รักสกล ทําเพื่อสกลนคร ”
อยูสกล หมายถึง ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสกลนคร ท้ังโดย

การเกิดและท่ีอยูอาศัยอันมีความหลากหลายเชื้อสายเผาพันธุ มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อศรัทธาในศาสนา
พุทธ ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม รวมท้ังขาราชการและเจาหนาท่ีจากภูมิลําเนาอ่ืนๆ  ท่ีเขามาปฏิบัติงานและ
หรือมาประกอบสัมมาอาชีพอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร

รักสกล หมายถึง ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชนท้ังโดยการเกิดและท่ีอยูอาศัย ท่ีปฏิบัติงาน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร ตางมีหัวใจและจิตวิญญาณของความรักความผูกพันกับจังหวัดสกลนคร ซึ่งเปนเมืองท่ี
นาอยู ดวยภูมิอากาศ ธรรมชาติ รักศรัทธา คุณธรรมทางศาสนา มีจิตสํานึกหวงแหนความเปนสกลนคร

ทําเพื่อสกลนคร หมายถึง ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชนท้ังโดยการเกิดและท่ีอยูอาศัยท่ี
ปฏิบัติงานในจังหวัดสกลนคร ขาราชการท่ีมีภูมิลําเนาในจังหวัดสกลนคร ไปปฏิบัติงานในจังหวัดอ่ืนๆ มีความ
รักสกลนคร การปฏิบัติหนาท่ีการงาน การประกอบสัมมาอาชีพ เปนการทํางานดวยหัวใจเพ่ือจังหวัดสกลนคร
จึงตองเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ยึดม่ัน ถือม่ันในความถูกตอง
ดีงาม กลาทําในสิ่งท่ีถูกตอง

๕. เปาประสงครวม (Goal)
“ เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม และรายไดของประชาชน ”
ตัวช้ีวัด

๑) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม จังหวัดสกลนคร (GPP) เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 จากปท่ีผานมา
๒) รายไดตอหัวตอปของประชากรเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 จากปท่ีผานมา
๓) จํานวนฟารมท่ีผานมาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึนอยางนอยปละ 30๐ แปลง/ฟารม
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๖. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)

ประเด็น
ยุทธศาสตร ช่ือประเด็นยุทธศาสตร

๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒ การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว

๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี

๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน

๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

๑.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร
วิสัยทัศน

“สกลนครถ่ินนาอยู  มุงสูนวัตกรรม รองรับ AEC ตนแบบนําเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ

๑. จัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางน้ํา และไฟฟา
๒. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน
๓. สงเสริมและเสริมสรางการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบรอย
๔. สงเสริมและเสริมสรางการคา การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
๕. สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
๖. สงเสริมและเสริมสรางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๗. พัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอ่ืน
๘. เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความม่ันคงของชาติ

เปาหมายการพัฒนา (เปาประสงค)
๑. ประชาชนไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน อุปโภค และ บริโภคอยางท่ัวถึง
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบรอย
๔. การคา การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ไดรับการสงเสริมอยางเปนระบบ
๕. สงเสริมการทองเท่ียว เผยแพรประเพณี และ อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอยางท่ัวถึง
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟูอยางยั่งยืน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
๗. ประชาชนไดรับบริการสาธารณะท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพอยางท่ัวถึง
๘. ประชาชนรูรักสามัคคี และประเทศชาติม่ันคง

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร และ ๑๘ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑ การพัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน
๑.๒ การพัฒนาเกษตรกรและองคกรใหมีความเขมแข็ง
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๑.๓ การพัฒนาเพ่ิมมูลคาสินคาเพ่ือสรางความเขมแข็งดานการตลาดสินคาเกษตร
และเชื่อมโยงเครือขาย

๑.๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเท่ียว

๒.๑ การพัฒนาสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน
สูเศรษฐกิจ สรางสรรค

๒.๒ การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเท่ียว
๒.๓ การพัฒนาสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
๓.๑ การพัฒนาสงเสริมใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได
๓.๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาใหท่ัวถึง
๓.๓ การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการสุขภาพอยางท่ัวถึง

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน
๔.๑ การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
๔.๒ การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความม่ันคง

๕.๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
๕.๒ การพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอย
๕.๓ การพัฒนาองคกรและบุคลากร
๕.๔ การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง
๕.๕ กําหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ
๕.๖ เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความม่ันคงของชาติ

๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ
“ตําบลดงมะไฟรมเย็น  มุงเนนเกษตรกรรม นําสูเศรษฐกิจพอเพียง”
๒.๒ ยุทธศาสตร

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความม่ันคงและมีคุณภาพ

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
2.1สงเสริมและพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุผูพิการและผูดอยโอกาส
2.2การปองกันโรคระบาดและระงับโรคติดตอ
2.3สงเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
2.4สงเสริมการทองเท่ียวและกีฬา
2.5การสงเสริมอาชีพ  สรางรายได

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
3.1การบริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.2การอนุรักษฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
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๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

4.1สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีทางการเกษตร
4.2จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
5.1การพัฒนาองคกรและบุคลากร
5.2การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
5.3การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง

๒.๓ เปาประสงค
1. ประชาชนไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคสาธารณูปการอยาง

ท่ัวถึง
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟูอยางยั่งยืน
4.การคา  การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม  ไดรับการสงเสริมอยางเปนระบบ
5. ประชาชนไดรับบริการท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพอยางท่ัวถึง
6.  ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบรอย

๒.4 กลยุทธ
1.  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความม่ันคงและมีคุณภาพ
2. สงเสริมและพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุผูพิการและผูดอยโอกาส
3. การปองกันโรคระบาดและระงับโรคติดตอ
4. สงเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
5.สงเสริมการทองเท่ียวและกีฬา
6.การสงเสริมอาชีพ  สรางรายได
7.การบริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
8.การอนุรักษฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
9. การพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมอาชีพ
10. จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร
11. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีทางการเกษตร
12. สงเสริมกิจการดานเกษตรเชิงพาณิชย
13. การพัฒนาองคกรและบุคลากร
14. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
15.การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง

๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนา

ในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ
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จุดแข็ง (STRENGTH:S)
๑. ดานโครงสรางการบริหารงาน

 เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขนาดใหญพ้ืนท่ีครอบคลุมท้ังจังหวัด
 ฝายบริหาร และ ฝายสภาฯ แยกอํานาจหนาท่ีออกจากกันอยางชัดเจน
 โครงสรางสวนราชการมีรูปแบบการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น แบงหนาท่ีความรับผิดชอบอยางชัดเจน
 มีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล

การเงินและการคลัง
๒. ดานบุคลากร

 บุคลากรมีพ้ืนฐานดานวิชาการและมีความชํานาญงานในหนาท่ี
 การกําหนดตําแหนงงานและหนาท่ีความรับผิดชอบชัดเจน
 บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน

๓. ดานงบประมาณ
 มีงบประมาณท่ีใชเพ่ือการบริหารองคกรและการพัฒนาทองถ่ิน
 มีรายไดบางประเภทท่ีสามารถจัดเก็บไดเอง

๔. ดานกฎหมาย / ระเบียบ
 มีระเบียบปฏิบัติงานดานงบประมาณและการพัสดุท่ีเปนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเอง
 มีระเบียบการจัดทําแผนและการประสานแผนของทองถ่ินเอง

๕. ดานเครื่องมือ / อุปกรณ
 มีอุปกรณเครื่องมือการทํางานท่ีทันสมัย
 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน

๖. ดานการประสานงาน
 มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนผูประสานงานกับประชาชนในพ้ืนท่ี

เปนผูประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับอําเภอ
 มีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดและระดับอําเภอ
 มีศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน

(Clinic  Center) องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ
๗. ดานความรวมมือ

บุคลากรใหความรวมมือกับฝายบริหาร  และ ฝายนิติบัญญัติ  ดวยดี
๘. ดานระบบขอมูล

 เปนศูนยรวมขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
 เชื่อมโยงเครือขายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
 มีเว็ปไซต  องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ

http  :  //www.sakon – pao.go.th
๙. ดานทรัพยากรในการพัฒนา

 เครือขายภาคประชาชนมีความเขมแข็ง สามารถเปนตนแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
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 จังหวัดสกลนครมีผลิตภัณฑ OTOP ท่ีโดดเดน เชน เนื้อโคขุนโพนยางคํา  น้ําเมา ขาวฮาง   ผายอม
คราม เปนตน

 จังหวัดสกลนคร มีพ้ืนท่ีลุมน้ํา จากลําน้ําอูน ลําน้ําสงคราม ลําน้ํากํ่า  ลําน้ํายามและมีหนองหารแหลง
น้ําจืดขนาดใหญท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง

จุดออน (WEAKNESS:W)
๑. ดานโครงสรางการบริหารงาน

 มีพ้ืนท่ีครอบคลุมท้ังจังหวัดทําใหการบริการสาธารณะครอบคลุมไมท่ัวถึง
 ฝายบริหาร และ ฝายนิติบัญญัติ อบจ. เนนการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานมากเกินไป
 โครงสรางการแบงสวนราชการยังไมครอบคลุมภารกิจ
 ขาดความตอเนื่องการบริหารงานของผูบริหาร
 ข้ันตอนการบริหารงานมีมากเกินไป
 การแบงหนาท่ีตามภารกิจไมตรงกับโครงสราง

๒. ดานบุคลากร
 การคัดเลือก และสรรหา บุคลากร ไมตรงกับความรู ความชํานาญของตําแหนงงาน
 บุคลากรบางสวนขาดความกระตือรือรนในการทํางาน
 ขาดบุคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญงานเฉพาะดาน

๓. ดานงบประมาณ
 มีพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบครอบคลุมท้ังจังหวัดทําใหการจัดสรรงบประมาณพัฒนาไมท่ัวถึง
 ภาษีบางประเภทไมสามารถจัดเก็บได
 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากสวนกลางไมไดเทากับจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนด

๔. ดานเครื่องมือ
 เครื่องจักรกลสวนมากมีสภาพเกาใชงานมานานตองเสียคาซอมบํารุงเปนจํานวนมาก
 เครื่องจักรกลท่ีไดรับการถายโอนเกาทรุดโทรมไมคุมคาในการซอมบํารุง

๕. ดานการบริหารจัดการ
 การเบิกจายงบประมาณลาชาไมเปนระบบแบบ ONE STOP SERVICE
 ข้ันตอนการเสนอหนังสือมีมากเกินไป
 การประสานงานภายในองคกรไมมีประสิทธิภาพ ขาดการปรับปรุงใหเหมาะสม
 การประชาสัมพันธการดําเนินงานและผลการดําเนินงานยังเขาถึงประชาชนในพ้ืนท่ีไดไมท่ัวถึง

๖. ดานกฎหมาย
 ระเบียบและกฎหมายยังไมทันตอเหตุการณในปจจุบัน
 ข้ันตอนท่ีปฏิบัติตามระเบียบ และ กฎหมายมีมากเกินไปกอใหเกิดความลาชา

๗. ดานระบบขอมูล
 การจัดเก็บขอมูลไมเปนระบบ
 การรับรูขาวสารมีความลาชา
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๓.๓ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

ดานความม่ันคง สรางความสามารถ
ในการแขงขัน

การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ

คน

การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม

การสรางความเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป

ดานความ
ม่ันคง

ดานการ
ตางประเทศ

ประเทศ
เพ่ือนบาน

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหงชาติ
ฉบับท่ี ๑๒

การสราง
ความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแขงขันได
อยางยั่งยืน

ดาน
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี

การวิจัยและ
นวัตกรรม

การพัฒนา
ภาคเมือง
และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ

การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

และระบบโล

จิสติกส

การ
เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย

การเสริมสราง
ความเปนธรรม
ลดความเล่ือม
ลํ้าทางสังคม

การเติบโตท่ี
เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
และธรรมมาภิ
บาลในภาครัฐ

การพัฒนาการทองเท่ียว ๓ ธรรม
(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม

การสงเสริม พัฒนาการผลิตและการ
สรางมลูคาเพ่ิมทางการเกษตร

การพัฒนาขีดความสามารดาน
การคา  การลงทุน

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด

การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาการคา
การลงทุน และการ

ทองเท่ียว

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพ่ือเสริมสราง

คุณภาพชีวิตท่ีดี

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแบบบรูณา
การอยางสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร
จังหวัด

การบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ

ความมั่นคง

การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาการคา
การลงทุน และการ

ทองเท่ียว

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพ่ือสรางศักยภาพ

ในการแขงขัน

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดลุ

และยั่งยืน

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด

การบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
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การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาการคา
การลงทุน และการ

ทองเท่ียว

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เพ่ือสรางศักยภาพ

ในการแขงขัน

การพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางสมดลุยั่งยืน

การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก

ธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๑.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ
ท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ และ
มาตรฐาน
๒.สรางความเขมแข็งของ
สถาบันการเกษตร

๑.สรางขีดความสามารถในการคา
การลงทุน
๒.สนับสนุนการทองเท่ียว ๓ ธรรม
๓.เพ่ิมศักยภาพในการคมนาคม
ขนสง

๑.สงเสรมิการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒.เสริมสรางการเรยีนรู และ
ทักษะของคนทุกกลุม

๑.เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกัน
และฟนฟูปาอนุรักษ ปาตนนํ้า
เชิงบูรณาการ
๒.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมท้ังในเมือง
และชนบท
๓.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการนํ้าเปนระบบ

๑.พัฒนาสมรรถนะขาราชการ
จังหวัดสูองคการสมรรถนะสูง
๒.สงเสรมิการนําการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหมมาใช
ในการบริหารจังหวัด
๓.พัฒนาขีดความสามารถในการ
รักษาความมั่นคง ความสงบ
เรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

ยุทธศาสตรท่ี4การพัฒนาการ
เกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรท่ี 1การพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 2การพัฒนา
ดานสังคม

ยุทธศาสตรท่ี 3การพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 5การบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร
จังหวัด
สกลนคร

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อบต.
ดงมะไฟ
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พันธกิจ
จัดใหมีและบํารุงรักษา
โครงสรางพ้ืนฐานทาง
บก ไฟฟาหรือแสงสอง
สวาง

สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
พัฒนาการศึกษา
ของประชาชน

สงเสริมและเสริมสราง
การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและความสงบ
เรียบรอย

สงเสริมและเสริมสราง
การคา การลงทุน
พาณิชยกรรม
เกษตรกรรม

สงเสริมและสนับสนุน
การทองเท่ียว ประเพณี
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

สงเสริมและเสริมสราง
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

เปาหมาย
การพัฒนา

(เปาประสงค)

ประชาชนไดรับบริการ
สาธารณะดานโครงสราง
พ้ืนฐาน อุปโภค และ
บริโภคอยางท่ัวถึง

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

ชุมชนและสังคม
มีความสงบ
เรียบรอย

การคา  การลงทุน
พาณิชยกรรม และ
เกษตรกรรมไดรบัการ
สงเสริมอยางเปนระบบ

สงเสริมการทองเท่ียว
เผยแพรประเพณี และ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
อยางท่ัวถึง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไดรับ
การอนุรักษและฟนฟู
อยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาดานสังคมและ

วัฒนธรรม
การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม

การพัฒนาดานการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

การพัฒนาดานการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล

แนวทาง
การพัฒนา

๑. การพัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางพ้ืนฐานใหมีความมั่นคง
และมีคณุภาพ

๑.สงเสรมิสตรี  เด็ก  เยาวชน
ผูสูงอายุและผูพิการ
๒. การปองกันโรคระบาดและ
ระงับโรคติดตอ
๓. สงเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม
๔. สงเสริมการทองเท่ียวและกีฬา
๕. การสงเสรมิอาชีพ  สรางรายได

๑.การบริหารจัดการกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒.การอนุรักษฟนฟูแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยัง่ยืน

๑. การพัฒนาความเขมแข็งของ
ชุมชนและสงเสริมอาชีพ
๒. จัดหาและพัฒนาแหลงนํ้า
เพ่ือการเกษตร
๓. สงเสริมและพัฒนาแหลง
เรียนรูตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงและเทคโนโลยีทางการ
เกษตร
๔.สงเสรมิกิจการเชิงพาณิชย

๑.การพัฒนาองคกรและ
บุคลากร
๒.การปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
๓. การพฒันาสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาการเมืองการ
ปกครอง

พัฒนาทองถ่ินรวมกับ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ภาครัฐ ภาค
เอกชน และหนวยงานอ่ืน

ประชาชนไดรับบริการ
ท่ีไดมาตรฐาน และมี
คุณภาพอยางท่ัวถึง
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ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะดาน

โครงสรางพื้นฐาน
อุปโภค บริโภค อยาง

ทั่วถึง

ประชาชนมีคณุภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน

การคาการลงทุน
พาณิชยกรรมและ
เกษตรไดรับการ

สงเสริมอยางเปนระบบ

ประชาชนไดรับบริการที่
ไดมาตรฐาน และมี
คุณภาพอยางทั่วถึง

เพิ่มข้ึน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดรับการ
อนุรักษและฟนฟูอยาง

ยั่งยืน

สงเสริมการทองเที่ยว
เผยแพรประเพณีและ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม

อยางทั่วถึง

การพัฒนา
และ

ปรับปรุง
โครงสราง
พื้นฐานให
มีความ

มั่นคงและ
มีคุณภาพ

สงเสริม
และพัฒนา
สตรี  เด็ก
เยาวชน

ผูสูงอายุผู
พิการและ
ผูดอยโอกา

ส

การบริหาร
จดัการ
กําจดัขยะ
มลูฝอย

ปฏิกูล

จัดหาและ
พัฒนาแหลง
น้ําเพือ่
การเกษตร

การพัฒนา
องคกรและ
บุคลากร

การปองกัน
และ

บรรเทาสา
ธารณภัย
และรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

การพัฒนาสังคม การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

การบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

อปท.

ตําบลดงมะไฟรมเย็น  มุงเนนเกษตรกรรม  นําสูเศรษฐกิจพอเพียง

เปาประสงค

กลยุทธ

อุตสาหกร
รมและ
การโยธา

เคหะ
และ
ชุมชน

แผนงาน สังคม
สงเครา
ะห

การ
ศาสนา
วัฒนธรร
มและ
นันทนา
การ

สราง
ความ
เขมแข็ง
ของชุมชน

การ
เกษตร

งบกลาง บริหาร
งาน
ท่ัวไป

การพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม

ชมุชนและสงัคมมี
ความสงบ
เรียบร้อย

คาเปาหมาย โครงสรางพื้นฐาน  ไฟฟา
และแสงสองสวางที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมคุีณภาพชวีิต
และการศึกษาที่ดีขึ้น

มีการจัดการสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ

กลุมองคกรและเกษตรกรมีความ
เขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองได

ประชาชนไดรับบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

สงเสริมการ
ทองเท่ียวและ

กีฬา

การ
ปองกัน

โรค
ระบาด
และ
ระงับ

โรคติดต
อ

การพัฒนา
ความ

เขมแข็ง
ของชุมชน

และ
สงเสริม
อาชีพ

การพัฒนา
สงเสริม

และ
สนับสนุน
การพัฒนา
การเมือง

การ
ปกครอง

สงเสริม
การศึกษา
ศาสนา

ศิลปวัฒน
ธรรมและ
ประเพณี

การพัฒนา
และ

ปรับปรุง
โครงสราง
พื้นฐานให
มีความ

มั่นคงและ
มีคุณภาพ

การ
พัฒนา
และ

ปรับปรุ
ง

โครงส
ราง

พื้นฐา
นใหมี
ความ
มั่นคง
และมี
คุณภา

พ

การศึก
ษา

สาธาร
ณสุข

การ
รักษา
ความ
สงบ
ภายใ
น
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ใน

เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท. เปาประสงค ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

คาเปาหมาย
ความ

กาวหนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

ป
๒๕๖๑

ป
๒๕๖๒

ป
๒๕๖๓

ป
๒๕๖๔

ยุทธศาสตร

ท่ี 5

ยุทธศาสตร

ท่ี 5

ยุทธศาสตรท่ี ๑

การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน

-บริการสาธารณะ
ดานโครงสราง
พ้ืนฐานไฟฟาหรือ
แสงสองสวาง
อยางท่ัวถึง

-โครงสรางพ้ืนฐานมี
จํานวนมากขึ้น

รอยละ ๑๐๐

5 5 10 10 30 พัฒนา
โครงสราง

-โครงการกอสรางหรือ
ซอมแซมถนนคสล.30 สาย

กองชาง อบจ.

กรม
สงเสริม5 5 10 10 30 พ้ืนฐาน -โครงการกอสรางหรืออม

แซมถนนลูกรัง 30 สาย

4 4 4 3 15 -โครงการกอสรางหรือ
ซอมแซมรองระบายนํ้า

จํานวน  15  แหง

2 2 2 4 30 -โครงการกอสรางถนนเพ่ือ
การเกษตร10  สาย

1 1 1 2 30 -โครงการกอสรางหรือ
ปรับปรุงประปาหมูบาน

จํานวน 5 แหง

2 2 2 6 12 --โครงการกอสรางหรือ
ปรับปรุงระบบประปาภูเขา

4 4 4 3 15 ---โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่าภายในหมูบาน

จํานวน 15 สาย

แบบ ยท. ๐๓
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ใน

เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท. เปาประสงค ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

คาเปาหมาย ความ

กาวหนา
ของ

เปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

ป
๒๕๖๑

ป
๒๕๖๒

ป
๒๕๖๓

ป
๒๕๖๔

ยุทธศาสตร

ท่ี 5

ยุทธศาสตร

ท่ี 5

ยุทธศาสตรท่ี ๑

การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน

-บริการสาธารณะ
ดานโครงสราง
พ้ืนฐานไฟฟาหรือ
แสงสองสวาง
อยางท่ัวถึง

-โครงสรางพ้ืนฐานมี
จํานวนมากขึ้น

รอยละ ๑๐๐

2 2 2 4 10 พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

--โครงการขยายเขตไฟฟาสู
พ้ืนท่ีการเกษตร 10  สาย

กองชาง อบจ.

กรม
สงเสริม2 2 2 4 10 -โครงการกอสรางติดตั้ง

ไฟฟาสองทางสาธารณะ
ภายในหมูบานจาํนวน10
แหง

1 1 1 2 5 -โครงการกอสรางหรือ
ซอมแซมอาคาร
อเนกประสงคประจาํ
หมูบานจํานวน5 แหง
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ใน

เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท. เปาประสงค ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

คาเปาหมาย
ความ

กาวหนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

ป
๒๕๖๑

ป
๒๕๖๒

ป
๒๕๖๓

ป
๒๕๖๔

ยุทธศาสตร
ท่ี2

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

ยุทธศาสตรท่ี2

การพัฒนาดาน
สังคม

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น

๒๔ ๒๑ ๑๖ ๒๒ ๘๓ -การพัฒนาองคกรและ
บุคลากร

-การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความ
สงบเรียบรอย

-การพัฒนาสงเสริม
และสนับสนุนการ
พัฒนาการเมืองการ
ปกครอง

- อบรมสัมมนา
ทัศนศึกษาดูงาน
ขององคการ
บริหารสวนตําบล
ดงมะไฟ  ท้ังใน
และนอกประเทศ

- ฝกอบรม
ผูบริหารหรือ
สัมมนาผูบริหาร
สมาชิกสภา
ขาราชการ และ
ลูกจาง(ไมมี
การศึกษาดูงาน)

-จัดซ้ือครุภัณฑ
สํานักงาน

-จัดซ้ือครุภัณฑ
บริการสาธารณะ

สํานักปลัด กองคลัง

แบบ ยท. ๐๓
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๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ใน

เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท. เปาประสงค ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

คาเปาหมาย
ความ

กาวหนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

ป
๒๕๖๑

ป
๒๕๖๒

ป
๒๕๖๓

ป
๒๕๖๔

ยุทธศาสตร
ท่ี ๔

ยุทธศาสตร
ท่ี ๔

ยุทธศาสตรท่ี3

การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม

ทรัพยากร

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมไดรับ
การอนุรักษและ
ฟนฟูอยางยั่งยืน

มีการจัดการ
ส่ิงแวดลอมและ
อนุรักษธรรมชาติ
อยางเปนระบบ

2 4 4 2 12 การอนุรักษฟนฟูแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม

- โครงการอนุรักษ
ฟนฟูและปลูกปา

- โครงการ
ฝกอบรม
อาสาสมัครปองกัน
ไฟปา

-โครงการสงเสริม
ชุมชนคัดแยกขยะ
ท่ีตนทาง

สํานักปลัด กองคลัง

สนง.
ส่ิงแวดลอ
มจังหวัด
สกลนคร
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๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ใน

เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท. เปาประสงค ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

คาเปาหมาย
ความ

กาวหนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ

หนวยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก

หนวยง
าน

สนับส
นุน

ป
๒๕๖๑

ป
๒๕๖๒

ป
๒๕๖๓

ป
๒๕๖๔

ยุทธศาสตร
ท่ี1

ยุทธศาสตร
ท่ี 1

ยุทธศาสตรท่ี 4
การพัฒนาดาน
การเกษตรและ
อุตสาห-
กรรมการ
เกษตร

การคาการลงทุน
พาณิชย-กรรม
เกษตรกรรม
ไดรับการสงเสริม
อยางเปนระบบ

กลุมองคกรและ
เกษตรกรมีความ
เขมแข็งและ
สามารถพ่ึงตนเอง
ได

๒๔ ๒๑ ๑๖ ๒๒ ๘๓ -จัดหาและพัฒนาแหลง
นํ้าเพ่ือการเกษตร

-การพัฒนาความ
เขมแข็งของชุมชนและ
สงเสริมอาชีพทางการ
เกษตร

- จัดตั้งศูนยสาธิตเพือ่
การเรียนรูดาน
การเกษตร จาํนวน  1
ศูนย

- สนับสนุนกิจกรรมศูนย
ถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรตําบลดง
มะไฟ

- โครงการใหบริการ
ตรวจคุณภาพดินเพื่อการ
เพาะปลูก

- โครงการฝกอบรมการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร

- โครงการสงเสริมกลุมผู
เลี้ยงสัตวประเภทตางๆ

สํานัก
ปลัด

กอง
สวัสดิก
าร
สังคม
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๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ใน

เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

คาเปาหมาย ความ

กาวหนา
ของ

เปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ

หนวยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

ป
๒๕๖๑

ป
๒๕๖๒

ป
๒๕๖๓

ป
๒๕๖๔

ยุทธศาสตร
ท่ี ๕

ยุทธศาสตร
ท่ี ๕

ยุทธศาสตรท่ี ๕
การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
บานเมืองท่ีดี

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น

ประชาชนไดรับ
บริการสาธารณะท่ี
ไดมาตรฐาน และมี
คุณภาพอยางท่ัวถึง

๒๔ ๒๑ ๑๖ ๒๒ ๘๓ -การพัฒนาองคกรและ
บุคลากร

-การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
และการรักษาความ
สงบเรียบรอย

-การพัฒนาสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
การเมืองการปกครอง

- อบรมสัมมนา ทัศน
ศึกษาดูงานขององคการ
บริหารสวนตําบลดง
มะไฟ  ท้ังในและนอก
ประเทศ

- ฝกอบรมผูบริหารหรือ
สัมมนาผูบริหาร สมาชิก
สภาขาราชการ และ
ลูกจาง(ไมมีการศึกษาดู
งาน)

-จัดซ้ือครุภัณฑ
สํานักงาน

-จัดซ้ือครุภัณฑบริการ
สาธารณะ

สํานัก
ปลัด

กองคลัง

แบบ ยท. ๐๓
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สวนที่ ๔
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบตัิ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

ท่ี ยุทธศาสตร แผนงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

๑ ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

-อุตสาหกรรมและการโยธา
- เคหะและชุมชน

- กองชาง

๒ ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม

- สังคมสงเคราะห
-สาธารณสุข
-การศึกษา
-การศาสนาวัฒนธรรมฯ
- สรางความเขมแข็งของชุมชน
-งบกลาง

- สํานักงานปลัด
-กองการศึกษา
-กองสวัสดิการสังคม

๓ ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาดานสิ่งแวดลอม

-สาธารณสุข
- การเกษตร

- สํานักงานปลัด

๔ ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม

- การเกษตร
-อุตสาหกรรมและการโยธา

- สํานักงานปลัด
-กองชาง

๕ ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี

- บริหารงานท่ัวไป
- การรักษาความสงบภายใน
- สรางความเขมแข็งของชุมชน
- เคหะและชุมชน
-การศึกษา

- สํานักงานปลัด
- กองชาง
- กองคลัง

รวม ๕ ยุทธศาสตร ๑๒ แผนงาน ๕ กอง
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สวนที่ 5
การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559
เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ี
กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป ประกอบดวย
1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย

1. ยุทธศาสตรของ อปท. 10 คะแนน
2. ยุทธศาสตรของ อปท.ในเขตจังหวัด 10 คะแนน
3. ยุทธศาสตรจังหวัด  10 คะแนน
4. วิสัยทัศน  5  คะแนน
5. กลยุทธ 5 คะแนน
6. เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5  คะแนน
7. จุดยืนทางยุทธศาสตร  5  คะแนน
8. แผนงาน  5  คะแนน
9. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5  คะแนน
10.ผลผลิต/โครงการ 5  คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
ของ อปท.ไมควรนอยกวา รอยละ 80 ( 80 คะแนน)
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่

ป ประกอบดวย
2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา  10  คะแนน
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ10คะแนน
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ10คะแนน
2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10  คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60  คะแนน  ประกอบดวย

1. ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
2. กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  5  คะแนน
3. เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณ
4. โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน



๑๐๗

5. เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 จํานวน 5 คะแนน

6. โครงการสอดคลองกับ Thailand 4.0 จํานวน 5 คะแนน
7. โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน
8. โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ันค่ัง ยั่งยืน

ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน
9. งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)5คะแนน
10.มีการประมาณราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
11.มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI)และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ  5

คะแนน
12.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถ่ินของ อปท.ไมควรนอยกวา รอยละ 80 (80 คะแนน)

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปของอปท.ประเด็นการพิจารณา
1.ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของ อปท. 20คะแนน
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  15  คะแนน
3. ยุทธศาสตร  65  คะแนน  ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรของ อปท.  10  คะแนน
3.2 ยุทธศาสตรของ อปท.ในเขตจังหวัด  10  คะแนน
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 คะแนน
3.4 วิสัยทัศน  5  คะแนน
3.5 กลยุทธ  5   คะแนน
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  5  คะแนน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  5  คะแนน
3.8 แผนงาน  5  คะแนน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  5 คะแนน
3.10 ผลผลิต/โครงการ 5  คะแนน
รวม 100  คะแนน

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ใชการติดตามและประเมินผลโครงการโดยใชตัวแบบวัดผลใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ ตามท่ีจะกลาวจะกลาวตอไปในหัวขอท่ี 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีสําคัญ
คือ การติดตามและประเมินผลโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร
3.สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใชแบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ

1. แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน(Performance  Indicators)
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2. แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Socoercard Model ของ Kaplan & Norton
3. แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์
4. แบบเชิงเหตุผล
5. แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน
6. แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกไขปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึน
7. แบบการประเมินแบบมีสวนรวม
8. แบบการประเมินผลกระทบ
9. แบบประเมินความเสี่ยง
10.แบบประเมินตนเอง
11.แบบอ่ืนๆท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบขอ 1-10หรือแบบผสมก็ได

เชิงปริมาณ(Quantity) เชิงคุณภาพ(Quality)ผลท่ีไดจริงๆคืออะไร คาใชจาย(Cost)เวลา(Time)เปนไป
ตามท่ีกําหนดไวหรือไม
ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร
วัดผลนั้นไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key  Performance Indicato : Kpis)

4.ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต (เชน จะทําสนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน)
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้วา องคกรตางๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชน

จะพัฒนา เติบโตและอยูรอดตั้งมีการปรับตัวใหกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก 4 ประการ
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปดวย

1. สิ่งแวดลอมดานการเมือง
2. สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ
3. สิ่งแวดลอมดานสังคม
4. สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ

พัฒนา  เติบโต อยูรอด

จากแผนภาพ องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความจําเปนท่ีจะตอง
มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตางๆ 4 ประการดังท่ีกลาวมาแลว

สงัคม
(Social)

การเมือง
(Political)

เศรษฐกิจ
(Economic)

องค์การ
(Organization)

วิทยาการ
(Technotogy)
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เพ่ือใหองคกรพัฒนาเติบโตและอยูรอดตอไปได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
วิเคราะหตามสิ่งแวดลอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้

1. การปรับตัวใหเขากับการเมืองท่ีเปลี่ยนแปลง
หากกลาวถึงการปกครองของไทยในปจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกไดเปน 2 ระดับไดแก

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับทองถ่ิน การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาล สมาชิดสภา
ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถ่ินนั้นยังสามารถแบงแยกยอยออกไดเปนหลาย
ประเภท เชน การเมืองของ อบจ.เทศบาลหรือ อบต.หรือแมกระท่ังการเมืองในระดับหมูบานท่ีจะตองมีการ
เลือกตั้งผูใหญบานโดยราษฎรในหมูบานั้นๆเปนตน

ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของตางชี้วาการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลตอการเมืองในระดับทองถ่ินอยูหลายประการ เชน การเลือกตั้งในระดับทองถ่ินตองอาศัยภาพลักษณของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินโดยเลือกใหเฉพาะทองถ่ินท่ีเปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน

ในอนาคต อํานาจหนาท่ีและบทบาทของนักการเมืองทองถ่ินและขาราชการทองถ่ินจะเปนอยางไร
นั้น สวนหนึ่งก็ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจาการเมืองระดับชาติซึ่งถายทอด
ออกมาเปนนโยบายของรัฐท่ีมีตอ อปท.ซึ่งมักจะสลับสับเปลี่ยนกันเปน 2 กรณี กลาวคือการรวมอํานาจการ
ปกครอง หรือการกระจายอํานาจการปกครองดังนั้น ผูท่ีจะปฏิบัติงานใน อบต.จึงจําเปนท่ีจะตองทราบความ
เคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการอปท.ใหเขากับสภาวการณดังกลาวท่ีเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา

ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถ่ินดวยกันเองนั้น ทุกผายท่ีเก่ียวของจะตองแกไขบทบาทหนาท่ี
ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแลวการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเปนหนาท่ีของฝายการเมืองทองถ่ิน ทุกฝายควรรู
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถ่ินในทุกระดับท้ังระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับ
หมูบาน เพราะการเมืองทองถ่ินเหลานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและจะตองมีผลกระทบตอ อปท.ไมทางตรงก็
ทางออม ขาราชการทองถ่ินควรพยายามปรับขอเท็จจริงในทองถ่ินใหเขากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งใน
บางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของคนในทองถ่ินก็ตองเปนหนาท่ี
ของขาราชการทองถ่ิน ท่ีจะประยุกตใชกฎหมาย ใหสามารถใชไดจริงตามสภาพและบริบทแวดลอมของทองถ่ิน
นั้นๆ จึงจะไดชื่อวานักบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางแทจริง

2. การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง
เม่ือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทําใหประชาชนยากจนเพ่ิมข้ึนเปนสาเหตุของปญหา

อ่ืนๆท่ีกระทบตอ อปท.ตามมาไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเพณีเด็ก ปญหาประชาชนเรียกรองในสิ่งท่ี
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งท่ีแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน เชนตองการผาหมกันหนาวฟรี เสื้อกัน
หนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท.เปนตน ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอยางเขมขนของ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ท่ีพยายามจํากัดขอบเขตการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องของการ
แจกของใหแกราษฎร

อีกปญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับ อปท.เพราะตองเอาเวลาไปทํางาน
หาเงินเพ่ือปากทองของตนเองกอนหรือบางครั้งอาจมีสวนรวมแคการรับเงินแลวไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
รวมตลอดถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยาย
ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐ
อยูตลอดเวลาของประชาชน เปนตน
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ดังนั้น การสรางกระบวนทัศนทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก “ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน”และ
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ควรเปนสิ่งสําคัญท่ีนักบริหารงาน อปท.ควรใหความสนใจท่ีจะสงเสริมและพัฒนาใน
ประเด็นนี้

3. การปรับตัวเขากับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน  ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตละ

พ้ืนท่ีก็ตองเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เชน บางพ้ืนท่ีสังคมของคนพุทธบางพ้ืนท่ีอาจเปน
สังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เชน บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมของคนพุทธบางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมของคนคริสต
หรืออิสลาม บางพ้ืนท่ีเปนสังคมปฐมภูมิ(ชุมชนชนบท) บางพ้ืนท่ีเปนสังคมทุติยภูมิ(ชุมชนในเมือง)บางพ้ืนท่ี
ประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปนอยางดี บางพ้ืนท่ีประชาชนขาดความรวมมือ เปนตน

สภาพของสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมป ผูบริหารทองถ่ินอาจมีแนวโนมท่ีจะตัดสินกําหนดนโยบาย
ไปตอบสนองตอกลุมญาติพ่ีนองของตน กลุมอ่ืนท่ีแพการเลือกตั้งเม่ือไมไดรับการตอบสนองก็หาทางโจมตี
กอใหเกิดความข้ัดแยงท่ีรุนแรงข้ึนในสังคมทองถ่ินมากกวาในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต.จึงจําเปนท่ีจะตอง
เขาใจผลกระทบท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอํานาจสูทองถ่ินท่ีสงผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคมทองถ่ินยุค
ปจจุบัน ตองมีความสามารถบริหารในความขัดแยงในสังคม

4. การปรับตัวเขากับวิทยาการใหมๆท่ีเปลี่ยนแปลง
ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝกอบรมอยูเปนประจํา เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การอบรมการจัดทําเว็ปไซดองคกร
เปนตน ประกอบกับกรมสงเสริมมีเว็บไซดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน
ของ อปท.ท่ีปรับปรุงใหทันสมัยทุกวัน เชนการเผยแพรหนังสือสั่งการตางๆผานชองทางการสารบรรณอิเลกทรอ
นิคส เปนตน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา รวมถึงองคประกอบสําคัญของขอมูลเพ่ือนําไปสู
ขอเสนอแนะ เปนตนองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการ
คาดการณการพัฒนาตางๆภายใตสิ่งแวดลอมภายนอกตางๆดังตอไปนี้

1. การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต.
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร
- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต.เปนเทศบาลท่ัวประเทศ
- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให อปท.

2. การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต.
AEC คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมีไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย
สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา  บรูไน  เพ่ือท่ีจะใหมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน
จะมีรูปแบบคลายๆกลุม Euro  Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชนอํานาจตอรองตางๆกับคู
คาไดมากข้ึน และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคา

3. ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา รวมถึงองคประกอบสําคัญของขอมูลเพ่ือนําไปสู
ขอเสนอแนะ เปนตนองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
โดยอิงการคาดการณการพัฒนาตางๆภายใตสิ่งแวดลอมภายนอกตางๆดังตอไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต.
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร
- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต.เปนเทศบาลท่ัวประเทศ
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- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให อปท.
2. การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต.
AEC คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมีไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย
สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา  บรูไน  เพ่ือท่ีจะใหมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน จะมี
รูปแบบคลายๆกลุม Euro  Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชนอํานาจตอรองตางๆกับคูคาไดมาก
ข้ึน และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดท่ีแตละประเทศอาจจะ
ขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว)

Aean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม
2558 ณ วันนั้นจะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให AEC เปนไปคือ

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน
4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก
จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน 5

ยุทธศาสตร ดังนั้น จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผล
กระทบตอองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินโดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองใหความสําคัญกับการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศบานไมวาจะเขามาในฐานะ
นักทองเท่ียว คนทํางานหรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เชน ถนน ปายจราจร
ท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ีจําเปน เปนตน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนท่ีดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากข้ึน

ปญหาการแบงชนชั้น ถาคนไทยทํางานกับคนตางชาติท่ีดอยกวา อาจมีการแบงชนชั้นกันไดจะมี
ชุมชนสลัมเกิดข้ึน และอาจมี พมาทาวนลาวทาวนกัมพูชาทาวนปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติ
การกออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอยางมากจากชนนั้นท่ีมีปญหาคนจะทําผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจาก
ไมรูกฎหมาย

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินโดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองใหความสําคัญกับการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอยมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชน
ชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการฝาฝนกฎหมายจากชาวตางประเทศในไทยมากข้ึนท้ัง
โดยตั้งใจและความไมรูกฎหมาย อีกท้ังอาจเกิดปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการ
หลั่งไหลของแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานในไทยมากข้ึน

ปญหาดานสาธารณสุขท่ีสําคัญคงหนีไมพน โรคติดตอท่ีสําคัญ ไมวาจะเปน โรคเอดส
ไขเลือดออก SARs ไขหวัดนกและโรคอ่ืนๆท่ีมีผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในไทย การคา
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มนุษยและการทองเท่ียว มีความเสี่ยงตอการปนเปอน การแพรระบาดของโรคศัตรูพืชและโรค
ระบาดสัตว

การศึกษา ภาษาอังกฤษยังเปนภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนอยกวา
ประเทศอ่ืนๆในอาเซียน ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ จึงไดเริ่มตนสนับสนุน สงเสริม
การนําครูชาวตางชาติจากมูลนิธิกระจกเงาเขามาสอนภาษาอังกฤษโดยการใหอยูกินกับชาวบาน
โรงเรียนในพ้ืนท่ี เพ่ือนํารองไปสูโครงการอ่ืนๆในการเรงรัดพัฒนาใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีทักษะใน
การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน

ศาสนา อาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาใน
ไทยมากข้ึน เชน อาจมีการเผยแพรศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหวาง
ผูนับถือศาสนาท่ีแตกตางกัน เชน ชาวคริสเตียนมาทองเท่ียวในวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวและมีการลบ
หลูอยางรูเทาไมถึงการณ เปนตน

วัฒนธรรม ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL
COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร
ท่ีสําคัญ คือ การพัฒนามนุษยและการสรางอัตลักษณอาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความ
แตกตางในมรดกทางวัฒนธรรม เชน มุสลิมมีอาหารท่ีเปนขอหาม ตาธรรมเนียมบรูไนไมมีการจับมือ
กับเพศตรงขาม การใชมือซายในการสงของหรือนามบัตรใหแกชาวมุสลิมถือเปนสิ่งไมสุภาพ เปนตน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทยทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองใหความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอยมากข้ึนเนื่องจากกฎหมาย
และวัฒนธรรมของแตละชนชาติมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการฝาฝนกฎหมายจากชาว
ตางประเทศในไทยมากข้ึนท้ังโดยตั้งใจและความไมรูกฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ี
ปา ดวยสาเหตุท้ังท่ีเกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ สาเหตุท่ีเกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมข้ึนของ
จํานวนประชากรทําใหท่ีทํากินไมเพียงพอตอความตองการ หรือการขายท่ีดินใหนายทุนตางชาติแลว
ไมมีท่ีทํากินจึงตองบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะ สวนสาเหตุจากชาวตางชาติ อาจมีนายทุนเขามาทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การตัดไมเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ มลพิษจากขอเสีย
ขามแดน เชน อาจมีขยะขามแดน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองใหความสําคัญกับการจําหนายสินคา
ทางการเกษตรของไทยเราตองผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพกวาประเทศพ้ืนบาน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ
การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ใหบริการในดานการอนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซึ่งตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพ่ือสื่อสารกับ
ชาวตางชาติท่ีตองการทํานิติกรรมตางๆซึ่งเก่ียวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบํารุงทองท่ี การเสียภาษีปาย
เปนตน อีกท้ังเจาหนาท่ีภาครัฐจําตองพัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหอยูในระดับท่ีสื่อสารกับ
ผูใชบริการท่ีเปนชาวตางชาติ
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