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บทท่ี  ๑   
บทน ำ 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะต้องด าเนินการจดัท าแผนพฒันาของ
องคก์รซึง่ไดแ้ก่ 
แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา  แผนพฒันาสามปี  และแผนด าเนินงาน 
 องค์ประกอบในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย  ลักษณะของแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันา  วตัถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  ขัน้ตอนในการจดัท าแผน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา   และประโยชน์ของการจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา  ดงันี้ 
 
๑.๑ ลกัษณะของแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ 
  แผนยุทธศาสตร์การพฒันา  เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ทีก่ าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา  ซึง่แสดงถงึวสิยัทศัน์  พนัธกจิ  และจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพฒันาในอนาคต โดยสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนพฒันา
จงัหวดั  แผนพฒันาอ าเภอ แผนชุมชน  และนโยบายในการพฒันาทอ้งถิน่ 
  ในการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาสามปีของ
องคก์รปก ครองส่วนทอ้งถิน่ มคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ในการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพราะ เป็นภารกิจอนัดบัแรกในการจดัท าแผนพฒันา  เป็นกรอบในการก าหนดทิศ
ทางการพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ใหมุ่้งไปสู่สภาพการณ์อนัพงึประสงคไ์ดอ้ย่างเท่าทนั
กบัการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจดัสรรทรพัยากรที่มอียู่อย่างจ ากดัได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  ท าให้
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สามารถตอบ สนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ไดอ้ย่างแท้จรงิ  
เป็นกระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่ต้องการบรรจุและ
แนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน  และมีระบบ
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถิน่ละปัญหาความต้องการของประชาชน  ท าใหท้อ้งถิน่มกีารพฒันา
เพือ่บรรลุจุดมุ่งหมายเดยีวกนั  
 แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันามคีวามส าคญัต่อองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดนเป็นอย่างมาก
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเป็นแผนพฒันา  ที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน
อนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน  ไปสู่
สภาพการณ์ที่พงึประสงค์ได้อย่างเท่าทนักบัการเปลี่ยนแปลง  โดยจะต้องจดัสรรทรพัยากรที่มอียู่
อย่างจ ากดัใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด  ในการจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันานัน้จะตอ้งตัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูอย่างรอบดา้น  เพือ่ใหแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลเมอืงโดน  สามารถน าไปแกไ้ขปัญหาและสนองความตอ้งการประชาชนอย่างแทจ้รงิ 
 
 



๒ 
 

๑.๒ วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำแผนพฒันำยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ 
๑. เพื่อจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ  สามารถตอบสนองต่อปัญหา 

ความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้รงิ 
  ๒. เพือ่เป็นกรอบแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาสามปีขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืง
โดน 

๓. เป็นการเตรยีมความพรอ้มในการจดัเตรยีมโครงการ/กจิกรรมการพฒันาต่างๆ  ใหอ้ยู่ใน
ลักษณะเป็นแนวทางพัฒนาที่พร้อมจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เมอืงโดน  สามารถน าไปปฏบิตัไิดท้นัทเีมื่อไดร้บังบประมาณ       

๔. เพือ่น ามาซึง่การวเิคราะหศ์กัยภาพการพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน 
๕. เพื่อให้ทราบถงึวสิยัทศัน์  ภารกิจ  วตัถุประสงค์และเป้าหมาย  ทศิทางการพฒันาของ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดนในอนาคต  
๑.๓  ขัน้ตอนในกำรจดัท ำแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ 
           ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๓  ขอ้  ๑๖   การจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาใหด้ าเนินการตามระเบยีบนี้ 
โดยมขีัน้ตอนด าเนินการ  ดงันี้ 
           ๑. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่จดัประชุมประชาคมทอ้งถิน่  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิที่
เกี่ยวขอ้ง  เพื่อแจง้แนวทางการพฒันาทอ้งถิน่  รบัทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเดน็การพฒันา 
และประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนความช่วยเหลอืทางวชิาการ และแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบัสภาพ
พื้นที่  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  โดยให้น าขอ้มูลพื้นฐานใน
การพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
            ๒. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ รวบรวมแนวทางและขอ้มลู น ามา
วเิคราะหเ์พือ่จดัท าร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาแลว้เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่   
            ๓. คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่พจิารณาร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิน่ เพื่อเสนอ
ผู ้บรหิารทอ้งถิน่ 
            ๔. ผูบ้รหิารทอ้งถิน่พจิารณาอนุมตัริ่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิน่ และประกาศใช้
แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิน่ 
             ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลให้ผูบ้รหิารท้องถิน่เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
ต่อสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บรหิารฯจึงพจิารณาอนุมตัิและ
ประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาต่อไป 
๑.๔  ประโยชน์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าสามารถ
ดำเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีระบบ  มีทิศทางและบรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประหยัดเวลา  และงบประมาณ  และสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 

บทท่ี  ๒ 



๓ 
 

สภำพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐำน 

 

๒.๑ ข้อมูลทัว่ไป 

 ๑. ทีต่ ัง้ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน  ตัง้อยู่หมู่  ๒  บ้านเมอืงโดน  ต าบลเมอืงโดน  อ าเภอ
ประทาย  จงัหวดันครราชสมีา  อยู่ห่างจากอ าเภอประทายประมาณ  ๑๔  กิโลเมตร  อยู่ห่างจาก
จงัหวดันครราชสมีาประมาณ  ๑๑๙  กโิลเมตร  จดัตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่  ๒๓  กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๐  แยก
ออกจากต าบลหนัหว้ยทรายในปี  พ.ศ. ๒๕๓๔  มทีัง้หมดจ านวน ๗ หมู่บา้น  ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของ
อ าเภอประทายและอยู่ห่างจาก   ที่ว่าการอ าเภอประทายประมาณ  ๑๔  กโิลเมตร  ประชากรส่วน
ใหญ่อพยพมาจากจงัหวดัมหาสารคาม  รอ้ยเอด็  อุดรธานี   

 ๒. อาณาเขต    

ทศิเหนือ  ติดต่อกับ  ต าบลหนองสองห้อง อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวดั
ขอนแก่น 

ทศิใต ้  ตดิต่อกบั  ต าบลหนองค่าย  อ าเภอประทาย  จงัหวดันครราชสมีา 
ทศิตะวนัออก   ติดต่อกับ  ต าบลทองหลาง  อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัด

บุรรีมัย ์
ทศิตะวนัตก     ติดต่ อกับ   ต าบลหันห้วยทราย   อ า เภอประทาย   จังหวัด

นครราชสมีา 

๓. เนื้อที ่ มพีืน้ทีท่ ัง้หมดในต าบลเมอืงโดน  จ านวน ๙,๖๑๒ ไร ่     (๓๖ ตารางกโิลเมตร) 
- พืน้ทีท่ าการเกษตร  ๑๕,๙๐๕ ไร ่

  - พืน้ทีป่่าไม ้       ๖๓๐ ไร ่
  - ทีอ่ยู่อาศยั       ๕๖๐ ไร ่
  - แหล่งน ้า    ๑,๓๗๘ ไร ่

๔. เขตการปกครอง  มทีัง้หมด  จ านวน  ๗ หมู่บา้น   

หมู่ที ่ ๑  บา้นเมอืงโดน 

หมู่ที ่ ๒  บา้นโนนเมอืง 

หมู่ที ่ ๓  บา้นดอนววั 

หมู่ที ่ ๔   บา้นดอนยาว 

หมู่ที ่ ๕  บา้นหนองค ู

หมู่ที ่ ๖  บา้นหนองม่วงน้อย 



๔ 
 

หมู่ที ่ ๗  บา้นหนองแวง 
๕. ภูมปิระเทศ 

  โดยทัว่ไปมลีกัษณะพืน้ทีเ่ป็นทีลุ่่มสลบักบัทีด่อนบรเิวณทีลุ่่มจะเป็นทีท่ านา  บรเิวณทีด่อนจะ
เป็นที่ ตัง้บ้านเรอืนของประชาชน  ลกัษณะของดินจะเป็นดินร่วนปนทรายและเป็นดินเค็มเหมาะ
ส าหรบัการเลีย้งสตัวแ์ละท าการเกษตร 

๖. ประชากร  (ขอ้มลู  ณ  วนัที ่ ๒๐  มนีาคม  ๒๕๕๙) 

๗. การศกึษา 
๑.  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ประจ าต าบล        จ านวน  ๑  แห่ง 

  ๒.  โรงเรยีนประถมศกึษา                    จ านวน  ๔  แห่ง 
- โรงเรยีนบา้นดอนววั  
- โรงเรยีนบา้นดอนสามคัค ี
- โรงเรยีนบา้นหนองค ู 

  - โรงเรยีนหนองม่วงหนองแวง 
  ๓.  โรงเรยีนมธัยมศกึษา  (ขยายโอกาส)     จ านวน  ๑  แห่ง 
  - โรงเรยีนเมอืงโดนส าโรง 
  ๔.  ทีอ่่านหนงัสอืพมิพป์ระจ าหมู่บา้น       จ านวน ๗  แห่ง 
 ๘. สาธารณสุข 
   ๑. สถานีอนามยัประจ าต าบล  ๑  แห่ง  (ตัง้อยู่บา้นหนองค ู หมู่ที ่๕) 
                    ๒. อตัราการมแีละใชส้ว้มราดน ้า  รอ้ยละ  ๑๐๐ 
                   ๓. การจดัเกบ็ท าลายขยะกระท าโดยชาวบา้นจดัเกบ็  ท าลายเองโดยวธิเีผาและฝัง 

๙. ทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ที ่ ทีส่าธารณประโยชน์  จ านวน  ๓๑๙  ไร่   ดงันี้ 
  - ป่าชา้   หมู่ที ่ ๒  บา้นโนนเมอืง จ านวน ๓๓    ไร่ 
  - ป่าชา้เก่า   หมู่ที ่ ๓  บา้นดอนววั จ านวน ๕๔    ไร่ 

 
หมู่
ท่ี 

 
บ้ำน จ ำนวนครวัเรือน 

จ ำนวนประชำกร 
ชำย หญิง รวม 

๑ เมอืงโดน ๑๔๐ ๓๔๐ ๒๘๙ ๖๒๙ 
๒ โนนเมอืง ๑๐๔ ๒๒๘ ๒๐๘ ๔๓๖ 
๓ ดอนววั ๘๒ ๑๙๔ ๑๙๖ ๓๙๐ 
๔ ดอนยาว ๑๙๔ ๔๐๗ ๔๔๖ ๘๕๓ 
๕ หนองค ู ๒๒๑ ๔๗๘ ๔๖๗ ๙๔๕ 
๖ หนองม่วงน้อย ๑๑๐ ๒๓๕ ๒๔๘ ๔๘๓ 
๗ หนองแวง ๗๓ ๑๖๙ ๑๕๕ ๓๒๔ 

รวม ๙๒๔ ๒,๐๕๑ ๒,๐๐๙ ๔,๐๖๐ 



๕ 
 

  - ดอนเขม็   หมู่ที ่ ๔  บา้นดอนยาว จ านวน ๑๐๖  ไร ่
  - โคกหนิตัง้  หมู่ที ่ ๕  บา้นหนองค ู  จ านวน ๑๒๖  ไร่ 
  - โคกหวันา    หมู่ที ่ ๗  บา้นหนองแวง 

 
๑๐.  อาชพี 

  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   ประกอบอาชีพท านาและ
ประกอบอาชพีทางดา้นอื่นบา้งเลก็น้อย  เช่น  คา้ขาย , รบัราชการ , เลีย้งสตัว ์, รบัจา้ง              

๑๑.  สถาบนัและองคก์รทางศาสนา 
   ๑. วดั  จ านวน  ๕  แห่ง 

- วดับา้นเมอืงโดน  หมู่ที ่ ๑ 
- วดับา้นดอนววั   หมู่ที ่ ๓ 
- วดับา้นดอนยาว  หมู่ที ่ ๔ 
- วดับา้นหนองค ู  หมู่ที ่ ๕ 
- วดับา้นหนองม่วงน้อย  หมู่ที ่ ๖   
๒.  ส านกัสงฆ ์ จ านวน  ๔  แห่ง 
- ส านกัสงฆบ์า้นโนนเมอืง  หมู่ที ่ ๒ 
- ส านกัสงฆว์ดัป่าเมตตา  หมู่ที ่ ๔ 
- ส านกัสงฆว์ดัป่าบา้นหนองคู หมู่ที ่ ๕ 
- ส านกัสงฆบ์า้นหนองแวง  หมู่ที ่ ๗ 

 ๑๒.  ขนบธรรมเนียมประเพณี  พธิกีรรม  อทิธพิลทางความคดิ  (ค่านิยม) 
ประชากรภายในต าบลเมอืงโดนไดม้กีารปฏบิตัยิดึถอืในขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ  ตัง้แต่บรรพบุรุษจนถงึปัจจุบนัอย่างต่อเนื่อง  เช่น  

งานบุญประเพณีต่างๆ  ฮตี  ๑๒  ซึง่ประกอบดว้ย 

เดอืนอา้ย    ประเพณีนิมนตพ์ระสงฆเ์จา้เขา้กรรม 
เดอืนยี ่   ประเพณีท าบุญคุณขา้ว 
เดอืนสาม  ประเพณีบุญขา้วจี ่
เดอืนสี ่   ประเพณีบุญพระเวช 
เดอืนหา้   ประเพณีบุญตรุษสงกรานตแ์ละขึน้บา้นใหม่                        
เดอืนหก   ประเพณีวนัวสิาขบูชาและบุญบัง้ไฟ 
เดอืนเจด็  ประเพณีบูชาเทวาอารกัษ์หลกัเมอืง  ปู่ ตา 
เดอืนแปด  ประเพณีเขา้พรรษา 
เดอืนเกา้  ประเพณีขา้วประดบัดนิ 
เดอืนสบิ   ประเพณีขา้วสาก 
เดอืนสบิเอด็  ประเพณีออกพรรษา 
เดอืนสบิสอง  ประเพณีกฐนิ 
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๑๓. ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

  การใหบ้รกิารความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิแก่ประชาชนด าเนินการโดยสถานี
ต ารวจภูธร 
ต าบลหนัหว้ยทราย  โดยมเีจา้หน้าทีส่ายตรวจคอยออกตรวจตราในพืน้ทีเ่ป็นประจ า นอกจากนี้ยงัมี
ป้อมยามประจ าหมู่บา้นทุกหมู่บา้น 
 
๒.๒ ข้อมูลเก่ียวกบัศกัยภำพท้องถ่ิน   
  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพท้องถิ่น   ได้แก่  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล  
งบประมาณ  และเครื่องมอือุปกรณ์ 
 ๑. ขอ้มลูคณะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน  
  ๑. นายอุทยั    แสนนอก นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
  ๒. นายสมาน    อดทน รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
 ๓. นายมานพ    สุพรรณนอก รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล            
  ๔. นายไพบูลย ์   ภาษ ี  เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
 ๒. ขอ้มลูสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน 
  ๑. นายสุทธ ี    หนิกอก  ประธานสภาฯ      (ส.อบต. ม.๔) 
  ๒. นายพุฒ    อดทน  รองประธานสภาฯ  (ส.อบต. ม.๑) 
  ๓. นายจดั    จอกทอง เลขานุการสภาฯ    (ส.อบต. ม.๒)  
  ๔. นายสมพร  อมฤกตย ์ ส.อบต. ม.๑ 
  ๕. นายส าราญ   เบีย้ไทสง ส.อบต. ม.๒ 
  ๖. นายภูมนิทร ์      ชมพุทธ ์   ส.อบต.  ม.๓ 
  ๗. นายมงคล    วุฒพิงศเ์ดชา ส.อบต.  ม.๓ 
  ๘. นายชอบ    อดทน        ส.อบต.  ม.๔ 
  ๙. นายนรนิทร ์    สาระพล  ส.อบต.  ม.๕ 
  ๑๐. นายประจวบ    แทนสดีา ส.อบต.  ม.๕ 
  ๑๑. นายทองแดง    นรพนัธ ์      ส.อบต.  ม.๖ 
  ๑๒. นายชานน    ทพิยบ์ าหราบ     ส.อบต.  ม.๗ 
  ๑๓. นายสรอ้ย     เหล่าหวายนอก ส.อบต.  ม.๗ 
 ๓.  ขอ้มูลพนักงานองค์การบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน  มทีัง้หมด  จ านวน  ๒๓  คน  แยก
เป็น 
 ๓.๑ ส านกัปลดั  มบีุคลากรจ านวน  ๑๑  คน  
  ๑. นางสาวดวงใจ ชมพุทธ ์      ต าแหน่ง  ปลดั อบต. 
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  ๒. นายเกรยีงไกร  จนัทลลีา ต าแหน่ง  รองปลดั อบต.  
  ๓. นางสาวอยัษดา ทุรนัไธสง   ต าแหน่ง  หวัหน้าส านกัปลดั 
  ๔. นางชฎาภรณ์  พลศริ ิ  ต าแหน่ง  นกัพฒันาชุมชน 
  ๕. นางสาวอรวรรณ ชมพุทธ ์ ต าแหน่ง  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 
  ๖. นายธนพล  ประเสรฐิ ต าแหน่ง  นกัวชิาการเกษตร 
  ๗. นางสาวบุญเรอืน ตาเกดิ  ต าแหน่ง  เจา้พนกังานธุรการ 

 ๘. นายพทิกัษ์  จนัทสทิธิ ์ ต าแหน่ง  ผูช้่วยนกัจดัการงานทัว่ไป 
๙. นางกรรธมิา    สุพรรณนอก ต าแหน่ง  ผูช้่วยนกัพฒันาชุมชน 
๑๐. นายอนุชติ    อดทน  ต าแหน่ง  ผูช้่วยเจา้หน้าทีธุ่รการ 
๑๑. นายอุทยั    เศยีรนอก ต าแหน่ง  ยาม   

   อ านาจหน้าที่  มภีาระหน้าที่เกี่ยวกบังานธุรการสารบรรณ  การจดัท าแผนพัฒนา
ต าบลการจดัท าร่างขอ้บงัคบั  การจดัท าทะเบยีนคณะผู้บรหิาร  สมาชกิอบต.  การด าเนินการตาม
นโยบายของรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกจิ  การให้ค าปรกึษางานในหน้าที่และความรบัผดิชอบการ
ปกครอง บงัคบับญัชาพนกังาน  สว่นต าบลและพนักงานจา้ง  การบรหิารงานบุคคลของอบต.ทัง้หมด  
การด าเนินการเกี่ยวกบัการอนุญาตต่างๆ และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง  แบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น  ๘  งาน  คอื 

๑. งานบรหิารงานทัว่ไป  มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
- งานบรหิารงานบุคคล 
- งานสวสัดกิารพนกังานสว่นต าบล 
- งานพฒันาบุคลากร 
- งานเลอืกตัง้และทะเบยีนขอ้มลู 
- งานการจดัรบัรองการประชุม  สมัมนาต่างๆ 
- งานดแูลรกัษาอาคารสถานที ่ จดัเตรยีมและบรกิารดา้นสถานที่ 
- งานบรหิารงานทัว่ไป  หรอืงานอื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  ๒. งานกจิการสภา  มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
   - งานอ านวยการและประสานงาน 
   - งานระเบยีบ  และขอ้บงัคบัการประชุมสภา 
   - งานการประชุมสภา  และจดัท ารายงานการประชุมสภา  อบต. 

- งานดแูลรกัษา จดัเตรยีมและบรกิารดา้นสถานที ่วสัดุอุปกรณ์เกีย่วกบั   
  การประชุมสภา 

   - งานอื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
๓. งานนโยบายและแผน  มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

- งานนโยบายและแผนพฒันา 
- งานขอ้มลูและประชาสมัพนัธ ์
- งานสารสนเทศและระบบคอมพวิเตอร ์
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- งานงบประมาณ 
- งานขอ้บญัญตัแิละระเบยีบกฎหมาย 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานอื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๔. งานกฎหมายและคด ี มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
- งานกฎหมายและคด ี
- งานนิตกิรรมสญัญาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั  อบต. หรอืตามทีไ่ดร้บั 
  มอบหมาย 
- งานระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
- งานรอ้งเรยีนรอ้งทุกขแ์ละอุทธรณ์   

๕. งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
- งานอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
- งานช่วยเหลอืและฟ้ืนฟู 
- งานกูภ้ยั 
- งานรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
- งานอื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๖. งานการเกษตรและสง่เสรมิอาชพี  มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
- งานส ารวจขอ้มลูดา้นการเกษตร 
- งานจดัท าแผนพฒันาการเกษตรระดบัต าบล 
- งานช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัธรรมชาต ิ
- งานฝึกอบรมอาชพีการเกษตร 
- งานศูนยบ์รกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล 
- งานส ารวจช่วยเหลอืป้องกนัก าจดัสตัรพูชื 
- งานบรกิารขอ้มลูและเผยแพร่ประชาสมัพนัธง์านการเกษตร 
- งานพฒันาและสง่เสรมิอาชพี 
- งานสง่เสรมิการเกษตร 
- งานอื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๗. งานพฒันาชุมชนและสงัคมสงเคราะห ์ มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
 - งานสงเคราะหเ์บีย้ยงัผูส้งูอายุ  ผูพ้กิาร  ผูป่้วยเอดส ์
 - งานดา้นเศรษฐกจิชุมชน 
 - งานส ารวจขอ้มลู  จปฐ.  และขอ้มลู  กชช.๒  ค. 
 - งานขอ้มลูต่างๆ  ตามนโยบายของรฐับาล 
 - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัการพฒันา 
 - งานควบคุมสิง่ปฏกิูล 
 - งานรกัษาความสะอาดและขนถ่ายสิง่ปฏกิูล 
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 - งานศกึษาและวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 - งานโรคตดิต่อและสตัวน์ าโรค 
 - งานสตัวแ์พทยแ์ละกจิการโรงฆา่สตัว ์ และงานอื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 - งานสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 
๘. งานสารบรรณ  มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
 - งานธุรการและสารบรรณ 

   - งานปฏบิตังิานในการด าเนินการเกีย่วกบัเอกสารสทิธิใ์นทรพัยส์นิของ            
  ทางราชการ 
- งานดแูลรกัษา  จดัเตรยีมและบรกิารดา้นสถานที ่ วสัดุอุปกรณ์เกีย่วกบั   
  งาน/กจิกรรม/โครงการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลและดแูลตอ้นรบัผู้    
  ทีเ่ขา้มาตดิต่องานราชการ 
- งานปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๓.๒ กองคลงั  มบีุคลากรจ านวน  ๕  คน 
๑. นางสาวจารุณี   บุญประสม  ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการกองคลงั 

  ๒. นางสาวเพญ็ศร ี  จติจงั  ต าแหน่ง  นกัวชิาการเงนิและบญัช ี
  ๓. นางสาวปวณีา ทมีศีร ี  ต าแหน่ง  เจา้พนกังานพสัดุ 
  ๔. นางณฐัธยาน์  ไกรนอก  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงาน
จดัเกบ็รายได ้
  ๕. นางพมิพพ์ร    โฮนอก  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได ้

  อ านาจหน้าที่  มภีาระหน้าที่เกี่ยวกบัการจดัท าบญัชีและทะเบียนรบั - จ่ายเงนิทุก
ประเภท  งาน เกีย่วกบัการเงนิ  การเบกิจ่ายเงนิการเกบ็รกัษาเงนิ  การน าสง่เงนิ  การฝากเงนิ  การ
ตรวจเงนิ อบต.  รวบรวมสถติเิงนิไดป้ระเภทต่างๆ  การเบกิตดัปี  การขยายเวลาเบกิจ่ายงบประมาณ  
การหกัภาษีและน าส่งเงินคงเหลือประจ า วนั  การรบัและจ่ายขาดเงินสะสม  การยืมเงินทดรอง
ราชการ  การจดัหาผลประโยชน์จากสิง่ก่อสรา้งและทรพัยส์นิตรวจสอบงานของจงัหวดัและส านักงาน
ตรวจเงนิแผ่นดนิ  การเร่งรดัใบส าคญัและเงนิยมืค้างช าระ การจดัเก็บภาษี การประเมนิภาษี  การ
เร่งรดัการจดัเก็บรายได้  การพฒันารายได้  การออกใบอนุญาตและธรรมเนียมต่างๆ และ ปฏิบตัิ
หน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้งแบ่งสว่นราชการภายในออกเป็น  ๕  งาน คอื 

๑. งานการเงนิ  มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
   - งานการเงนิ 
   - งานจดัท าฎกีาเบกิจ่ายเงนิ 
   - งานเกบ็รกัษาเงนิ 
   - งานอื่นๆ  ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒. งานการบญัช ี มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
   - งานการบญัช ี



๑๐ 
 

   - งานทะเบยีนคุมการเบกิจ่าย 
   - งานงบการเงนิและงบทดลอง 
   - งานงบแสดงฐานะทางการเงนิ 
   - งานอื่นๆ  ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๓. งานพฒันาและจดัเกบ็รายได ้ มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
   - งานภาษอีากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
   - งานพฒันารายได ้
   - งานควบคุมกจิการคา้และค่าปรบั 
   - งานทะเบยีนควบคุมและเร่งรดัรายได ้
   - งานอื่นๆ  ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๔. งานทะเบยีนทรพัยส์นิและพสัดุ  มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
   - งานทะเบยีนทรพัยส์นิและแผนทีภ่าษ ี

   - งานพสัดุ 
   - งานทะเบยีนเบกิจ่ายวสัดุครุภณัฑแ์ละยานพาหนะ 
   - งานอื่นๆ  ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
  ๕. ฝ่ายตรวจอนุมตัฎิกีาและควบคุมงบประมาณ  มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
   - ตรวจสอบรายรบัทีเ่ขา้มาว่าพอใชจ่้ายกบักบัรายจ่าย 
   - ตรวจสอบเงนิงบประมาณ  และรายได ้ รายรบัในภาพรวมของ  อบต. 
   - งานอื่นๆ  ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
๓.๓ สว่นโยธาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  มบีุคลากรจ านวน  ๔  คน 

  ๑. นายประกาศติ   จรทะผา  ต าแหน่ง  หวัหน้าสว่นโยธา 
  ๒. นายฐาปกรณ์  เทพประจกัษ์ ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
  ๓. นายคมกฤษ  ประทุมวนั ต าแหน่ง  ผูช้่วยช่างโยธา 
  ๔. นางสาวฐติกิาญจน์ เจรญิวงษ์ ต าแหน่ง  ผูช้่วยเจา้หน้าทีธุ่รการ 

  อ านาจหน้าที่  มภีาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ  และจดัท าโครงการใช้
จ่ายเงนิของ   อบต. การอนุมตัเิพื่อด าเนินการตามโครงการที่ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้ของอบต.  งาน
บ ารุงซ่อมและจดั ท าทะเบยีน สิง่ก่อสร้างที่อยู่ภายในความรบัผดิชอบของอบต.  การให้ค าแนะน า
ปรกึษาเกี่ยวกบัการจดั ท าโครงการและการออก แบบก่อสรา้งแก่อบต. และหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง  
งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุมปรกึษาซ่อมแซมวสัดุ ครุภณัฑ์และปฏบิตัหิน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
แบ่งสว่นราชการภายในออกเป็น  ๔  งาน  คอื 

๑. งานออกแบบเขียนแบบ  ควบคุมอาคาร  และงานก่อสร้าง  มีหน้าที่ความ
รบัผดิชอบ 

   - งานควบคุมดแูลการก่อสรา้งและบูรณะซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 
   - งานระบบขอ้มลูและแผนทีโ่ครงขา่ยเสน้ทางคมนาคม 
   - งานออกแบบเขยีนแบบและประมาณราคาก่อสรา้ง   



๑๑ 
 

   - งานควบคุมการก่อสรา้งถนน  และการขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร 
   - งานออกแบบและบรหิารขอ้มลูสายทาง 
   - งานก่อสรา้งและพฒันาแหล่งน ้า 

๒. งานก่อสรา้ง  มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
   - งานก่อสรา้งและบูรณะถนน 

   - งานก่อสรา้งและบูรณะสภาพและโครงการพเิศษ 
   - งานระบบขอ้มลูและแผนทีเ่สน้ทางคมนาคม 
   - งานบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรและยานพาหนะ 

  ๓. งานประสานสาธารณูปโภค  และผงัเมอืง  มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
   - งานประสานกจิการประปา 
   - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
   - งานระบายน ้าและคลองสง่น ้าตลอดฝายชลประทาน 
   - งานจดัตกแต่งสถานที ่ และปรบัปรุงภูมทิศัน์ 
   - งานส ารวจและแผนที ่
   - งานแผนทีภ่าษ ี
   - งานประสานการวางผงัพฒันาเมอืง  
   - งานควบคุมทางผงัเมอืง 

   - งานจดัรปูทีด่นิและฟ้ืนฟูเมอืง 
   - งานปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๓.๔ สว่นการศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  มบีุคลากรจ านวน  ๓  คน 
  ๑. นายปรชีา  ปัตตาปัตโต ต าแหน่ง  นกับรหิารการศกึษา 
  ๒. นางอญัญารตัน์   เบยีดนอก ต าแหน่ง  ครผููด้แูลเดก็ 
  ๓. นางสาวพมิพผ์กา   ชมพุทธ ์ ต าแหน่ง  ครผููช้่วยผูด้แูลเดก็ 
  อ านาจหน้าที่  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการ
วเิคราะห์วิจยัและพฒันาหลกัสูตรการแนะแนวการวดัผลประเมินผลการพฒันาต าราเรียนในการ
วางแผน  การศึกษามาตรฐาน สถานศึกษาการจดับรกิารส่งเสรมิการศึกษาการใช้เทคโนโลยทีาง
การศกึษา  การเสนอแนะเกีย่วกบัการศกึษาและ สง่เสรมิการวจิยัการวางโครงการส ารวจเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลสถติ ิ การศกึษาเพื่อน าไปประกอบการพจิารณาก าหนด นโยบายแผนงาน  และแนวทางการ
ปฏบิตัใินการจดัการศกึษาการเผยแพร่การศกึษาและปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กี่ยว ขอ้ง  แบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น  ๓  งาน  คอื  

๑. งานบรหิารงานทัว่ไป   มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
   - งานบรหิารทัว่ไป 
   - งานการศกึษาดา้นพืน้ฐาน 
   - งานแผนงานและวชิาการ 
  ๒. งานจดัการศกึษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 



๑๒ 
 

   - ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลเมอืงโดน 
๓. งานสง่เสรมิการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม กฬีา และนนัทนาการ  มหีน้าทีค่วาม   

       รบัผดิชอบ 
   - งานกจิการศาสนา 
   - งานสง่เสรมิประเพณี  ศลิปะ  วฒันธรรม  และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
   - งานกจิการเดก็และเยาวชน 
   - งานกฬีาและนนัทนาการ 
   - งานจดัการสง่เสรมิการศกึษาโดยใชเ้ทคโนโลยทีางการศกึษา 
   - งานการศกึษานอกระบบ 
   งานปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 ๔. ข้อมูลระดบักำรศึกษำของพนักงำนองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองโดน  
   ๑. ระดบัมธัยมศกึษา/อาชวีศกึษา  จ านวน   ๒    คน 
  ๒. ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู จ านวน   ๕    คน 
  ๓. ปรญิญาตร ี    จ านวน   ๑๑  คน   
  ๔. ระดบัปรญิญาโท   จ านวน   ๕    คน 
 
๒.๓ จดุยืนทำงยุทธศำสตร ์ (Positioning)  
  การก าหนดต าแหน่งจุดยนืทางยุทธศาสตร ์(Positioning) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืง
โดน ก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวนัที่ ๒๒ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลกัเกณฑ์การจดัท าและประสานแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 
๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ได้มกีารก าหนดต าแหน่งจุดยนืทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning)  ของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ๒  นครราชสมีา ชยัภูม ิบุรรีมัย์ 
และสุรินทร์ ควรมุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ ส่งเสริมภาคการเกษตร 
พฒันาการท่องเที่ยวทัง้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิม่ และ
พฒันาเสน้ทาง และก าหนดจุดยนืทางยุทธศาสตร ์ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
๐๘๑๐.๒/ ว๐๗๐๓ ลงวนัที่ ๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจดัท าและ
ประสานแผนพฒันาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มกีารก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่จดัท าแผนพฒันาให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การพฒันาของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) นโยบายรฐับาลแผนงานด้านความมัน่คง ภารกิจที่ได้รบัถ่ายโอนจากส่วนราชการ รวมถึง
สามารถใชค้่านิยมพืน้ฐานของคนไทยมาปรบัใชใ้นการจดัท าแผนยุทธศาสตร ์แผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดต้ามความเหมาะสม 
 
 
 

บทท่ี  ๓ 

 



๑๓ 
 

แผนยทุธศำสตร ์
 
๓.๑ กรอบแนวคิดในกำรจดัท ำยุทธศำสตรก์ำรพฒันำท้องถ่ิน 
 การจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน  มคีวามสอดคล้องเชื่อม 
โยงกบันโยบายและยุทธศาสตรใ์นระดบัต่างๆ  เช่น  นโยบายของรฐับาล  แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิ ฉบบัที ่ ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ  ยุทธศาสตร์
ประเทศ  (Country Strategy)  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเพือ่เสรมิความมัน่คงของชาต ิ ยุทธศาสตรก์าร
เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน  แนวทางการด าเนินการเตรยีมความพรอ้มเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเชงิพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ยุทธศาสตร์
กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั  ยุทธศาสตร์การ
พฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดันครราชสีมา นโยบายของผู้บริหารองค์การ
บรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน เป็นต้น แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน  เป็น
เครื่องมอืที่ส าคญัในการก าหนดทิศทางการพฒันาต าบลตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราช
บญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  พ.ศ. ๒๕๔๒  
เป็นแผนทีเ่กดิจากการมสี่วนร่วมของประชาชนในการร่วมแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัญหา  ความ
ตอ้งการของประชาชนเอง  ซึง่จะท าใหก้ารแกไ้ขปัญหาเป็นไปอย่างถูกตอ้งตรงกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิ  
ท าใหป้ระชาชนไดร้บัประโยชน์สงูสุดจากการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน   
 รฐับาลมนีโยบายในเรื่องต่างๆ  จ าแนกเป็น  ๑๑  ดา้น ซึง่รฐับาลไดน้ ายุทธศาสตรก์ารพฒันา
ประเทศ  ว่าดว้ยการเขา้ใจ  เขา้ถงึและพฒันาตามแนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั
มาเป็นหลักส าคญัใช้ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะ  
ความมเีหตุมผีล  และการมภีูมคิุม้กนัมาเป็นแนวคดิใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่
๑๑ แนวทางของคณะรกัษาความสงบแห่งชาตแิละความต้องการของประชาชน ซึ่งแสดงออกมาโดย
ตลอดและน่าจะชดัเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏริูปประเทศ เป็นแนวทางการก าหนด
นโยบาย  โดยค านึงถงึปัญหาของประเทศทีเ่ราทุกคนรู้อยู่แก่ใจ ค านึงถงึเงื่อนไขเงื่อนเวลาดงักล่าว
ขา้งต้น ค านึงถงึความท้าทายที่รออยู่ขา้งหน้า ไดแ้ก่ การทีป่ระเทศต้อง เร่งฟ้ืนตวัจากความบอบช ้า
ทางเศรษฐกิจ ความหวาดระแวงทางสังคมจนกลายเป็นความขดัแย้ง  ทางการเมือง การทุจริต
ประพฤตมิชิอบในภาครฐัจนกลายเป็นสิง่ที่ผู้คนอดิหน้าระอาใจและเขด็ขยาด และการเคลื่อนเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนทีต่้องมคีวามพรอ้มไม่ใหใ้ครอื่นมองว่าเราเป็นตวัปัญหา ของประชาคม 
ขอ้ส าคญัคอื นโยบายทุกดา้นทีจ่ะแถลงต่อไปนี้ตอ้งการสรา้งความเขม้แขง็ แก่องคก์รการปกครองทุก
ระดบัตัง้แต่ทอ้งถิน่จนถงึประเทศ  ต้องการเสนอยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ยัง่ยนื ครอบคลุมปัญหาทัง้
ระยะเฉพาะหน้าทีต่อ้งท าทนัท ี ระยะกลางทีจ่ะท าต่อไปหรอืตอ้งรอการใชบ้งัคบั  กฎหมาย  และระยะ
ยาวซึ่งแม้จะไม่เห็นผลส าเร็จในเวลาอันใกล้แต่รฐับาลนี้เห็นควรต้องวางรากฐาน เพื่อให้รฐับาล
ข้างหน้าเข้ามาพจิารณารบัช่วงได้อย่างต่อเนื่อง และประการส าคญัคอื ต้องการ ให้ประชาชนเกิด
ความชดัเจน รูล้่วงหน้าว่าประเทศของเราก้าวไปทางไหน จะมอีะไรเกดิ หรอืไม่เกดิขึน้ในอนาคตอนั
ใกล้เพื่อจะได้เตรยีมตวัได้ถูกต้อง ล้าพงัความไม่รู้นัน้เป็นอวชิชาอยู่แล้ว  แต่ความไม่รู้แม้แต่ในเรื่อง
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ใกล้ตวัทัง้ที่เราเป็นเจ้าของประเทศ เจ้าของอธปิไตย เจ้าของภาษีอากร และบางครัง้ยงัเป็นเจ้าของ
ทรพัย์สนิอกีด้วย หากไม่ทราบแม้แต่ว่าผงัเมอืงใหม่ครอบคลุมถงึบรเิวณใด  และเพยีงใด บ้านเรอืน
ของเราจะถูกเวนคืนหรอืไม่ ที่ดินของเราจะถูกจดัอยู่ในเขตพื้นที่สีใด  มขี้อจ ากดัการใช้ประโยชน์
อย่างไร ถนนหนทางจะสร้างทางไหน เหตุใดระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา จงึไม่สามารถ
บูรณาการการท างานใหเ้สรจ็ในคราวเดยีว เรื่องนี้รฐัจะยงัส่งเสรมิหรอื ยุตกิารส่งเสรมิกนัแน่ ประเทศ
ไทยจะเป็นสงัคมเกษตรกรรมหรอือุตสาหกรรม การไม่มีค าตอบ ในปัญหาเหล่านี้ย่อมเป็นความทุกข์
ของประชาชนทีเ่กี่ยวขอ้งซึ่งรฐับาลตอ้งการใหน้โยบายและ แผนปฏบิตัริาชการของแต่ละหน่วยงานที่
จะท าต่อไปมดีงันี้ 

 ๑. การปกป้องและเชดิชูสถาบนัพระมหากษตัรยิ์ สถาบนัพระมหากษตัรยิเ์ป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัของการปกครองในระบอบ ประชาธปิไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รฐับาลจงึถอืเป็น
หน้าทีส่ าคญัยิง่ยวดในอนัทีจ่ะ เชดิชสูถาบนัน้ีไวด้ว้ยความจงรกัภกัดแีละปกป้องรกัษาพระบรมเดชานุ
ภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสงัคมจติวทิยา และมาตรการทางระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการดา้นเนินการกบัผูค้ะนองปาก ย่ามใจหรอืประสงคร์า้ย มุ่งสัน่คลอน
สถาบนัหลกัของชาต ิโดยไม่ค านึงถงึความรู้ส านึกและความผูกพนัภกัดขีองคนอกีเป็นจ านวนมาก 
ตลอดจนเผยแพร่ ความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กต้องและเป็นจรงิเกี่ยวกบัสถาบนัพระมหากษตัรยิแ์ละพระ
ราชกรณียกจิ เพือ่ประชาชน ทัง้จะสนบัสนุนโครงการทัง้หลายอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิสง่เสรมิให้
เจา้หน้าที ่สถานศกึษา ตลอดจนหน่วยงานทัง้หลายของรฐัเรยีนรูเ้ขา้ใจหลกัการทรงงาน สามารถน า
หลกัดงักล่าว มาประยุกต์ใชใ้นการปฏบิตัริาชการและการพฒันา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการ
และแบบอย่าง  ๔  ทีท่รงวางรากฐานไวใ้หแ้พร่หลายเป็นที่ประจกัษ์และเกดิประโยชน์ในวงกว้างอนั
จะช่วยสรา้ง ความสมบูรณ์พนูสุขแก่ประชาชนในทีสุ่ด    

๒. การรกัษาความมัน่คงของรฐัและการต่างประเทศ  
๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รฐับาลให้ความส าคญัต่อการเตรยีมความพร้อม สู่ประชาคมการเมอืง

และความมัน่คงอาเซยีนในกจิการ  ๕  ดา้น ไดแ้ก่ การบรหิารจดัการชายแดน การสรา้งความมัน่คง
ทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมขา้มชาต ิการสรา้งความไวว้างใจ กบัประเทศเพื่อนบา้น และ
การเสรมิสร้างศกัยภาพในการปฏิบตัิการทางทหารร่วมกนัของอาเซียน  โดยเน้นความร่วมมอืเพื่อ
ป้องกนั แกไ้ขขอ้พพิาทต่าง ๆ และการแกไ้ขปัญหาเสน้เขตแดนโดยใชก้ลไก ทัง้ระดบัทวภิาคแีละพหุ
ภาค ีทัง้จะจดัระเบยีบการพฒันาตามกรอบประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน และการบรหิารจดัการพื้นที่
ชายแดนทัง้ทางบกและทางทะเล รองรบัการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ  ตามแนวชายแดน โดยใช้
ระบบเฝ้าตรวจทีม่เีทคโนโลยทีนัสมยั ก าหนดใหปั้ญหายาเสพตดิ การค าอาวุธ การค ามนุษย ์การกระ
ทา้อนัเป็นโจรสลดั การก่อการรา้ยสากลและอาชญากรรมขา้มชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าทีต่อ้งไดร้บั
การป้องกนัและแกไ้ขโดยการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่ขม้งวด และจดัการปัญหาอื่น ๆ ทีเ่ชื่อมโยงต่อเนื่อง
ให้เบ็ดเสรจ็ เช่น ปัญหาสถานะและสทิธขิองบุคคล การปรบัปรุงระบบการเขา้เมอืง การจดัระเบยีบ
แรงงานต่างดา้น เป็นตน้ 

 ๒.๒ เร่งแกไ้ขปัญหาการใชค้วามรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยน า ยุทธศาสตรเ์ขา้ใจ 
เขา้ถงึ และพฒันามาใชต้ามแนวทางกลัยาณมติรแบบสนัตวิธิ ีสง่เสรมิการพูดคุย สนัตสิุขกบัผูม้คีวาม
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คิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมัน่ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชนโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิควบคู่กบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทีส่อดคลอ้งกบั ความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสงัคม ขจดัการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน  เพื่อซ ้าเติม
ปัญหาไม่ว่าจากผู้มอีิทธพิลในท้องถิ่นหรอืเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมอืง ทัง้จะเพิม่ระดบั ปฏสิมัพนัธ์กบั
ต่างประเทศ และองคก์ารระหว่างประเทศทีอ่าจช่วยคลีค่ลายปัญหาได ้

 ๒.๓ พฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพของกองทพัและระบบป้องกันประเทศ  ให้ทนัสมยั มี
ความพร้อมในการรกัษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาต ิปลอดพ้นจากการคุกคาม  ทุกรูปแบบ 
ส่งเสรมิและพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารป้องกนัประเทศ ตลอดจนการวจิยั  และพฒันาและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อน าไปสู่การพึง่พาตนเองในการผลติอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการ
ความร่วมมอืระหว่างภาครฐักบัภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศได้ พรอ้มทัง้น าศกัยภาพ
ของกองทพัในยามปกตมิาสนับสนุนการพฒันาประเทศ การป้องกนับรรเทา สาธารณภยั การรกัษา
ทรพัยากรธรรมชาต ิและการรกัษาความมัน่คงภายในโดยมุ่งระดมสรรพก าลงั จากทุกภาคส่วนทัง้ใน
ระดบัชุมชน ทอ้งถิน่ ภูมภิาค และนานาชาต ิโดยเฉพาะอาเซยีนและ ประชาคมโลก ใหส้ามารถด้าน
เนินงานร่วมกนัเป็นเครอืขา่ยได ้ ๕  

๒.๔ เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบันานาประเทศบนหลกัการทีว่่า นโยบายการต่างประเทศ
เป็นส่วนประกอบส าคญัของนโยบายองค์รวมทัง้หมดในการบรหิาร ราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้าน
การเมอืง เศรษฐกจิ หรอืสงัคม โดยจะน ากลไกทางการทตูแบบบูรณาการ มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด
แก่ประชาชนทัง้ทางตรงและทางออ้ม เช่น การคุม้ครองดูแลคนไทย และผลประโยชน์ของคนไทยใน
ต่างแดน การแลกเปลีย่นทางการศกึษา วฒันธรรม การค า การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และการเปิด
โลกทศัน์ใหม้ลีกัษณะสากล เป็นตน้  

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสงัคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบรกิารของรฐั ความ
เหลื่อมล ้าในสงัคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขดัแย้ง  และความเดือดร้อนทัง้หลายของ
ประชาชน จงึมนีโยบายทีจ่ะดา้นเนินการดงันี้  

๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มัน่คง  แก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทัง้สตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทัง้  ยกระดบั
คุณภาพแรงงาน โดยใหแ้รงงานทัง้ระบบมโีอกาสเขา้ถงึการเรยีนรู้และพฒันาทกัษะ  ฝีมอืแรงงานใน
ทุกระดบัอย่างมมีาตรฐาน ทัง้จะเชื่อมโยงขอ้มูลและการด้านเนินการระหว่างหน่วยงาน ของรฐักบั
เอกชน เพื่อให้ตรงกบัความต้องการของพื้นที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้  จะส่งเสริมให้
แรงงานนอกระบบเขา้สูร่ะบบทีถู่กกฎหมายมากขึน้  

๓.๒ ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการคา้มนุษย ์รวมถงึปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมอืง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการ
ปรบัปรุงกฎหมายขอ้บงัคบัทีจ่ าเป็นและเพิม่ความเขม้งวดในการระวงัตรวจสอบ  

๓.๓ ในระยะต่อไป จะพฒันาระบบการคุม้ครองทางสงัคม ระบบการออม และระบบสวสัดกิาร
ชุมชนใหม้ปีระสทิธภิาพและมคีวามยัง่ยนืมากยิง่ขึ้น รวมทัง้การดูแลให้มีระบบ การกู้ยมืทีเ่ป็นธรรม
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และการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พฒันาศักยภาพ คุ้มครองและพิทกัษ์สิทธิ  จดัสวสัดิการ
ช่วยเหลอืและพฒันาคุณภาพชวีติของผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร ผูส้งูอายุ สตรแีละเดก็  

๓.๔ เตรยีมความพร้อมเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสรมิคุณภาพชีวติ  และการมงีานหรือ
กจิกรรมทีเ่หมาะสม เพือ่สรา้งสรรคแ์ละไม่ก่อภาระต่อสงัคมในอนาคต โดยจดัเตรยีมระบบการดูแลใน
บา้น สถานพกัฟ้ืน และโรงพยาบาล ทีเ่ป็นความร่วมมอืของภาครฐั ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครวั 
รวมทัง้พฒันาระบบการเงนิการคลงัส าหรบัการดแูลผูส้งูอายุ  

๓.๕ เตรยีมความพรอ้มเขา้สูส่งัคมทีม่คีวามหลากหลายเนื่องจากการเขา้สู่ ประชาคมอาเซยีน 
โดยสรา้งความเขม้แขง็และความพรอ้มแก่แรงงานไทยและร่วมพฒันาระบบ ความคุม้ครองทางสงัคม
ของแรงงานอาเซยีน  

๓.๖ จดัระเบียบสงัคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรฐัและประชาชนทัว่ไป โดยใช้ค่านิยมหลกั ๑๒ ประการตามนโยบาย  ของคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาตทิีไ่ดป้ระกาศไวแ้ลว้  

๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากนิของเกษตรกรและการรุกล ้าเขตป่าสงวน โดยการกระจาย
สทิธกิารถอืครองใหแ้ก่ผูท้ีอ่ยู่ในพืน้ทีท่ีไ่ม่ได้รุกล ้า และออกมาตรการป้องกนั การเปลีย่นมอืไปอยู่ใน
ครอบครองของผู้ที่มใิช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยดีาวเทยีมส ารวจและวธิกีาร แผนที่ที่ทนัสมยั แก้ไข
ปัญหาเขตที่ดนิทบัซ้อนและแนวเขตพืน้ที่ป่าที่ไม่ชดัเจน อนัก่อให้เกดิขอ้ขดัแย้ง  ระหว่างประชาชน
กบัเจา้หน้าทีร่ฐั  

๔. การศกึษาและเรยีนรู ้การทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม รฐับาลจะน าการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ความภาคภูมิใจในประวตัิศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้สร้างสงัคมให้
เขม้แขง็อย่างมคีุณภาพและคุณธรรมควบคู่กนัดงันี้  

๔.๑ จดัใหม้กีารปฏริปูการศกึษาและการเรยีนรู ้โดยใหค้วามส าคญั ทัง้การศกึษาในระบบและ
การศกึษาทางเลอืกไปพร้อมกนั เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถ  เรยีนรู้ พฒันาตนได้เต็ม
ตามศกัยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวติได้โดยมีความใฝ่รู้และทกัษะ ที่เหมาะสม เป็นคนดีมี
คุณธรรม สร้างเสรมิคุณภาพการเรยีนรู้ โดยเน้นการเรยีนรู้เพื่อสร้างสมัมาชีพ  ในพื้นที่ ลดความ
เหลื่อมล ้า และพฒันาก าลงัคนใหเ้ป็นทีต่อ้งการเหมาะสมกบัพืน้ที ่ทัง้ในดา้น การเกษตร อุตสาหกรรม 
และธุรกจิบรกิาร  

๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  การศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นของผูเ้รยีนและลกัษณะพืน้ทีข่องสถานศกึษา และปรบัปรุง และบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือ  ด้อยโอกาส 
จดัระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทัว่ไปมสีทิธเิลอืกรบับรกิารการศกึษา  ทัง้ในระบบ
โรงเรยีนและนอกโรงเรยีน โดยจะพจิารณาจดัใหม้คีปูองการศกึษาเป็นแนวทางหนึ่ง  

๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน
ทัว่ไปมโีอกาสร่วมจดัการศกึษาทีม่คีุณภาพและทัว่ถงึ และร่วมในการปฏริูปการศกึษา และการเรยีนรู ้
กระจายอ านาจการบรหิารจดัการศกึษาสู่สถานศกึษา เขตพืน้ทีก่ารศกึษา และ องคก์รปกครองส่วน
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ทอ้งถิน่ตามศกัยภาพและความพรอ้ม โดยใหส้ถานศกึษาสามารถเป็นนิตบิุคคล และบรหิารจดัการได้
อย่างอสิระและคล่องตวัขึน้  

๔.๔ พฒันาคนทุกช่วงวยัโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ เพื่อให้สามารถ  มคีวามรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต  ปรับ
กระบวนการเรยีนรู้และหลกัสูตรให้เชื่อมโยงกบัภูมสิงัคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรม  เข้า
ดว้ยกนัเพื่อใหเ้อื้อต่อการพฒันาผู้เรยีนทัง้ในด้านความรู ้ทกัษะ การใฝ่เรยีนรู ้การแก้ปัญหา ๗ การ
รบัฟังความเหน็ผูอ้ื่น การมคีุณธรรม จรยิธรรม และความเป็นพลเมอืงดโีดยเน้นความร่วมมอื ระหว่าง
ผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ในและนอกโรงเรยีน  

๔.๕ ส่งเสรมิอาชีวศึกษาและการศึกษาระดบัวทิยาลยัชุมชน เพื่อสร้าง  แรงงานที่มทีกัษะ
โดยเฉพาะในทอ้งถิน่ที่มคีวามต้องการแรงงาน และพฒันาคุณภาพมาตรฐาน การศกึษาใหเ้ชื่อมโยง
กบัมาตรฐานวชิาชพี  

๔.๖ พฒันาระบบการผลติและพฒันาครูทีม่คีุณภาพและมจีติวญิญาณ ของความเป็นครู เน้น
ครูผูส้อนใหม้วีุฒติรงตามวชิาทีส่อน น าเทคโนโลยสีารสนเทศและเครื่องมอื ทีเ่หมาะสมมาใช้ในการ
เรยีนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมอืช่วยครูหรอืเพื่อการเรยีนรู้ด้วยตนเอง  เช่น การเรยีนทางไกล การ
เรยีนโดยระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นต้น รวมทัง้ปรบัระบบการประเมนิ สมรรถนะทีส่ะทอ้นประสทิธภิาพ
การจดัการเรยีนการสอนและการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนเป็นส าคญั  

๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถมัภพ์ระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนบัสนุน ใหอ้งคก์รทางศาสนา
มบีทบาทส าคญัในการปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนพฒันาคุณภาพชีวติ สร้างสนัติสุขและ
ความปรองดองสมานฉนัทใ์นสงัคมไทยอย่างยัง่ยนื และมสีว่นร่วมในการพฒันาสงัคมตามความพรอ้ม  

๔.๘ อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรม ภาษาไทยและ  ภาษาถิน่ ภูมปัิญญา
ท้องถิ่น รวมทัง้ความหลากหลายของศลิปวฒันธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมใิจใน
ประวตัศิาสตร์และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสมัพนัธ์อนัดี ในระดบัประชาชน ระดบัชาต ิ
ระดบัภูมภิาค และระดบันานาชาต ิตลอดจนเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิใหแ้ก่ประเทศ  

๔.๙ สนบัสนุนการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ วฒันธรรมของประเทศเพือ่นบา้น และวฒันธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศลิปะและวฒันธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรยีมเขา้สู่  เสาหลกัวฒันธรรม
ของประชาคมอาเซยีนและเพือ่การเป็นสว่นหน่ึงของประชาคมโลก  

๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจติส านึกที่ด ีรวมทัง้สนับสนุนการผลติสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะใหเ้ยาวชนและประชาชนไดม้โีอกาสแสดงออกอย่างสรา้งสรรค ์ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน รัฐบาลจะ
วางรากฐาน พฒันา และเสรมิความเข้มแขง็ให้แก่การให้บรกิาร  ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของ
ประชาชนโดยเน้นความทัว่ถงึ ความมคีุณภาพ และประสทิธภิาพ ดงันี้  

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลกัประกนัสุขภาพครอบคลุมประชากร ในทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพโดยไม่มคีวามเหลื่อมล ้าของคุณภาพบรกิารในแต่ละระบบและบูรณาการ ขอ้มูลระหว่างทุก
ระบบหลกัประกนัสุขภาพเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ ๘  
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๕.๒ พฒันาระบบบรกิารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกนัโรคมากกว่ารอใหป่้วย แลว้จงึมารกัษา 
สร้างกลไกการจดัการสุขภาพในระดบัเขตแทนการกระจุกตวัอยู่ที่ส่วนกลาง  ปรบัระบบการจ้างงาน 
การกระจายบุคลากรและทรพัยากรสาธารณสุขใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถิน่ และใหภ้าคเอกชนสามารถมี
ส่วนร่วมในการจา้งบุคลากรเพื่อจดับรกิารสาธารณสุขโดยรฐั เป็นผูก้ ากบัดูแลสนับสนุนความร่วมมอื
ระหว่างรฐัและเอกชนในการพฒันาระบบบรกิารทางการแพทย์ และสาธารณสุข โดยส่งเสรมิการร่วม
ลงทุนและการใชท้รพัยากรและบุคลากรร่วมกนัโดยมขีอ้ตกลง ทีร่ดักุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  

๕.๓ เสรมิความเขม้แขง็ของระบบเฝ้าระวงัโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบตัใิหม่ และโรคอุบตัิ
ซ ้า โดยมเีครอืข่ายหน่วยเฝ้าระวงั หน่วยตรวจวนิิจฉัยโรค และหน่วยทีส่ามารถตดัสนิใจ เชงินโยบาย
ในการสกดักัน้การแพร่กระจายไดอ้ย่างทนัท่วงท ี 

๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่ การบาดเจ็บและ
เสยีชวีติ โดยการร่วมมอืระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจบัเพื่อป้องกนั การรายงาน  และการดูแล
ผูบ้าดเจบ็  

๕.๕ สง่เสรมิการกฬีาเพือ่สุขภาพ ใชก้ฬีาเป็นสือ่ในการพฒันาลกัษณะนิสยั เยาวชนใหม้นี ้าใจ
นักกฬีามวีนิัย ปฏบิตัติามกฎกตกิามารยาท และมคีวามสามคัค ีอกีทัง้พฒันา นักกฬีาใหม้ศีกัยภาพ
สามารถแขง่ขนัในระดบันานาชาตจินสรา้งชื่อเสยีงแก่ประเทศชาติ  

๕.๖ ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสงัคม เพื่อป้องกนั และแก้ปัญหาการ
ตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจรยิธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวยัวะและ 
สเต็มเซลล์ โดยจดัให้มมีาตรการและกฎหมายที่รดักุม เหมาะสมกบัประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของ
สงัคม  

๕.๗ พฒันาขดีความสามารถในการวจิยัดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และสาธารณสุข โดยจดั
ใหม้บีุคลากรและเครื่องมอืทีท่นัสมยั และใหม้คีวามร่วมมอืทัง้ระหว่าง หน่วยงานภายในประเทศและ
หน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกนัและรกัษา โรคทีม่คีวามส าคญั  

๖. การเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ ความไม่สงบทางการเมอืงที่ด าเนินมานาน
กว่า ๖ เดอืนจนถงึกลางปีนี้ มผีลใหเ้ศรษฐกจิชะลอตวัลงอย่างมาก แมค้ณะรกัษาความสงบแห่งชาติ
ได้ด าเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจนเริ่มฟ้ืนตัวแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจขยายตัวเต็มตามศักยภาพ 
นอกจากนัน้ ระบบเศรษฐกจิของไทย ยงัมจุีดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรบัปรุงหลายเรื่อง เพื่อที่จะสร้าง
พื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตวั ได้อย่างต่อเนื่องและมัน่คง ตัง้แต่การจดัเก็บภาษีซึ่งยงัไม่
เพยีงพอต่อการบรหิารและพฒันาประเทศ อย่างเตม็ศกัยภาพ ปัญหาหนี้ภาครฐั การใชพ้ลงังานอย่าง
ฟุ่มเฟือย ตลอดจนปัญหาการใชน้ ้า ในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเป็นประจ าใน
ฤดูแล้ง ในขณะที่มนี ้าท่วมบ่อยครัง้ ๙ ในฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจรญิเติบโตของเศรษฐกจิ 
รฐับาลจะด้านเนินนโยบายเศรษฐกิจ เป็น ๓ ระยะ คอื ระยะเร่งด่วนที่ต้องด้านเนินการทนัท ีระยะ
ต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคา อยู่และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจรญิเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ดงันี้  

๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ที่ยงัค้างอยู่ก่อนที่จะ
พ้นก าหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกจิตามที่ คณะรกัษาความ



๑๙ 
 

สงบแห่งชาตไิดจ้ดัท าไว ้โดยตดิตามใหม้กีารเบกิจ่ายอย่างคล่องตวัตัง้แต่ระดบั กระทรวงจนถงึระดบั
ทอ้งถิน่ รวมทัง้จะดแูลไม่ใหม้กีารใชจ่้ายทีส่ญูเปล่า เพือ่ช่วยสรา้งงานและกระตุน้การบรโิภค  

๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรกัษาความสงบ  แห่งชาติได้
จดัท าไว ้โดยน าหลกัการส าคญัของการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ทีใ่หค้วามส าคญัในการบูรณาการงบประมาณและความพรอ้มในการด าเนินงาน รวมทัง้น าแหล่งเงนิ
อื่นมาประกอบการพจิารณาด้วย เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายให้เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยดั ไม่
ซ ้าซ้อน และมปีระสทิธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มลีกัษณะไม่ยัง่ยนืหรอืสร้างภาระ  หนี้สาธารณะของ
ประเทศเกนิความจ าเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดบัจงัหวดัเพื่อแสดง ความโปร่งใส เป็นธรรม 
และไม่เลอืกปฏบิตั ิควบคู่ไปกบัการเพิม่ประสทิธภิาพการเบกิจ่ายงบประมาณ ตัง้แต่ระดบักระทรวง
จนถงึระดบัท้องถิน่ เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบรโิภค โดยจะจดัให้มี ระบบและกลไกในการ
ตดิตามตรวจสอบไม่ใหม้กีารใชจ่้ายทีส่ญูเปล่า  

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนดว้ยการเร่งพจิารณาโครงการลงทุนที่มปีระสทิธภิาพ ซึ่งนักลงทุนยื่น
ขออนุมตัิส่งเสรมิการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทที่มผีลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร  มาจดัท าเป็นโครงการ
ลงทุนร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีทัง้ในวงการ  ก่อสร้าง วงการ
อสงัหารมิทรพัย ์และตลาดการเงนิ  

๖.๔ ดแูลเกษตรกรใหม้รีายไดท้ีเ่หมาะสมดว้ยวธิกีารต่าง ๆ เช่น การลด ตน้ทุนการผลติ การ
ช่วยเหลอืในเรื่องปัจจยัการผลติอย่างทัว่ถงึ การช่วยเหลอืเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถงึการใชก้ลไก
ตลาดดแูลราคาสนิคา้เกษตรประเภททีร่าคาต ่าผดิปกตใิหส้งูขึน้ตามสมควร  

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกดิความคล่องตวั เช่น ปรบัปรุง  วธิกีารตรวจรบัรอง
มาตรฐานสนิคา้และมาตรฐานการผลติระดบัไร่นา เป็นต้น ใหส้ะดวกรวดเรว็ขึน้ ตลอดจนลดขัน้ตอน
ของกระบวนการดา้นธุรการและเอกสารอื่น ๆ ทีจ่ะช่วยใหร้ะบบการสง่สนิค า เรว็ขึน้ พรอ้มทัง้แสวงหา
ตลาดทีม่ศีกัยภาพเพื่อขยายฐานการส่งออกซึ่งครอบคลุมถงึการคา้ชายแดน ทีม่คีวามส าคญัมากขึ้น 
๑๐  

๖.๖ ชกัจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพจิารณา  มาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใชก้ฎอยัการศกึในบางพื้นที่ทีม่ตี่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรก ทีจ่ะทา้ได้ 
และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว  ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลกัษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจดัเป็นกลุ่มได้  เช่น กลุ่ม
ธรรมชาต ิประวตัศิาสตร ์ศลิปวฒันธรรม ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และสุขภาพ เช่น น ้าพุรอ้น ธรรมชาต ิทัง้
จะใหเ้ชื่อมโยงกบัผลติภณัฑท์ีพ่ฒันาจากวถิชีวีติชุมชน รวมทัง้พฒันาแหล่งท่องเทีย่ว ในประเทศทัง้ที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และ  เพิม่มาตรฐานความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ การควบคุมสนิค้าและบรกิารให้มคีุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจน
การอ านวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ แก่นกัท่องเทีย่ว  

๖.๗ ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงนิและการคลงัใหส้อดคลอ้งกนั เพื่อทีจ่ะสนับสนุน
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิพรอ้มกบัการรกัษาเสถยีรภาพของราคาอย่างเหมาะสม  



๒๐ 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนทัง้ที่ท่วมเป็นบรเิวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่ และปัญหา
ขาดแคลนน ้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งน าความเสยีหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดย
ระดมความคดิเพื่อหาทางป้องกนัไม่ใหเ้กดิน ้าท่วมรุนแรงดงัเช่นเหตุการณ์น ้าท่วม ในปี ๒๕๕๔ และ
หาวธิทีีจ่ะแก้ปัญหาน ้าท่วมเฉพาะพืน้ทีใ่หล้ดลงโดยเรว็ ไม่กระทบต่อพชืผล ส่วนภาวะภยัแลง้จนเกดิ
การขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตรนัน้ รฐับาลจะเร่งดา้นเนินการจดัสรา้ง แหล่งน ้าขนาดเลก็ใหก้ระจาย
ครอบคลุมทัว่พืน้ทีเ่พาะปลูกใหม้ากทีสุ่ด ซึง่จะสามารถทา้ไดใ้นเวลา ประมาณ ๑ ปี  

๖.๙ ปฏริปูโครงสรา้งราคาเชือ้เพลงิประเภทต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุน และใหม้ภีาระภาษี
ที่เหมาะสมระหว่างน ้ามนัต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ การใช้พลงังานของ
ประเทศและใหผู้้บรโิภคระมดัระวงัที่จะไม่ใชอ้ย่างฟุ่มเฟือย รวมถงึดา้นเนินการ ใหม้กีารส ารวจและ
ผลิตก๊าซธรรมชาติและน ้ ามันดิบรอบใหม่ทัง้ในทะเลและบนบก และด้านเนินการ ให้มีการสร้าง
โรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรฐัและเอกชน ทัง้จากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิง  และจาก
พลงังานทดแทนทุกชนิด ด้วยวธิกีารที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมติรต่อสภาวะแวดล้อม 
พรอ้มกบัร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบา้นในการพฒันาพลงังาน 

๖.๑๐ ปรบัปรุงวธิกีารจดัเกบ็ภาษใีหจ้ดัเกบ็ไดอ้ย่างครบถ้วน โดยปรบัปรุง โครงสรา้งภาษใีห้
คงอตัราภาษเีงนิไดไ้ว้ในระดบัปัจจุบนั ทัง้บุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล แต่ปรบัปรุง โครงสรา้งอตัรา
ภาษีทางด้านการค าและขยายฐานการจดัเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรพัย์สนิ เช่น ภาษี
มรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด  รวมทัง้
ปรบัปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้น ภาษี
ประเภททีเ่อือ้ประโยชน์เฉพาะผูท้ีม่ฐีานะการเงนิด ีเพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมมากขึน้ ๑๑  

๖.๑๑ บริหารจดัการหนี้ภาครฐัที่เกิดขึ้นในช่วงรฐับาลที่ผ่านมา ซึ่งมีจ้านวนสูง  มากกว่า 
๗๐๐,๐๐๐ ลา้นบาท และเป็นภาระงบประมาณใน ๕ ปีขา้งหน้า อนัจะทา้ใหเ้หลอื งบประมาณเพือ่การ
ลงทุนพฒันาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ใหค้รบถ้วน หาแหล่งเงนิ ระยะยาวมาสะสางหนี้
ทัง้หมด และยดืระยะเวลาชา้ระคนืใหน้านทีสุ่ดเพือ่ลดภาระของงบประมาณ ในอนาคต  

๖.๑๒ ในระยะยาว พฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทาง
บกโดยเริม่โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ้าเชื่อม กรุงเทพมหานคร
กบัเมอืงบรวิารเพิม่เติมเพื่อลดเวลาในการเดนิทางของประชาชนและเพื่อให้มี คุณภาพชวีติที่ดีขึ้น 
เพือ่ตัง้ฐานใหร้ฐับาลต่อไปทา้ต่อไดท้นัทีดา้นคมนาคมทางอากาศโดยปรบัปรุง ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมริะยะที ่๒ ท่าอากาศยานดอนเมอืง และท่าอากาศยานสากลในภูมภิาค สง่เสรมิการใชป้ระโยชน์ท่า
อากาศยานในภูมภิาค เพื่อให้สามารถรองรบัปรมิาณการจราจรทางอากาศ  ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ตลอดจนสนับสนุนใหเ้กดิการพฒันานิคมอุตสาหกรรมการบนิของประเทศ การซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
และการพฒันาขดีความสามารถในการใหบ้รกิารขนส่งทางอากาศ ใหม้คีุณภาพไดม้าตรฐานในระดบั
สากล รวมทัง้การใชท้่าอากาศยานในภูมภิาคเสรมิท่าอากาศยาน สุวรรณภูมแิละท่าอากาศยานดอน
เมอืง เช่น ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นต้น และด้านการคมนาคม ทางน ้าโดยพฒันาการขนส่งสนิค า
ทางล้าน ้าและชายฝัง่ทะเล เพื่อลดต้นทุนระบบโลจสิตกิส์ของประเทศ เริม่จากการเร่งรดัพฒันาท่า
เทยีบเรอืชายฝัง่ที่ท่าเรอืแหลมฉบงั ท่าเรอืชายฝัง่ทะเลอ่าวไทยและ อนัดามนั ตลอดจนผลกัดนัให้



๒๑ 
 

ท่าเรอืในลา้น ้าเจา้พระยาและป่าสกัมกีารใชป้ระโยชน์ในการขนส่งสนิค า ภายในประเทศและเชื่อมโยง
กบัท่าเรอืแหลมฉบงั รวมทัง้การขดุลอกร่องน ้าลกึ  

๖.๑๓ ปรบัโครงสร้างการบรหิารจดัการในสาขาขนส่งที่มกีารแยกบทบาท  และภารกิจของ
หน่วยงานระดบันโยบาย หน่วยงานก ากบัดูแล และหน่วยปฏบิตัทิีช่ดัเจน และ จดัตัง้หน่วยงานก ากบั
ดูแลระบบราง เพื่อท้าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตรา
ค่าบรกิารที่เป็นธรรม การลงทุน การบ ารุงรกัษา และการบรหิารจดัการ ซึ่งจะช่วย สนับสนุนการ
พฒันาระบบรางใหเ้ป็นโครงข่ายหลกัของประเทศ รวมทัง้พจิารณาปรบัปรุงกฎหมาย  และระเบยีบที่
เกี่ยวขอ้งกบัสาขาขนส่งและการประกอบกิจการโลจสิตกิส์ให้ทนัสมยัสอดคล้องกบั สถานการณ์ใน
ปัจจุบนั และมคีวามชดัเจนในทางปฏิบตั ิรวมทัง้สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามา  มสี่วนร่วมในภาค
ขนสง่เพิม่ขึน้  

๖.๑๔ พฒันาและปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการของรฐัวสิาหกจิใหม้ ีประสทิธภิาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยจดัท้ายุทธศาสตร์การพฒันารฐัวสิาหกิจที่ชดัเจน พร้อมทัง้ก าหนดเป้าหมายและ
มาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการของรฐัวสิาหกจิ ที่มปัีญหาด้านการเงนิและการด้านเนิน
งานใหเ้กดิผลในทางปฏบิตั ิตลอดจนพจิารณาความจ้าเป็น ในการคงบทบาทการเป็นรฐัวสิาหกิจแต่
ละแห่งใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อใหร้ฐัวสิาหกจิ เป็นเครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิาพของรฐั
ในการพฒันาประเทศและพฒันากลไกการก ากับดูแล ๑๒ รฐัวิสาหกิจที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการ
แข่งขนัที่เป็นธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวม คุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ และสามารถให้บรกิารประชาชนได้ตามมาตรฐาน  ที่ก าหนดไว้ รวมทัง้มกีารบรหิาร
จดัการหนี้ทัง้ในส่วนที่รฐับาลและรฐัวสิาหกจิรบัภาระอย่างโปร่งใส  และมปีระสทิธภิาพเพื่อลดภาระ
ทางการคลงั  

๖.๑๕ ในดา้นเกษตรกรรม ดา้นเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คอื การปรบัโครงสร้าง การผลติสนิ
ค าเกษตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการดว้ยวธิกีารต่าง ๆเช่น การแบ่งเขตเพือ่ปลูกพชืผล แต่ละชนิด 
และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลติสนิค าเกษตรเพิม่บทบาทในฐานะ ผู้ซื้อพชืผล
จนถงึการแปรรูปและการส่งออกได ้แลว้แต่กรณี เพื่อใหส้หกรณ์เป็นผู้ค าขายสนิค า เกษตรรายใหญ่
อกีรายหน่ึง ซึง่จะช่วยคา้นอ านาจของกลุ่มพอ่ค าเอกชนทีม่อียู่ในปัจจุบนัใหม้ ีความสมดุลมากขึน้  

๖.๑๖ ในดา้นอุตสาหกรรม ส่งเสรมิการพฒันาอุตสาหกรรมทีส่อดคลอ้ง กบัศกัยภาพพืน้ฐาน
ของประเทศ เช่น สง่เสรมิและพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู ตัง้แต่ตน้น ้า จนถงึปลายน ้า โดยการ
พฒันาวตัถุดบิและกระบวนการผลติใหม้คีุณภาพ ไดม้าตรฐาน และเป็นมติร กบัสิง่แวดลอ้ม ส่งเสรมิ
การพฒันานวตักรรมเพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคดิสรา้งสรรค ์และภูมิ
ปัญญา ส่งเสรมิการวจิยัเกษตรแปรรูป เพื่อเพิม่มูลค่าสนิค าเกษตร และแก้ไขปัญหาที่ส าคญัของ
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสรมิอุตสาหกรรมทีใ่ชเ้ทคโนโลยขีัน้สูง ส่งเสรมิ อุตสาหกรรมทีใ่ชก้ารออกแบบ
และสรา้งสรรค ์และส่งเสรมิอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลเทคโนโลยขีัน้สูง เพื่อปรบักระบวนการผลิตสู่
ระบบอตัโนมตัแิละกึง่อตัโนมตั ิ 

๖.๑๗ เพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและ ขนาดย่อมใหเ้ขม้แขง็ 
สามารถแขง่ขนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยการเพิม่องคค์วามรูใ้นดา้น การปรบัปรุงประสทิธภิาพของ
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กระบวนการผลติ ในการพฒันาผลติภณัฑแ์ละพฒันาการบรหิาร จดัการภายในองคก์ร ปรบัโครงสรา้ง
กลไกการสนับสนุนและการขบัเคลื่อนวสิาหกจิขนาดกลาง และขนาดย่อมใหเ้ป็นระบบและมเีอกภาพ
ที่ชดัเจนทัง้ในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบรกิาร ทางการเงนิและการลงทุนส าหรบัวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม การพฒันาผลิตภณัฑ์และ บรกิาร การตลาดและโอกาสในการลงทุนใน
ต่างประเทศ  

๖.๑๘ ส่งเสรมิภาคเศรษฐกจิดจิิตลัและวางรากฐานของเศรษฐกจิดจิิตลั ให้เริม่ขบัเคลื่อนได้
อย่างจรงิจงั ซึ่งจะทา้ให้ทุกภาคเศรษฐกจิก้าวหน้าไปไดท้นัโลกและสามารถ แข่งขนัในโลกสมยัใหม่
ได ้ซึ่งหมายรวมถงึการผลติและการค าผลติภณัฑด์จิติลัโดยตรง ทัง้ผลติภณัฑ์ ฮารด์แวร ์ผลติภณัฑ์
ซอฟต์แวร ์อุปกรณ์สื่อสารดจิิตลั อุปกรณ์โทรคมนาคมดจิิตลั และการใชด้จิติลั รองรบัการให้บรกิาร
ของภาคธุรกจิการเงนิและธุรกจิบรกิารอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาคสื่อสาร และบนัเทงิ ตลอดจน
การใชด้จิติลัรองรบัการผลติสนิค าอุตสาหกรรมและการพฒันาเศรษฐกจิ สรา้งสรรค ์ปรบัปรุงบทบาท
และภารกจิของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรงใหดู้แลและผลกัดนั ๑๓ งานส าคญัของประเทศชาตใิน
เรื่องนี้ และจะจดัใหม้คีณะกรรมการระดบัชาตเิพือ่ขบัเคลื่อนเรื่องนี้ อย่างจรงิจงั  

๗. การส่งเสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  การรวมตวัเป็นประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนซึง่จะมผีลใชบ้งัคบัอย่างเตม็ที่ ณ สิน้ปี ๒๕๕๘ จะเกดิประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็น
อย่างมาก หากประเทศไทยเตรยีมการ ในเรื่องต่าง ๆ ให้พร้อม การเร่งด้านเนินการเตรยีมความ
พรอ้มทัง้ในเรื่องความเชื่อมโยงดา้นระบบ การขนสง่และโลจสิตกิส ์ดา้นกฎระเบยีบ การอ านวยความ
สะดวกทางการค า การพฒันาด่านชายแดน และการเตรียมการด้านทรพัยากรมนุษย์จะส่งเสริม
บทบาทและการใชโ้อกาสของประเทศไทย ในประชาคมอาเซยีนใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดในการยกระดบั
คุณภาพชวีติประชาชนชาวไทยร่วมกบั ประชาชนอาเซยีน  

๗.๑ เร่งส่งเสรมิความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค า การลงทุน ในภูมภิาค อาเซียนและ
ขยายความร่วมมอืทางเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น โดยใชป้ระโยชน์จากโครงข่าย คมนาคมขนส่ง
และโทรคมนาคมทีเ่ชื่อมโยงระหว่างกนัของอาเซียน ระบบการออกใบรบัรอง/ ใบอนุญาตผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การท้าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทัง้  การสนับสนุนการใช้
ประโยชน์จากความตกลงทางการค าการลงทุนภายใตก้รอบความร่วมมอื ในระดบัทวภิาคแีละพหุภาคี
ทีม่ผีลใชบ้งัคบัแลว้ เร่งขยายการจดัทา้ขอ้ตกลงการยอมรบัร่วมกนั ของสนิค าดา้นการตรวจสอบและ
รบัรองมาตรฐานโดยให้ความส าคญัต่อสินค าที่ประเทศไทย มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค า
อุปโภคและบรโิภค รวมถงึการปรบักฎเกณฑก์ารค าและระบบ พธิกีารศุลกากรใหส้ะดวก ลดขัน้ตอน
ต่าง ๆ หรอืยกเลกิขัน้ตอนบางเรื่อง และปรบัระบบภาษี และการอ านวยความสะดวกอื่น ๆ เพือ่ดงึดดู
ให้มกีารตัง้ส านักงานปฏบิตักิารประจ้าภูมภิาค ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพฒันาให้กรุงเทพมหานคร
เป็นศูนยก์ลางทางธุรกจิ การค า การลงทุน ของภูมภิาคไดใ้นทีสุ่ด  

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขนัของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ  โดยสอดคล้องกับ
ขอ้ตกลงในการเคลื่อนยา้ยในดา้นสนิค า บรกิาร การลงทุน แรงงานฝีมอื และ ปัจจยัการผลติต่าง ๆ ที่
เปิดเสรมีากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ให้สามารถแข่งขนัได้ 
รวมทัง้สามารถด้านเนินธุรกิจร่วมกบัผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อน าไปสู่ความ
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เชื่อมโยงกบัห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฐานการผลติสนิค า หลายชนิดและธุรกจิ
เกีย่วเนื่องทีป่ระเทศไทยไดเ้ขา้ไปลงทุนขยายฐานการผลติในประเทศอื่น ในอาเซยีนมาเป็นเวลานาน
แลว้ ตลอดจนกลุ่มการผลติทีผู่ป้ระกอบการของไทยเตรยีมที่จะขยาย ฐานการผลติเพิม่เตมิอกีหลาย
ชนิด ซึง่ช่วยใหป้ระเทศไทยมฐีานการผลติสนิค าคุณภาพหลากหลาย เพือ่ขายในตลาดต่าง ๆ ไดม้าก
ขึน้ ทัง้ในอาเซยีนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลอืประเทศ เพื่อนบา้นในกระบวนการพฒันา
อุตสาหกรรม ๑๔  

๗.๓ พฒันาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคม อาเซยีน ทัง้แรงงาน
วชิาชีพ แรงงานมทีกัษะ และแรงงานไม่มทีกัษะ โดยการเร่งรดัและขยายผล  การใช้ระบบคุณวุฒิ
วชิาชพีให้เกดิผลในทางปฏบิตัโิดยค านึงถงึความเป็นเอกภาพกบัระบบมาตรฐาน ฝีมอืแรงงานและ
มาตรฐานวชิาชพีใน ๘ กลุ่มทีม่ขีอ้ตกลงการเปิดเสรใีนอาเซยีนควบคู่ไปกบั การวางแผนดา้นการผลติ
ใหเ้พยีงพอ การยกระดบัฝีมอืแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพ และอุตสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงาน
เขม้ขน้ การส่งเสรมิการพฒันาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน เพื่อใชใ้นการประเมนิค่าจ้าง
แรงงาน  

๗.๔ เร่งพฒันาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใน อนุภูมภิาคและ
ภูมิภาคอาเซียน โดยเร่งขบัเคลื่อนการด้านเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือ  ทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
(ACMECS) แผนความร่วมมอืแห่งอ่าวเบงกอลส าหรบัความร่วมมอืหลากหลายสาขาวชิาการและ 
เศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความ
เชื่อมโยง ดา้นการขนสง่และระบบโลจสิตกิสใ์นอาเซยีนสมัฤทธผิลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  

๗.๕ ต่อเชื่อมเสน้ทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจสิตกิส์จากฐานการผลติ  ในชุมชนสู่แหล่ง
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทัง้ภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับ  ศักยภาพของ
ผูป้ระกอบการรายย่อยสูต่ลาดทีก่วา้งขวางยิง่ขึน้ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ และขณะเดยีวกนั
กช็่วยสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิแก่พืน้ทีต่่าง ๆ ภายในประเทศดว้ย  

๗.๖ พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษโดยเริม่จากการพฒันาด่านการค าชายแดน และโครงขา่ยการ
คมนาคมขนส่งบรเิวณประตูการค าหลกัของประเทศเพื่อรองรบัการเชื่อมโยง กระบวนการผลติและ
การลงทุนขา้มแดน โดยปรบัปรุงโครงข่ายระบบถนน พฒันาระบบ National Single Window (NSW) 
และสิง่อ านวยความสะดวกทางการค าและการขนสง่สนิค าขา้มแดน อย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกให้
ความส าคญักบัด่านชายแดนที่ส าคญั ๖ ดา้น ไดแ้ก่ ปาดงัเบซาร์ สะเดา อรญัประเทศ แม่สอด บา้น
คลองลกึและบา้นคลองใหญ่ซึ่งจะทา้ใหร้ะบบขนส่งและโลจสิตกิส์ สามารถเชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อน
บา้นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและรองรบัปรมิาณการเดนิทาง และการขนส่งทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้จากการ
เขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  

๘. การพฒันาและส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี การวจิยัและพฒันา 
และนวตักรรม รฐับาลให้ความส าคญัต่อการวจิยั การพฒันาต่อยอด และการสร้างนวตักรรม เพื่อ
น าไปสูก่ารผลติและบรกิารทีท่นัสมยัดงันี้  



๒๔ 
 

๘.๑ สนับสนุนการเพิม่ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันาของประเทศเพื่อ มุ่งไปสู่เป้าหมายให้
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาตแิละมสีดัส่วนรฐัต่อเอกชน ๓๐ : ๗๐  ๑๕ ตามแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิทัง้นี้เพื่อใหป้ระเทศมคีวามสามารถในการแข่งขนั และมคีวามก้าวหน้า
ทดัเทียมกับประเทศอื่นที่มีระดบัการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจดัระบบบริหารงาน  วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรมใหม้เีอกภาพและประสทิธภิาพ โดยใหม้คีวามเชื่อมโยง กบัภาคเอกชน  

๘.๒ เร่งเสรมิสร้างสงัคมนวตักรรม โดยส่งเสรมิระบบการเรยีนการสอน ทีเ่ชื่อมโยงระหว่าง
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ การผลติก าลงัคน ในสาขาที่ขาดแคลน 
การเชื่อมโยงระหว่างการเรยีนรูก้บัการทา้งาน การใหบุ้คลากรดา้นการวจิยั ของภาครฐัสามารถไปทา้
งานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มชี่องทางได้เทคโนโลยีโดย
ความร่วมมอืจากหน่วยงานและสถานศกึษาภาครฐั  

๘.๓ ปฏริูประบบการใหส้ิง่จูงใจ ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่ป็นอุปสรรค ต่อการน างานวจิยัและ
พฒันาไปต่อยอดหรอืใชป้ระโยชน์ รวมทัง้ส่งเสรมิการจดัท้าแผนพฒันาการวจิยั และพฒันาในระดบั
ภาคหรอืกลุ่มจงัหวดั เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ ผลกัดนังานวจิยั และพฒันาไปสูก่ารใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลัย  หน่วยงานวจิยัของรฐั และ
ภาคเอกชน  

๘.๔ ส่งเสรมิให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลงังาน สะอาด ระบบราง 
ยานยนต ์ไฟฟ้า การจดัการน ้าและขยะ ใชป้ระโยชน์จากผลการศกึษาวจิยั และ พฒันา และนวตักรรม
ของไทยตามความเหมาะสม ไม่เพยีงแต่จะใช้เทคโนโลยจีากต่างประเทศ  ส่งเสรมิการใช้เครื่องมอื 
วสัดุ และสนิค าอื่น ๆ ทีเ่ป็นผลจากการวจิยัและพฒันาภายในประเทศ ในวงกวา้ง โดยจดัใหม้นีโยบาย
จดัซือ้จดัจา้งของภาครฐัทีเ่อือ้อ านวย เพือ่สรา้งโอกาสการพฒันา เทคโนโลยขีองประเทศ ในกรณีทีจ่า้
เป็นจะต้องจดัซื้อวสัดุอุปกรณ์หรอืเทคโนโลยจีากต่างประเทศ จะใหม้เีงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพือ่ใหส้ามารถพึง่ตนเองไดใ้นอนาคตดว้ย  

๘.๕ ปรบัปรุงและจดัเตรยีมใหม้โีครงสรา้งพืน้ฐานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ เทคโนโลย ีดา้นการ
วจิยัและพฒันา และดา้นวตักรรมซึ่งเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานทางปัญญาที่ส าคญั ในการต่อยอดสู่การใช้
เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มคีวามพร้อม ทนัสมยั และกระจาย ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น การ
พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การตัง้ศูนยว์เิคราะห ์หอ้งปฏบิตักิาร สถาบนั และศูนยว์จิยั เป็น
ตน้  

๙. การรกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากร และการสรา้งสมดุลระหว่าง  การอนุรกัษ์กบัการ
ใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน  ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐแล ะตัดไม้ท้าลายป่ามากขึ้น 
ทรพัยากรธรรมชาต ิและความหลากหลายทางชวีภาพทีเ่คยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม ้สตัวป่์า พนัธุพ์ชื 
และแร่ธาตุ ถูกท้าลายหรอืน าไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอนัมาก ทัง้
ปัญหาภาวะมลพษิ ๑๖ โดยเฉพาะขยะประเภทต่าง ๆ ก็รุนแรงยิง่ขึ้น รฐับาลจงึมนีโยบายจะรกัษา
ความมัน่คงของ ฐานทรพัยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยัง่ยนืดงันี้  



๒๕ 
 

๙.๑ ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพืน้ทีอ่นุรกัษ์ ทรพัยากรป่าไม้ และสตัวป่์า โดย
ใหค้วามส าคญัในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั จดัทา้แนวเขตทีด่นิของรฐั ใหช้ดัเจน เร่งรดั
กระบวนการพสิูจน์สทิธกิารถอืครองที่ดินในเขตที่ดนิของรฐัโดยน าระบบสารสนเทศ มาใช้เพื่อการ
บรหิารจดัการ ปรบัปรุงกฎหมายให้ทนัสมยัและสร้างบรรทดัฐานในการบงัคบัใช้กฎหมาย  อย่างมี
ประสทิธภิาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน ้าและพื้นที่อนุรกัษ์ที่มคีวามส าคญั เชงินิเวศ 
ก าหนดพืน้ทีแ่นวกนัชนและทีร่าบเชงิเขาใหเ้ป็นพืน้ทียุ่ทธศาสตรก์ารปลูกป่าเพือ่ป้องกนั ภยัพบิตัแิละ
ป้องกนัการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และสง่เสรมิการปลูกไมม้คี่าทางเศรษฐกจิในพืน้ที ่เอกชนเพือ่ลด
แรงกดดนัในการตดัไมจ้ากป่าธรรมชาตริวมทัง้ผลกัดนัแนวทางการประเมนิมูลค่า ทางเศรษฐศาสตร์
ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรกัษ์ เช่น โครงการปลูกป่า  เพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
โครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมแ้บบมสีว่นร่วมจากทุกภาคสว่น เป็นตน้  

๙.๒ ส่งเสรมิการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรชวีภาพและ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยัง่ยืน ค านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว สร้างโอกาส  ในการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์อนัเกดิขึน้จากการใชท้รพัยากรพนัธุกรรมอย่างยุตธิรรม และเท่าเทยีม เพือ่สรา้ง
ความเป็นอยู่ที่ดขีองประชาชน ความมัน่คงทางด้านอาหาร สุขอนามยั สนับสนุนวถิชีวีติของชุมชน 
และการพฒันาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิ รวมทัง้ให้การคุ้มครอง  เพื่อให้เกดิความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ  

๙.๓ ในระยะต่อไป พฒันาระบบบรหิารจดัการที่ดนิ และแก้ไขการบุกรุก ทีด่นิของรฐัโดยยดึ
แนวพระราชดา้นรทิีใ่หป้ระชาชนสามารถอยู่ร่วมกบัป่าได ้เช่น ก าหนดเขตป่าชุมชน ใหช้ดัเจน พืน้ที่
ใดทีส่งวนหรอืกนัไวเ้ป็นพืน้ทีป่่าสมบูรณ์กใ็ชม้าตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครดั พืน้ทีใ่ดสมควรให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผนัให้ตามความจ้าเป็นโดยใช้มาตรการ ทางการบรหิารจดัการ
มาตรการทางสงัคมจิตวิทยา และการปลูกป่าทดแทนเข้าด้านเนินการ ทัง้จะให้ เชื่อมโยงกับการ
ส่งเสรมิการมอีาชีพและรายได้อื่นอนัเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่อง  เพื่อให้คนเหล่านัน้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงโดยที่ดินยังเป็นของรฐั จะจดัท้าฐานขอ้มูลเพื่อ
การบรหิารจดัการ จดัทา้ทะเบยีนผูถ้อืครองทีด่นิในทีด่นิของรฐั ปรบัปรุง กลไกการบรหิารจดัการทีด่นิ
ของรฐัและเอกชนให้มเีอกภาพเพื่อท้าหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านที่ดิน ในภาพรวม และปรบัปรุง
กลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็น
กรรมสทิธิแ์ต่รบัรองสทิธริ่วมในการจดัการที่ดนิของชุมชน ก าหนดรูปแบบ ที่เหมาะสมของธนาคาร
ทีด่นิเพือ่ใหเ้ป็นกลไกในการน าทรพัยากรทีด่นิมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด  

๙.๔ บรหิารจดัการทรพัยากรน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมติิ ทัง้เชิงปรมิาณและ
คุณภาพ จดัใหม้แีผนบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าของประเทศและมกีระบวนการ บูรณาการแผนงาน
และงบประมาณร่วมกนัของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้การจดัท้าแผนงาน  ๑๗ โครงการ ไม่เกดิ
ความซ ้าซ้อน มคีวามเชื่อมโยงกนัอย่างเป็นระบบ และสอดคลอ้งกบัทศิทางและ นโยบายการบรหิาร
จดัการทรพัยากรน ้า โดยจดัตัง้หรอืก าหนดกลไกในการบรหิารจดัการน ้าพรอ้มทัง้ มกีารน าเทคโนโลยี
ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูมาใชใ้นระบบของการบรหิารจดัการน ้าและการเตอืนภยั  



๒๖ 
 

๙.๕ เร่งรดัการควบคุมมลพษิทัง้ทางอากาศ ขยะ และน ้าเสยี ทีเ่กดิจาก การผลติและบรโิภค 
เพื่อสร้างคุณภาพสิง่แวดล้อมที่ดใีห้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคญัในการ เร่งรดัแก้ไขปัญหาการ
จดัการขยะเป็นลา้ดบัแรก ส่งเสรมิใหเ้กดิกลไกการคดัแยกขยะเพือ่น า กลบัมาใชใ้หม่ใหม้ากทีสุ่ด เร่ง
ก าจดัขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจดัขยะในพื้นที่วกิฤติ ซึ่งจะใช้ที่ดินของรฐัเป็นหลกั ใน
พืน้ทีใ่ดทีส่ามารถจดัการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลงังาน กจ็ะสนับสนุนให้ดา้นเนินการ ส่วน
ขยะอุตสาหกรรมนัน้ จะวางระเบยีบมาตรการการบรหิารจดัการ เป็นพเิศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อ
ขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและ  ให้แยกเป็นสดัส่วนจากบ่อขยะชุมชน 
ส าหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ  จะพัฒนาระบบก ากับติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวงัไม่ใหม้กีารลกัลอบทิ้ง รวมทัง้จดัการสารเคมี โดยลดความเสีย่งและอนัตรายที่
เกิดจากการรัว่ไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความส าคัญในการ จดัการอย่างครบวงจร และใช้
มาตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเดด็ขาด ในระดบัพื้นที ่จะเร่งแก้ไขปัญหาใน
พืน้ทีม่าบตาพุดซึ่งเป็นฐาน อุตสาหกรรมหลกัของประเทศอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมติ ิทัง้การลด
และขจดัมลพษิ การฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การดูแลคุณภาพชวีติประชาชนทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจาก อุตสาหกรรม รวมทัง้การพฒันาปรบัปรุงขดีความสามารถโครงสร้างพืน้ฐาน และการ
พฒันาสูเ่มอืง อุตสาหกรรมเชงินิเวศ  

๑๐. การส่งเสรมิการบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ธีรรมาภบิาลและการป้องกนั  ปราบปรามการ
ทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหมึา ประกอบด้วยบุคลากร 
งบประมาณ และอ านาจตามตวับทกฎหมาย ตลอดจนดุลพนิิจอนักวา้งขวางของเจา้หน้าทีซ่ึง่สามารถ
ให้คุณให้โทษ ให้ความสะดวก หรอืเป็นอุปสรรคต่อการท้ามาหากินและการด้านรงชีวติได้ แต่น่า
เสยีดายว่า ในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความ
ขดัแย้งในสงัคม ตัง้แต่ระดบัท้องถิน่จนถึงระดบัประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศเพราะ
ตดิขดัทีก่ฎระเบยีบ นานาประการซึง่มมีาแต่อดตีและยงัมไิดแ้กไ้ขใหท้นักระแสความเปลีย่นแปลงของ
โลก ทัง้ยงัไม่อาจ ใชเ้ป็นกลไกเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนักบันานาประเทศ เช่น เสยีค่าใชจ่้ายสูง ใช้
เวลามาก มกีารขออนุญาตซ ้าซ้อน ใชร้ะบบตรวจสอบทีไ่ม่จา้เป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครัง้ 
มกีารปล่อยปละละเลยสลบักบัการเขม้งวดกวดขนั จดัระเบยีบแบบไฟไหมฟ้าง มกีารทุจรติคอร์รปัชนั 
สรา้งความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล ้าในสงัคม ไม่จงูใจใหน้กัลงทุนเขา้มาประกอบการในประเทศ ดงัที่
ปรากฏในผลการส ารวจหรอืรายงานประจา้ปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกบั ๑๘ การจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถอืและความสะดวกหรอืยากง่ายในการทา้ธุรกจิในประเทศไทยมาแลว้ รฐับาลจงึมี
นโยบายดงันี้  

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทัง้ในระดับประเทศ 
ภูมภิาค และทอ้งถิน่ ทบทวนการจดัโครงสรา้งหน่วยงานภาครฐัทีม่ีอ านาจหน้าที ่ซ ้าซ้อนหรอืลกัลัน่
กนัหรอืมเีสน้ทางการปฏบิตังิานทีย่ดืยาว ปรบัปรุงวธิปีฏบิตัริาชการใหท้ันสมยั โดยน าเทคโนโลยมีา
ใช้ แก้ไขกฎระเบยีบให้โปร่งใส ชดัเจน สามารถบรกิารประชาชนได้อย่าง  มปีระสทิธภิาพ ตลอดจน
จดัระบบอตัราก าลงัและปรบัปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครฐัใหเ้หมาะสม และเป็นธรรม ยดึหลกัการ
บรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี การบรหิารจดัการภาครฐัแบบใหม่  การตอบสนองความต้องการของ



๒๗ 
 

ประชาชนในฐานะทีเ่ป็นศูนยก์ลาง และการอ านวยความสะดวก แก่ผูใ้ชบ้รกิารเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่
วางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด้านเนินการของภาคธุรกิจ เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนักบันานา
ประเทศ และการรกัษาบุคลากรภาครฐัทีม่ปีระสทิธภิาพ ไวใ้นระบบราชการ โดยจะดา้นเนินการตัง้แต่
ระยะเฉพาะหน้าไปตามลา้ดบัความจา้เป็น และตามที ่กฎหมายเอือ้ใหส้ามารถดา้นเนินการได ้ 

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิาร สาธารณะได้โดย
รวดเรว็ ประหยดั และสะดวก ทัง้จะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผูร้บัผดิชอบ ทีช่ดัเจน ขัน้ตอน
ที่แน่นอน ระยะเวลาด้านเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส  มใิห้เจ้าหน้าที่
หลีกเลี่ยง ประวงิเวลา หรอืใช้อ านาจโดยมชิอบก่อให้เกิดการทุจรติ การสูญเสยีโอกาส หรอืสร้าง
ความเสยีหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรบัปรุง หน่วยงาน
ใหบ้รกิารดา้นการทา้ธุรกจิ การลงทุน และดา้นบรกิารสาธารณะในชวีติประจา้วนั เป็นส าคญั  

๑๐.๓ ยกระดบัสมรรถนะของหน่วยงานของรฐัใหม้ปีระสทิธภิาพ สามารถ ใหบ้รกิารเชงิรุกทัง้
ในรปูแบบการเพิม่ศูนยร์บัเรื่องราวรอ้งทุกขจ์ากประชาชนในต่างจงัหวดัโดยไม่ตอ้ง เดนิทางเขา้มายงั
ส่วนกลาง ศูนย์บรกิารสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บรกิารหลากหลาย  ซึ่งจะจดัตัง้
ตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรบับริการได้โดยสะดวก  การ
ใหบ้รกิารถงึตวับุคคลผ่านระบบศูนยบ์รกิารร่วม ณ จุดเดยีว (One Stop Service) และ ระบบรฐับาล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พฒันาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการสร้าง
นวตักรรมในการทา้งานอย่างประหยดั มปีระสทิธภิาพ และมรีะบบบูรณาการ  

๑๐.๔ เสรมิสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตัง้และโยกย้ายบุคลากรภาครฐั  วางมาตรการ
ป้องกนัการแทรกแซงจากนักการเมอืง และส่งเสรมิให้มกีารน าระบบพทิกัษ์คุณธรรม มาใช้ในการ
บรหิารงานบุคคลของเจา้หน้าทีฝ่่ายต่าง ๆ  

๑๐.๕ ใชม้าตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จรยิธรรม และจติส านึกในการ
รกัษาศกัดิศ์รขีองความเป็นขา้ราชการและความซื่อสตัยส์ุจรติ ควบคู่กบั ๑๙ การบรหิารจดัการภาครฐั
ที่มปีระสทิธภิาพเพื่อป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ  ของเจ้าหน้าที่ของรฐัทุก
ระดบัอย่างเคร่งครดั ยกเลกิหรอืแก้ไขกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีไ่ม่จา้เป็น สรา้งภาระแก่
ประชาชนเกนิควร หรอืเปิดช่องโอกาสการทุจรติ เช่น ระเบยีบการจดัซื้อ จดัจา้ง การอนุญาต อนุมตัิ
และการขอรบับรกิารจากรฐั ซึง่มขี ัน้ตอนยดืยาว ใชเ้วลานาน ซ ้าซอ้น และเสยีค่าใชจ่้ายทัง้ของภาครฐั
และประชาชน  

๑๐.๖ ปรบัปรุงและจดัให้มกีฎหมายเพื่อใหค้รอบคลุมการป้องกนัและ ปราบปรามการทุจรติ
ประพฤตมิชิอบ และการมผีลประโยชน์ทบัซ้อนในภาครฐัทุกระดบั โดยถอืว่า เรื่องนี้เป็นวาระส าคญั
เร่งด่วนแห่งชาตแิละเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏริูปทุกด้าน ทัง้จะเร่งรดัการด้านเนินการต่อผู้
กระท้าการทุจรติและประพฤติมชิอบทัง้ในด้านวนิัยและคด ีรวมทัง้ ให้ผู้ใช้บรกิารมโีอกาสประเมนิ
ระดบัความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมิน  ต่อประชาชน ทัง้จะน า
กรณีศกึษาทีเ่คยเป็นปัญหา เช่น การจดัซือ้จดัจา้ง การร่วมทุน การใชจ่้ายเงนิ ภาครฐั การปฏบิตัหิรอื
ละเวน้การปฏบิตัโิดยมชิอบ การใชดุ้ลพนิิจของเจา้หน้าที ่การมผีลประโยชน์ ขดัแยง้หรอืทบัซ้อน ซึ่ง



๒๘ 
 

ไดม้คี าวนิิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทดัฐานแลว้มาเป็นบทเรยีน ใหค้วามรูแ้ก่เจ้าหน้าที่ของรฐั 
และประมวลเป็นกฎระเบยีบหรอืคู่มอืในการปฏบิตัริาชการ  

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ  ที่จดัตัง้ขึ้นเพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวงั ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรฐัหรอืต่อต้านการทุจรติและประพฤติมชิอบ ทัง้จะวาง
มาตรการคุม้ครองพยานและผูเ้กี่ยวขอ้งเพือ่ใหก้ารดา้นเนินคดทีุจรติและประพฤตมิชิอบ เป็นไปอย่าง
มปีระสทิธภิาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรอืขดัขวาง  

๑๑. การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม ในสงัคมทีอ่ารยะ การยดึหลกันิตธิรรม
คอืมกีฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตวับุคคล หรอือ าเภอใจของเจา้หน้าทีผู่ป้กครองย่อมเป็นสาระส าคญั แต่
หลกันิติธรรมจะเป็นที่ยอมรบันับถือได้ มใิช่เพยีงสกัแต่ว่ามกีฎหมาย หากกฎหมายเหล่านัน้ต้อง
สอดคล้องกบัความเป็นจรงิและความต้องการ ของประชาชน เป็นธรรม คุ้มครองสทิธมินุษยชน ทัง้
ต้องมกีระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย มมีาตรฐานตามหลกัสากล ทนัสมยัและเป็นธรรมด้วย 
มฉิะนัน้จะกลายเป็นสาเหตุแห่งความขดัแยง้ และการโกรธแคน้ชงิชงัไม่สิน้สุด รฐับาลจงึมนีโยบายใน
เรื่องดงักล่าวดงันี้  

๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรบัปรุงประมวลกฎหมายหลกัของประเทศ และกฎหมายอื่น 
ๆ ที่ล้าสมยั ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกบัความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค  ต่อการบรหิาร
ราชการแผ่นดนิ การประกอบธุรกจิหรอืไม่เอื้อต่อศกัยภาพในการแข่งขนักบัต่างประเทศ  โดยจะใช้
กลไกของหน่วยงานเดมิที่มอียู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒมิาเป็นคณะกรรมการที่จะจดัตัง้ขึ้น  เฉพาะกจิ
เป็นผูเ้ร่งดา้นเนินการ ๒๐  

๑๑.๒ เพิม่ศกัยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจดัท้า กฎหมายให้
สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างรวดเรว็ สามารถใหค้วามช่วยเหลอืแก่ภาคเอกชนและประชาชน  ไดต้าม
หลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้  เสริม
ศกัยภาพในทางกฎหมายมหาชน การด้านเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความ 
กฎหมายแก่เจา้หน้าทีข่องรฐัในหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและเกือ้กูลการปฏบิตัริาชการ 
เพือ่ประชาชน  

๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจดัตัง้องค์กรปฏริูปกระบวนการยุตธิรรมที่ปราศจาก  การแทรกแซง
ของรฐั  

๑๑.๔ น าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัและความรู้ทางนิตวิทิยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรดั  การดา้นเนิน
คดทีุกขัน้ตอนใหร้วดเรว็ เกดิความเป็นธรรม และมรีะบบฐานขอ้มูลทีเ่ชื่อมโยงกนั สามารถใชต้ดิตาม
ผลและน าไปใชใ้นการปรบัปรุงประสทิธภิาพของหน่วยงานและเจา้หน้าที ่ในกระบวนการยุตธิรรมได ้ 

๑๑.๕ ปรบัปรุงระบบการช่วยเหลอืทางกฎหมายและค่าใชจ่้ายแก่ประชาชน ทีไ่ม่ไดร้บัความ
เป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม  เพื่อคุ้มครอง
ช่วยเหลอืคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมดิสทิธเิสรภีาพ และเยยีวยา  ผู้บรสิุทธิห์รอื
ได้รบัผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยเน้นความสุจรติและความมีประสทิธิภาพ  ของภาครฐั 
ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และการไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจาก ระบบการ
ช่วยเหลอืดงักล่าว  



๒๙ 
 

๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงนิ ภาษี และการป้องกนัการฟอกเงนิมาใช้ ในการป้องกนัและ
ปราบปรามผู้มอีทิธพิลและเจ้าหน้าที่ของรฐัที่ทุจรติและประพฤตมิชิอบ หรอื กระทา้ผดิเกี่ยวกบัการ
ค ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพตดิ และอาชญากรรม ขา้มชาต ิท่านประธานที่
เคารพและท่านสมาชกิผูม้เีกยีรตทิุกท่าน ในสว่นของภารกจิในดา้นการดา้นเนินการใหม้กีารปฏริูปใน
เรื่องต่าง ๆ อนัเป็นหน้าที่ อกีประการหนึ่งของคณะรฐัมนตร ีรฐับาลเหน็ว่า โดยที่รฐัธรรมนูญฉบบั
ชัว่คราวไดม้อบภารกจิหลกั ในการเสนอแนะเรื่องนี้แก่สภาปฏริูปแห่งชาต ิและได้ก าหนดกรอบการ
ปฏิรูปเพื่อออกแบบ สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ไว้แล้วอย่างน้อย ๑๑ ด้าน ได้แก่ ด้าน
การเมือง การบริหาร ราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น 
การศกึษา เศรษฐกจิ พลงังาน สาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม สือ่สารมวลชน สงัคม และอื่น ๆ ซึง่รวมถงึ
ศลิปวฒันธรรม กฬีา ค่านิยม วถิชีวีติ และการปรบัตวัใหเ้ขา้กบักระแสความเปลีย่นแปลงของโลก อกี
ทัง้คณะรกัษาความสงบ ๒๑ แห่งชาตไิด้ด้านเนินการในบางเรื่องเหล่านี้ไปบ้างแล้วด้วยการจดัให้มี
การระดมความคดิจากภาคส่วน ต่าง ๆ หลายครัง้ ทัง้ยงัมขีอ้เสนอจากคณะบุคคลและองคก์รต่าง ๆ 
ส่งเขา้มาอกีเป็นอนัมาก ขณะนี้การสรรหาสมาชกิสภาปฏริูปแห่งชาตซิึ่งมผีูส้นใจเขา้รบัการพจิารณา
จากทัว่ประเทศ มากกว่า ๗,๐๐๐ คน ก็ก าลงัอยู่ระหว่างการด้านเนินการ และคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาต ิจะได้คดัเลอืกจนได้จ้านวนไม่เกิน ๒๕๐ คน เพื่อมาท้าหน้าที่ออกแบบเสนอแนวทางการ
ปฏริปู เสมอืนเป็นสถาปนิกของประเทศ คาดว่าการสรรหาและคดัเลอืกสมาชกิสภาปฏริูปแห่งชาติ จะ
ลุล่วงจนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ภายในต้นเดือนตุลาคมนี้  รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนและ
เอื้ออ านวยใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องสภาปฏริูป แห่งชาตดิา้นเนินไปไดด้ว้ยความเรยีบรอ้ย รวดเรว็ มี
ความอสิระ ได้แนวทางที่เป็นรูปธรรม และ บงัเกดิผลสมัฤทธิ ์โดยจะจดัให้มกีลไกการประสานงาน
และใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัตลอดจนหน่วยงาน ต่าง ๆ ใหข้อ้มลูการดา้นเนินการทีท่า้อยู่แลว้และให้ความ
ร่วมมอืกบัสภาดงักล่าว ทัง้ยงัพรอ้ม ทีจ่ะรบัขอ้เสนอการปฏริูปมาพจิารณาดา้นเนินการภายใต้กรอบ
นโยบายการบรหิารราชการแผ่นดนิ ของรฐับาล โดยจะถอืว่าการปฏริูปดา้นการเมอืงเป็นงานเร่งด่วน
ที่สุด และจะต้องท้าควบคู่กบั การจดัการปัญหาทุจรติคอร์รปัชนั ทัง้เพื่อให้การปฏริูปครัง้นี้เกดิจาก
ขอ้เสนอที่กว้างขวาง มคีวามหลากหลาย สมกบัเป็นการสร้างประวตัศิาสตร์ของประเทศ รฐับาลจะ
พจิารณาจดัตัง้หรอื สนับสนุนให้มกีารจดัตัง้กลุ่มปฏริูปปัญหาบางเรื่องคู่ขนานกนัไป แม้แต่บุคคลที่
ไดร้บัการสรรหา เขา้ไปถงึขัน้ตอนสุดท้ายก่อนการคดัเลอืกเป็นสมาชกิสภาปฏริูปแห่งชาตติลอดจน
บุคคลในจา้นวน ทีเ่หลอือยู่อกีหลายพนัคน รฐับาลกจ็ะตอบสนองเจตนารมณ์ทีด่ดีว้ยการสนับสนุนให้
มโีอกาส ร่วมออกแบบเสนอแนวทางการปฏริูปในรูปแบบขององคก์รและกระบวนการอื่นทีเ่หมาะสม  
เพื่อสร้างบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าใหม่ของประเทศให้ใกล้เคยีงกบัความต้องการ ของ
ประชาชนให้มากที่สุด ในส่วนของการจดัท้ารฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ รฐับาลก็พร้อมจะอ านวย ความ
สะดวกและใหค้วามร่วมมอืตามทีค่ณะกรรมาธกิารยกร่างรฐัธรรมนูญเสนอโดยไม่เขา้ไป แทรกแซงใด 
ๆ อย่างไรกต็าม แมส้ภาปฏริปูแห่งชาตจิะเป็นดุจสถาปนิกของประเทศดงักล่าว แต่การทีจ่ะตอ้งลงมอื
ทา้หรอืจดัการกบัปัญหาบางเรื่องกเ็ป็นสิง่เร่งด่วนทีไ่ม่อาจรอชา้ได ้รฐับาล จงึมนีโยบายจะปฏริปูเรื่อง
เหล่านัน้ไปพลางก่อน เช่น การศกึษา การยกระดบัคุณภาพชวีติ การลด  ความเหลื่อมล ้าของสงัคม 
การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มผีลกระทบต่อชีวติความเป็นอยู่  ประจ้าวนัและการ



๓๐ 
 

ประกอบสมัมาชพี ราคาพชืผลการเกษตร การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ การงบประมาณมี
ลกัษณะบูรณาการและมปีระสทิธภิาพ เป็นตน้ เพือ่มใิหเ้สยีโอกาสของประเทศ หรอืเกดิความเสยีหาย
แก่ประชาชนดงัทีแ่ถลงไว้แลว้ในนโยบายการบรหิารราชการแผ่นดนิ ๑๑ ดา้นขา้งต้นและสอดคล้อง
กบัยุทธศาสตร์ท้าก่อน ท้าจรงิ ท้าทนัท ีตามล้าดับความส าคญัเร่งด่วน เพื่อให้เกดิผลสมัฤทธิอ์ย่าง
ยัง่ยนื ๒๒ ท่านประธานทีเ่คารพ ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิความสามคัคแีละความสมานฉันท์ของ
ประชาชนในชาติ อนัเป็นอกีหน้าที่หนึ่งนัน้ นับแต่เมื่อคณะรกัษาความสงบแห่งชาติได้เข้าควบคุม
อ านาจการปกครอง ประเทศก็ได้ด้านเนินการไปแล้วหลายเรื่องเช่นกัน โดยมกีองทพั ส านักงาน
ปลดักระทรวงกลาโหม กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร ศูนย์ดา้นรงธรรมของ
กระทรวงมหาดไทย จงัหวดั องค์กรทางศาสนา สื่อมวลชน และภาคเอกชนเป็นจกัรกลขบัเคลื่อนที่
ส าคญั รฐับาลเชื่อว่า วธิสีานเสวนา เจรจาอย่างเปิดใจ ใหค้วามเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าของ
สงัคมดงัทีด่า้นเนินการ มาแลว้ น่าจะเป็นแนวทางทีถู่กตอ้ง ซึง่รวมแลว้กค็อื ยุทธศาสตรเ์ขา้ใจ เขา้ถงึ 
และพฒันานัน่เอง ดงันัน้ รฐับาลจะยงัคงใช้หน่วยงานและวธิีการนี้ต่อไป แต่จะขยายเครอืข่ายทัง้
ภาครฐัและภาคเอกชน ใหเ้ขา้มาร่วมดา้นเนินการกวา้งขวางยิง่ขึน้ ทัง้จะขจดัเงื่อนไขอนัเป็นอุปสรรค
ต่อการสร้างความสามคัคี ความสมานฉันท์และการอ านวยความยุติธรรมในทุกระดบั เช่น ความ
เหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิ การใชอ้ านาจรฐักดขีข่่มเหงราษฎร ความไม่เป็นธรรมในการแต่งตัง้โยกยา้ย
เจ้าหน้าที่ของรฐั การทุจรติ การเลอืกปฏบิตั ิเป็นต้น ท่านประธานและท่านสมาชกิสภานิติบญัญัติ
แห่งชาตทิีเ่คารพ นโยบายดงัทีก่ระผมแถลงมานี้ เป็นกรอบใหญ่หรอืแนวทางการท้างานของรฐับาล  
โดยมเีป้าหมายหรอืหลกัชยัอยู่ที่การสร้างสงัคมที่มกีารปฏิรูป มคีวามเป็นธรรม และไม่ทุจรติ  อนึ่ง 
เมื่อการแถลงนโยบายสิน้สุดลงแลว้ รฐับาลยงัจะไดซ้กัซอ้มความเขา้ใจ แก่บรรดาเจา้หน้าทีซ่ึง่จะเป็น
ผูป้ฏบิตัจิรงิอกีครัง้หนึ่ง และโดยทีร่ฐับาลตระหนักว่านโยบายนี้จะเป็น ผลสมัฤทธิต์่อเมื่อมกีารจดัทา้
แผนปฏบิตัริาชการรองรบัอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดหน่วยงาน ทีจ่ะตอ้งปฏบิตั ิระยะเวลา วธิกีาร 
และงบประมาณทีช่ดัเจนสามารถใชต้ดิตามการท้างานและ ตรวจราชการได ้รฐับาลจะไดม้อบหมาย
ใหทุ้กส่วนราชการจดัทา้แผนปฏบิตัริาชการเช่นว่านี้ โดยจา้กดักรอบเวลา ๑ ปีตามปีงบประมาณและ
ระยะเวลาของรฐับาล ทัง้นี้จะให้หน่วยงานกลาง เช่น ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีเป็นผูต้ดิตาม
และรายงานผลการดา้นเนินการต่อคณะรฐัมนตรแีละสภานี้ ในโอกาสต่อไป ทัง้ยนิดอีย่างยิง่หากสภา
นิตบิญัญตัแิห่งชาตจิะควบคุมการบรหิารราชการแผ่นดนิ ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยเพื่อ
เป็นการตดิตามนโยบายนี้อกีทางหนึ่งดว้ย เมื่อกล่าวถงึผลสมัฤทธิ ์กระผมไดย้ ้าหลายครัง้เรื่องการทา้
ก่อน ทา้จรงิ ทา้ทนัที การแบ่งขัน้ตอนการทา้งานเป็นระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะต่อเนื่อง แต่
เชื่อว่าท่านประธาน และท่านสมาชกิเขา้ใจไดเ้ช่นเดยีวกบัรฐับาลว่า ภาระหน้าทีใ่นการบรหิารราชการ
แผ่นดินอนัเป็นงาน ในปัจจุบนัซึ่งจะต้องท้าพร้อมกบัการปฏิรูปด้านต่าง ๆ อนัเป็นงานในอนาคต 
ขณะที่ยงัต้องสร้าง ๒๓ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมอนัเหมาะแก่การส่งเสรมิความสามคัคแีละ
ความสมานฉันท์ซึ่งขาดหายไป ในอดตีมใิช่เป็นสิง่ที่ท้าได้โดยง่าย ปัญหาและอุปสรรคขา้งหน้ายงัมี
อีกมาก ยิ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง จากสิ่งที่เคยชินและการหล่อหลอมความคิดเห็นของผู้คนที่เคย
แตกต่างรุนแรงจนเกดิการต่อสูก้นั ใหเ้ขา้มาใกลเ้คยีงกนั ยิง่เป็นเรื่องใหญ่แต่นี่คอืสิง่ทีเ่รยีกว่าปฏริูป 



๓๑ 
 

รฐับาลขอสญัญาว่าจะใช้ความวริยิะ อุตสาหะ ความอดทนอดกลัน้ ความรู้ความสามารถ และความ
ซื่อสตัยส์ุจรติฝ่าฟันปัญหาและ อุปสรรคทัง้ปวงใหส้มกบัความไวว้างใจ และเวลา ทีร่ฐับาลไดร้บัจาก
ท่านอย่างเต็มก าลงัความสามารถ หากจะขอเพิม่เตมิจากท่านสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตแิละพี่
น้องประชาชนทัง้หลายในบดันี้กค็อื ความร่วมมอื ร่วมใจ ร่วมคดิ และร่วมทา้ เพื่อว่าประเทศของเรา
จะไดค้วามสงบร่มเยน็เป็นสุข อยู่ในสภาพทีง่ดงามกลบัคนืมาโดยเรว็ และก้าวต่อไปขา้งหน้าไดอ้ย่าง
มัน่คงดงัทีเ่ราทัง้หลาย จะไดช้่วยกนัออกแบบปฏริปูต่อไป 
 
๓.๒ ปัจจยัและสถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อกำรพฒันำ 

๑. ดา้นการศกึษา ศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ   
ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาที่ส าคญัที่จะต้องเร่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่

ประชากร  เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพของประชากรให้มคีุณภาพ  สามารถพฒันาตนเองใหเ้ขา้กบั
ยุคและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไม่มกีารส่งเสริมการเรียนรู้จะทาให้ประชากรตกเป็น
ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมมทีางเลอืกในการด าเนินชวีติน้อยลง  จงึจ าเป็นตอ้งมกีารสง่เสรมิการเรยีนรูใ้น
ทุกระดบัตลอดจนรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณีทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนใหค้งอยู่ตลอดไป  

๒. ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน   
ผลการพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดนในปีทีผ่่านมา  ไดม้กีารพฒันาและช่วย

แก้ปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้าน
สาธารณูปโภคด้านแหล่งน ้าได้ระดบัหนึ่ง  เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณประกอบกับต้อง
รบัผดิชอบพืน้ทีค่รอบคลุมทัง้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน จงึไม่สามารถแก้ไขปัญหาดงักล่าว
ให้หมดไปเพราะต้องใชง้บประมาณมาก  แต่ความ ต้องการของประชาชนด้านนี้จงึมอีกีจานวนมาก  
เช่น  การก่อสร้าง  ปรบัปรุง  ซ่อมแซมถนนและอื่นๆ  ภายในชุมชนหมู่บ้าน การขยายเขตไฟฟ้า 
ระบบประปา แหล่งน ้าเพือ่การเกษตรท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างทัว่ ถงึพืน้ทีต่ามแผนพฒันา
ที่ก าหนดไว้  จงึน าสภาพปัญหาและความต้องการที่เคยเสนอมา  และด าเนิน การจดัท าประชาคม
เสนอปัญหาและความต้องการ บรรจุเขา้แผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบรหิารส่วนต าบลเมอืง
โดนเพือ่นาไปจดัท าแผนพฒันาสามปีขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดนแกไ้ขในปีต่อไป  

๓. ดา้นเศรษฐกจิและบรรเทาปัญหาความยากจน   
รฐับาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด  แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ให้

หมดไปได ้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิตกต ่าต่อเนื่องมาหลายปี  พชืผลทางการเกษตรตกต ่าขาดเงนิทุน
หมนุเวยีนในภาค อุตสาหกรรม ตอ้งลดการผลติลดคนงาน  ท าใหค้นว่างงานเพิม่มากขึน้  ไม่มรีายได้
เลี้ยงดูครอบครวั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดนไดม้กีารส่งเสรมิอาชพีต่างๆ  ใหร้าษฎรมรีายได้
เสรมิเพื่อเพิม่รายได้ให้กบัครอบครวัสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินงานตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง  
สง่เสรมิการประกอบอาชพีใหก้บัราษฎรไ์ดพ้ฒันาฝีมอืและมกีารรวมกลุ่มพฒันาผลติภณัฑ ์ โดยอาศยั
ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อจัดทาธุรกิจขนาดย่อม  กลุ่มอาชีพน า สินค้ามาจาหน่ายและพัฒนาด้าน
เศรษฐกจิในทุกรปูแบบเพือ่สรา้งชุมชนใหเ้ขม้แขง็ต่อไปในอนาคต  
  ๔. ดา้นสงัคม   
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ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบนั  ท าให้
คุณภาพชวีติของประชาชนไม่ดเีท่าที่ควรขาดการป้องกนั  รกัษา  และการดูแลสุขภาพอนามยัของ
ตนเอง  ขาดโอกาสทางการศกึษา  รวมทัง้สวสัดกิารและกจิกรรมนันทนาการไม่เพยีงพอ  องค์การ
บรหิารสว่นต าบลเมอืงโดนจงึไดม้กีารส่งเสรมิความรูแ้ละป้องกนัการระบาดของยาเสพตดิทัง้ในเชงิรุก
และเชงิรบั  รณรงค์ส่งเสรมิหมู่บ้านปลอดยาเสพตดิพฒันาคุณภาพชวีติคนชรา ส่งเสรมิให้เยาวชน
และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  สร้างความเข้มแขง็ของชุมชนในการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาเอดสใ์นองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน  รวมทัง้สง่เสรมิการจดัการ ศกึษามกีารพฒันาด้าน
เศรษฐกจิและสงัคมไปพรอ้ม ๆ กนัเพือ่ใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึน้  

๕. ดา้นสาธารณสุข   
ปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็นปัญหาทีส่ าคญัที่มผีลต่อการพฒันาชุมชน  หรอืการพฒันา

ประเทศซึ่งรฐับาลก็ได้ให้ความส าคญัในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนของชาติให้ทุกคนมี
สุขภาพทีด่ ี หากไม่มกีารดูแลรกัษาสุขภาพของประชาชนอย่างทัว่ถงึแลว้  จะส่งผลท าใหเ้กดิปัญหา
ในภาพรวมของการพฒันาในทุกดา้น  ดงันัน้  จงึต้องมกีารเอาใจใส่ดูแลรกัษาสุขภาพของประชาชน
ใหม้สีุขภาพพลานามยัทีส่มบูรณ์แขง็แรงง  ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็  

๖. ดา้นการท่องเทีย่วและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม  โดยประชาชนยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างประหยดั  
และขาดจติส านึกในการบ ารุง รกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  ท าใหเ้กดิมลพษิต่างๆ  ซึ่ง
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดนไดด้ าเนินการขุดลอกคลองระบายน ้า  ก าจดัวชัพชื  ซึง่กแ็กปั้ญหา
ไดร้ะดบัหนึ่งในปัจจุบนัจะตอ้งพฒันาคุณภาพสิง่แวดลอ้มใหส้มดุลต่อไป    

๗. ดา้นการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี  
รฐับาลได้มกีารกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิน่ได้เขา้มาบรหิารจดัการ  

และมสี่วนร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้านมกีารพฒันาบุคลากร
เพื่อใหท้นักบัเทคโนโลย ีทีท่นัสมยั  โดยจดัส่งบุคลากรไป ศกึษาอบรมความรูใ้นดา้นต่างๆ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการทางานรวมทัง้จัดหาเครื่องมือ   วัสดุอุปกรณ์  เครื่องใช้ต่างๆ  ให้สามารถ
ปฏบิตังิานได้รวดเรว็และทนัสมยั  มกีารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้
รบัทราบตามหลกัธรรมมาภบิาลดว้ยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และมกีารส่งเสรมิการบรหิารงาน
ทอ้งถิน่โดยใชเ้ทคนิคระบบสารสนเทศเพือ่ความรวดเรว็  ทัว่ถงึและมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ ์ 

กำรวิเครำะห์ศกัยภำพ  
 เพื่อประเมนิสภาพการพฒันาในปัจจุบัน  และโอกาสในการพฒันาในอนาคตขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน  เป็นการประเมนิถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรอืข้อจ ากดัเป็นสภาวะ
แวดลอ้มภายนอกทีม่ผีลต่อการพฒันาทอ้งถิน่  รวมถงึจุดแขง็และจุดอ่อนของทอ้งถิน่  อนัเป็นสภาวะ
แวดลอ้มภายในขององคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่  โดยใชเ้ทคนิคการ  SWOT  Analysis เพือ่พจิารณา
ศกัยภาพการพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดนในภาพรวม  ดงันี้  
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๑. จุดแขง็  (S = STRENGTH)  
- บุคลากร  องค์การบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน  มบีุคลากรและอตัรากาลงั  จ านวน

และคุณวุฒ ิอยู่ในระดบัทีพ่รอ้มทีจ่ะด าเนินการตามนโยบายการบรหิารงาน  
- ด้านเทคนิคการท างาน  ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวธิีการท างานใน

ระดบัสงูนกั  
- งบประมาณ  ตน้ทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลีย่อยู่ในระดบัทีไ่ม่สงูมาก  
- ด้านการบรหิารจดัการ  ผู้น า  ผู้บรหิารสนับสนุนแนวคดิและก าหนดนโยบายการ

พฒันาในดา้นสงัคมและการศกึษาสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง  
- ด้านการบรหิารจดัการ  ผู้น า  ผู้บรหิาร  สนับสนุนแนวคดิและก าหนดนโยบายการ

พฒันาในดา้นการท่องเทีย่วและการจดัการทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม  
- มกีารจดัโครงการภายในทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัภารกจิและชุมชน 
- มกีารบรหิารจดัการทีย่ดึหลกัธรรมมาภบิาล 

๒. จุดอ่อน  (W = WEAKNESS)  
- โครงการขนาดใหญ่ต้องใชง้บประมาณสูง  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดนจงึไม่

สามารถด าเนินโครงการได ้ ตอ้งของบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
- มจี านวนโครงการทีป่ระชาชนยงัตอ้งการจ านวนมาก  และยงัไม่ทัว่ถงึ  
- ระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและความยากจนยงัไม่ชดัเจน  ประชาชนให้ข้อมูล

คลาดเคลื่อน 
- ระบบฐานขอ้มลูดา้นสงัคมและสาธารณสุขไม่ถูกตอ้ง ไม่ชดัเจน ประชาชนใหข้อ้มูลที่

คลาดเคลื่อน 
- ประชาชนยงัขาดความสนใจในเรื่องการเมอืงการปกครอง 
- ประชาชนยงัไม่เขา้ใจบทบาทของตนเองในการพฒันาทอ้งถิน่  
- ประชาชนยงัขาดความสนใจในเรื่องการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

๓. โอกาส  (O = OPPORTUNITY)  
- รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐  ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน

ของทอ้งถิน่  ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกจิทอ้งถิน่  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
เป็นตน้  

- พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจดัระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิน่  โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมภิาค ส่งเสรมิและสนับสนุนการถ่าย
โอนภารกจิใหแ้ก่ อบต. 

- การแกไ้ขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตรก์ารพฒันาระดบัชาตทิีร่ฐับาลสง่เสรมิ  
- การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพฒันา  โอกาสที่จะได้ขอรบัการ

สนบัสนุนงบประมาณมมีาก 
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- ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสรา้งสงัคมใหม้คีุณภาพชวีติทีด่แีละอยู่ร่วมกนัอย่างมี
ความสุขยุทธศาสตรก์ารพฒันาระดบัชาตทิีร่ฐับาลส่งเสรมิและใหค้วามส าคญั 

- ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารราชการตามหลกัการบรหิารบา้นเมอืงที่ดเีป็น
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระดบัชาตทิีร่ฐับาลสง่เสรมิ 

 

 
๔. อุปสรรคหรอืขอ้จ ากดั  (T = THREAT)  

- โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยสีูง  หรอืความช านาญเป็นพเิศษ  องค์การบรหิารส่วน
ต าบลเมอืงโดนยงัไม่มคีวามช านาญและบุคลากร  

- งบประมาณทีไ่ดร้บัการอุดหนุนไม่เพยีงพอ การแก้ไขปัญหาดา้นเศรษฐกจิและความ
ยากจนเป็นงานทีต่้องอาศยัความร่วมมอืจากหลายๆ  ส่วนทีต่้องประสานงานกนัถงึ
จะเกดิผลสมัฤทธิ ์ 

- การแก้ไขปัญหาด้านสงัคม  เป็นงานที่ต้องอาศยัความร่วมมอืจากหลายๆ  ส่วนที่
ตอ้งประสานงานกนัถงึจะเกดิผลสมัฤทธิ ์

- ระดบัจงัหวดัยงัขาดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว และการกระจายผลประโยชน์
ดา้นการท่องเทีย่วยงัไม่ทัว่ถงึ  

- การพฒันาด้านการเมอืง  การบรหิารเป็นงานที่ต้องอาศยัจติสานึก เกี่ยวกบัการใช้
ดุลพนิิจส่วนบุคคล จงึเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก  ขาดการบูรณา
การและการประสานงานทีด่ใีนหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตวัเกิด
ความล่าชา้ในการท างาน  ประชาชนจงึเกดิความเบื่อหน่าย 

 
วิสยัทศัน์ 

 “ การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  ประชาชนมคีวามรู้ทนัสมยั  สุขภาพร่างกายแขง็แรง
แหล่งน ้าสะอาดพอเพยีง  สงัคมสงบสุข  สิง่แวดลอ้มไม่เป็นพษิ  แสงสว่างอย่างทัว่ถงึ ” 
 

พนัธกิจ 

 พนัธกจิที ่ ๑  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหไ้ด้มาตรฐานและ
เพยีงพอกบัความตอ้งการของประชาชนตามศกัยภาพขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลควบคู่กบัการวาง
ผงัเมอืงทีด่ ี

พนัธกจิที ่ ๒  สรา้งระบบการบรหิารจดัการน ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ    

        พนัธกิจที่  ๓  สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแขง็มคีวามสมดุลและยัง่ยนื  โดยเน้นด้านการ
เกษตรกรรมแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง  ใหเ้ป็นตลาดผลผลติทางการเกษตร 
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 พนัธกจิที ่ ๔  การพฒันาประสทิธภิาพเพิม่บทบาทขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลในงานดา้น
สงัคมสงเคราะหแ์ละการสาธารณสุขขัน้พืน้ฐาน 

 พนัธกจิที่  ๕  ฟ้ืนฟู  อนุรกัษ์  ส่งเสรมิมรดกทางวฒันธรรม  ประเพณีท้องถิน่  ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ใหค้งอยู่คู่ทอ้งถิน่ 

พนัธกจิที ่ ๖  สรา้งระบบบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  ทรพัยากรป่าไม ้ 
และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตใิหม้คีวามอุดมสมบูรณ์พฒันาแหล่งท่องเทีย่ว  ส่งเสรมิการเชื่อมโยงการ
ท่องเทีย่วและพฒันาการกฬีา 

      พนัธกิจที่  ๗  พฒันาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมอืง   การบรหิาร  การ
ปกครองและการมสีว่นร่วมใหก้บัประชาชน    
 
จดุมุ่งหมำยเพื่อกำรพฒันำ 

๑. การศกึษาในระบบ  นอกระบบและตามอธัยาศยั  เพิม่พูนการเรยีนรูข้องชุมชน  ธ ารง
ไวซ้ึง่ศลิปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

๒. การคมนาคมสะดวก  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพยีงพอและทัว่ถงึ 
๓. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยัง่ยืนประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจน

ลดลง 
๔. ประชาชน มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ คุณภาพชวีติดขีึน้ 
๕. ประชาชนในชุมชนมสีุขภาพร่างกายแขง็แรงถว้นหน้า 
๖. ประชาชนเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตนเอง  และมสีว่นร่วมในการพฒันาทอ้งถิน่ 
๗. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน  สามารถเป็นที่พึง่ของประชาชนในพื้นทีไ่ด้มาก

ทีสุ่ด 
๘. ทรพัยากรธรรมชาตคิงอยู่  และปรบัปรุงป่าเสือ่มโทรม 
๙. การท่องเทีย่วสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัประชาชนในทอ้งถิน่ 
๑๐. มทีรพัยากรน ้าใชเ้พือ่การเกษตรกรรมทีเ่พยีงพอผลผลติเพิม่ขึน้   

 
๓.๓ ควำมเช่ือมโยงยุทธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดักบัยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ  อปท. 
ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำกลุ่มจงัหวดั 
 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเกษตร 
 ๒. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานผลติภณัฑผ์า้ไหม 
 ๓. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการท่องเทีย่ว 
ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดั 

ประเดน็ยุทธศำสตรข์องจงัหวดั (Strategic  Issues) 
 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเกษตร 
 ๒. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพผลติภณัฑผ์า้ไหม 
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 ๓. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่ว 
 ๔. ยุทธศาสตรก์ารแกไ้ขปัญหาสงัคมและความเดอืดรอ้นของประชาชน 
 ๕. ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการอย่างมคีุณภาพและประสทิธผิล      

เป้ำประสงคข์องยุทธศำสตร ์(Goals) 
 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเกษตร 

- เพิม่ขดีความสามารถในการผลติและจดัการสนิคา้เกษตร 
- เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางการตลาดสนิคา้เกษตร 

 ๒. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพผลติภณัฑไ์หม 
- เพิม่ขดีความสามารถในการผลติและจดัการผลติภณัฑไ์หม 
- เพิม่ขดีความสามารถในการแปรรูปและตลาดผลติภณัฑไ์หม 

 ๓. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่ว 
- เพิม่ศกัยภาพแหล่งท่องเทีย่ว  สนิคา้  และการบรกิารท่องเทีย่ว 
- เพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 

 ๔. ยุทธศาสตรก์ารแกไ้ขปัญหาสงัคมและความเดอืนรอ้นของประชาชน 
- เสรมิสรา้งใหป้ระชาชนมกีารศกึษา  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณี  สุขภาพ 

ความมัน่คงในชวีติและทรพัยส์นิ 
- เพิม่ขดีความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชพีทีเ่หมาะสม 
- เสรมิสร้างให้ประชาชน ครอบครวั  ชุมชน และสงัคมมคีวามเข้มแขง็ตาม

แนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
- เพิม่ศกัยภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
- เสริมสร้างการป้องกันและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน 
 ๕. ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการอย่างมคีุณภาพและประสทิธภิาพ 

- ตอบสนองความต้องในการให้บริการของภาครฐัให้แก่ประชาชนอย่างมี
คุณภาพและประสทิธภิาพ 

- สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการพฒันาและ
ตรวจสอบภาคภาครฐั 

- เพิม่คุณภาพและประสทิธภิาพการบรกิารประชาชนแบบเบด็เสรจ็ 
- พฒันาการบรหิารจดัการภาครฐัใหม้ปีระสทิธภิาพ 
- ส่งเสรมิการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการพฒันาระบบบรหิารจดัการ

ภาครฐั 
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กรอบยุทธศำสตรแ์ละแนวทำงกำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดั 
๑. ยุทธศำสตรก์ำรบริหำรรำชกำรให้มีประสิทธิภำพคณุภำพ 

- จดัโครงสรา้งองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพบรรลุตามนโยบายและบรหิารงานอย่างโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้ ใหม้สีว่นร่วมทุกภาคสว่นทัง้ระดบัชาต ิ ระดบัจงัหวดั  ทอ้งถิน่  และ
ภาคประชาชน  รวมทัง้ใหม้กีารบูรณาการกบัภาคราชการทุกระดบั 

- ประสานงานสามพีน้่องทอ้งถิน่  (อบจ. เทศบาล  อบต.) และร่วมมอืกบัราชการสว่น
ภูมภิาค 

- สง่เสรมิศกัยภาพของทอ้งถิน่ในทุกๆดา้น  ตามหลกัการบรหิารจดัการทีด่ี 
- สง่เสรมิการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกจิและบุคลากรภาครฐัลงสูอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 
- การพฒันาเทคโนโลยแีละบุคลากรขององคก์รใหม้คีวามเหมาะสมสอดคลอ้ง 
- การน าเขา้ขอ้มลู  จปฐ. และกชช  ๒ ค.  มาใชใ้นการวางแผนโดยใชร้ะบบฐานขอ้มูล 
- เทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นเครื่องมอืในการวางแผนพฒันาโคราช 
- การสือ่สารประชาสมัพนัธเ์พือ่ใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมรบัรูแ้ละตดิตามการท างาน 
- ใหศ้กึษาจดัท าแผนพฒันาของอ าเภอแบบบูรณาการ  โดยใชผู้ม้สีว่นเกี่ยวขอ้งทุก

ภาคสว่นเขา้ร่วมจดัท าแผน  เพือ่ใหทุ้กอ าเภอมแีผนหลกั ( Master  Plan)  ในการ
พฒันาทุกสว่นของอ าเภอนัน้ๆ 

 ๒. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนสำธำรณสุข 
- พฒันาระบบบรกิารสุขภาพใหม้คีุณภาพมาตรฐานทัว่ถงึและครบวงจรผูร้บั บรกิาร

สมารถเขา้ถงึไดอ้ย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกดิความพงึพอใจ 
- สนบัสนุนการพฒันาก าลงัดา้นสาธารณสุข   โดยจดัทุนการศกึษาสนับสนุนแพทย/์

พยาบาล/เจา้หน้าทีส่าธารณสุขใหค้รอบคลุมทุกวชิาชพี 
- ด าเนินการกระจายอ านาจดา้นสาธารณสุขโดยครอบคลุมทัง้วสัดุ  ครุภณัฑ ์ ก าลงัคน

งบประมาณ  ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนในดา้นสาธารณสุข  โดยสง่เสรมิและสนบั สนุน

อาสาสมคัสาธารณสุข (อสม.) ใหท้ างานอย่างมคีุณภาพและมขีวญัก าลงัใจ 
- จดัระบบสง่เสรมิสุขภาพภาคประชาชนเพือ่การพึง่พาตนเองของประชาชน  สูก่ารมี

สุขภาพทีด่ ี (คุม้ครองผูบ้รโิภค/การควบคุมป้องกนัโรคตดิต่อ/ไม่ตดิต่อ/การฟ้ืนฟู
สุขภาพประชาชน/อนามยั/โรงเรยีน) 

- พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉิน(EMS) โดยพฒันามาตรฐานศูนยแ์จง้เหตุและจดัใหม้ี
หน่วยรบัส่งผูป่้วยระดบัโซนทุกโซนสามารถประสานการท างานกบัหน่วยบรกิาร
สาธารณสุขไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

- การจดัระบบสุขภาพภาคประชาชนใหม้สีว่นร่วมทุกภาคสว่นทัง้ผูน้ าชุมชน  (ก านนั, 
ผูใ้หญ่บา้น)  กลุ่มสตร,ีกลุ่มเยาวชน,กลุ่มวยัรุ่น,วยัท างาน,วยัสงูอายุ 
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- การสง่เสรมิและสนบัสนุนใหโ้รงพยาบาลในแต่ละพืน้ทีม่ปีระสทิธภิาพและศกัยภาพ
ในการรบัรกัษาผูป่้วยเพิม่มากขึน้  โดยการสนบัสนุนประสานงาน  ใหม้กีารสรา้ง
โรงพยาบาลเพิม่เตมิทัง้ในเมอืงและต าบล 

๓. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนกำรศึกษำ 
- สง่เสรมิการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกจิทางดา้นการศกึษาใหเ้ป็นไปตาม

ความสมคัรใจและความพรอ้มของสถานศกึษานัน้ๆ 
- สง่เสรมิสนับสนุนการศกึษารวมถงึการศกึษา  ทัง้ในและนอกระบบโรงเรยีน  ทัง้

ระดบัก่อนวยัเรยีน  ประถม  มธัยม  และระดบัปรญิญาตร ี ภาคประชาชน  โดย
ประสานการสนบัสนุนงบประมาณและพฒันาศูนยก์ารบเรยีนรูชุ้มชน/ศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชนและภาคกีารพฒันาในการจดัการศกึษา 

- สง่เสรมิใหม้โีรงเรยีนตน้แบบความเป็นเลศิในแต่ละสาขา  และเป็นโรงเรยีนมาตรฐาน
คุณภาพขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

- สง่เสรมิสนับสนุนบุคลากรดา้นการศกึษา  ใหไ้ดม้าตรฐานและมคีวามเป็นเลศิ 
- สง่เสรมิและสนบัสนุนใหโ้รงเรยีนน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มประสทิธ ิ

ภาพการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้ 
- จดัใหม้คีณะกรรมการการศกึษาเพือ่ประสานการจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้ง

กบันโยบายการศกึษาของ  อบจ. และกระทรวงศกึษาธกิารและอื่นๆ 
- จดัการศกึษา  โดยเน้นคุณธรรมน าสูส่มัมาชพี 
- จดัการศกึษาสถาบนัการศกึษา  หรอืการเรยีนรูข้องประชาชนเพือ่พฒันาอาชพีน าไป 

สูก่ารมงีานท าและมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 
๔. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนสวสัดิกำรสงัคม 

- พฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายุ โดยสนบัสนุนเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุอย่างทัว่ถงึและเป็น
ธรรม 

- สง่เสรมิการพฒันาศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายุและประชาชน 
- การสงเคราะหแ์ละการพฒันาคุณภาพชวีติ เดก็  สตร ี คนชรา  ผูด้อ้ยโอกาสและผู้

ตดิเชือ้ HIV จดัใหม้แีละเพิม่ศกัยภาพศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
- สง่เสรมิสนับสนุนการและพฒันาคุณภาพชวีติของคนทุกวยัตัง้แรกเกดิ  วยัเดก็  

วยัรุ่น  เยาวชน  วยัท างาน  และวยัชรา 
- สนบัสนุนการจดัสวสัดกิารชุมชน  โดยชุมชนมสีว่นร่วมบรหิารจดัการ 
- สนบัสนุนกลุ่มเดก็  สตร ี คนชรา  ผูด้อ้ยโอกาส  ผูป่้วยเรือ้รบั  ดา้นหลกัประกนั

รายไดเ้ขา้ถงึบรกิารของรฐัอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม 
- จดัตัง้ศูนยข์อ้มลูเพือ่วเิคราะหปั์ญหาและรวบรวมปัญหา 
- คุม้ครองและพทิกัษ์สทิธเิดก็  เยาวชน  สตร ี คนชรา  ผูด้อ้ยโอกาส 

 



๓๙ 
 

 ๕. ยุทธศำสตรศ์ำสตรก์ำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ  พำณิชยกรรม  อตุสำหกรรม 
- ร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการแก้ปัญหาภาวะว่างงานทีเ่กดิจากผลกระทบ

ปัญหาเศรษฐกจิของโลกและประเทศ 
- การสง่เสรมิผูป้ระกอบการรายย่อย  โดยประสานกบัสถาบนัการศกึษาภาคธุรกจิ

เอกชน  หน่วยงานของรฐั  เช่น  ความรูด้า้นบรหิารจดัการ  ประสานการลงทุน
ช่องทางการตลาด 

- สง่เสรมิ  OTOP  ในดา้นนวตักรรม  เช่น  พฒันาคุณภาพการผลติ  ยกระดบัเป็น
สนิคา้สง่ออกและจดัท าหอ้งแสดงสนิคา้  เพือ่ขยายเครอืขา่ยและการตลาดสง่ออก 

- การพฒันาเศรษฐกจิการคา้ระหว่างประเทศสนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมเพือ่
สงัคม  (CSR )  และพฒันาวสิาหกจิ  

๖. ยุทธศำสตรเ์กษตรกรรม 
- สง่เสรมิและพฒันาคุณภาพดา้นการผลติเพือ่เพิม่มลูค่าผลผลติและการตลาดโดยให้ 
- ความรูก้บัประชาชนอย่างทัว่ถงึและสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติจรงิ 
- พฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นเกษตรกรรม 
- เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนโดยใชเ้กษตรอนิทรยี์ 
- พฒันาความรูด้า้นวชิาการ  เพือ่สง่เสรมิและพฒันาคุณภาพผลติทางการเกษตร

สนบัสนุนศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชน/และแหล่งเรยีนรูด้า้นเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตร
ทฤษฎใีหม่ 

- ประสานงานจดัหาแหล่งน ้าเพือ่การเกษตร 
- สนบัสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพือ่เพิม่อ านาจการต่อรองต่างๆ  เช่น  การตัง้โรงสี

ชุมชน  การสรา้งพลงังานทดแทนในชุมชน  การรวมกลุ่มเพือ่คา้ขายกบัต่าง ประเทศ 
- สง่เสรมิการแปรรูปผลผลติพชืผลทางการเกษตรเป็นพลงังานทดแทน 
- สง่เสรมิการด าเนินงานพลงังานทดแทนจากผลผลติเกษตร,น ้า,ลม,แสงอาทติย ์และ

การเผาขยะเศษวสัดุเป็นพลงังาน 
- สง่เสรมิสนับสนุนการพฒันาเครื่องขา่ยหมอดนิและบูรณาการกบัเกษตรจงัหวดั/

อ าเภอ/ต าบลอย่างทัว่ถงึ 
 
 

๗. ยุทธศำสตรพ์ฒันำด้ำนกำรท่องเท่ียวและบริกำร 
- ประสานร่วมมอืกบั ท.ท.ท.  เพือ่ยกระดบักจิกรรมการท่องเทีย่วของจงัหวดัและ

จดัระบบการตลาดสง่เสรมิการท่องเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศ 
- ประสานงานโครงข่ายการท่องเทีย่วอย่างเป็นระบบ เช่นการท่องเทีย่วเชงินิเวศ/เชงิ

วฒันธรรม/เชงิเกษตรถงึสุขภาพ  (สปาสมุนไพร) 



๔๐ 
 

- ประสานการตลาดนกัท่องเทีย่วผูส้งูอายุจากต่างประเทศมาใชบ้รกิารแบบลองสเตยท์ี่
ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายุ 

- สง่เสรมิการพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเทีย่วร่วมกบัสถาบนัทางการศกึษาศูนย์
พฒันาขอ้มลูการท่องเทีย่ว 

- พฒันาสิง่อ านวยความสะดวกและปลอดภยัเพื่อบรกิารนักท่องเทีย่วใหส้ะดวกรวดเรว็ 
- สนบัสนุนการจดักจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม  ประเพณี  ภูมปัิญญาทอ้งถิน่

ภายในจงัหวดั เช่น งานย่าโม งานผา้ไหมปักธงชยั งานปราสาทหนิ งานแขง่เรอื
อ าเภอพมิาย ฯลฯ 

- ใชส้นามกฬีาซเีกมสเ์พือ่จดักจิกรรมสง่เสรมิการท่องเทีย่ว  เช่น งานแสดงสนิคา้อนิ
โดจนี  และสนิคา้ต่างๆ  

๘. ยุทธศำสตรก์ำรกีฬำและนันทนำกำร 
- สง่เสรมิการกฬีาทุกประเภท  เพือ่ความเป็นเลศและเป็นอาชพีสนบัสนุนกฬีาพืน้บา้น 
- สง่เสรมิการจดัการแขง่ขนักฬีาเพือ่สรา้งความสมานฉันทร์ะหว่างองคก์รต่างๆ 
- สง่เสรมิสนับสนุนนกักฬีาระดบัเยาวชนใหเ้ป็นตวัแทนระดบัจงัหวดัและสนบัสนุน

โรงเรยีนการกฬีา 
- สง่เสรมิกฬีาและนนัทนาการระดบัเยาวชนและประชาชน  เพือ่แกปั้ญหายาเสพตดิ

และใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ 
- ประสานความร่วมมอืชมชน/สมาคมต่างๆ เพือ่จดัการแข่งขนั  ณ สนามกฬีาซเีกมส ์
- จดัใหม้กีารประกวดการแสดงของศลิปินทอ้งถิน่พืน้บา้น  เช่น  ลเิก  เพลงโคราช  

และการแข่งขนัทางดนตรเีพื่อยกระดบัสู่มอือาชพี 
- เสนอเป็นตวัแทนการจดัการแขง่ขนักฬีาระดบัชาต ินานาชาต ิเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน

การกฬีา 
๙. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำทรพัยำกรและส่ิงแวดล้อม 

- บูรณาการการบรหิารจดัการดนิ  น ้า  ป่า  ขยะ  มลภาวะ  โดยการมสีว่นร่วมของ  ๓  
ภาคทีุกเรื่อง  ไดแ้ก่ ภาคหน่วยราชการ  นกัวชิาการ  และประชาชน 

- สง่เสรมิการจดัสวนสาธารณะชุมชน/สง่เสรมิการสรา้งความร่มรื่นสอบขา้งทาง  เช่น  
หน้าโรงเรยีน  ชุมชน  ปรบัปรุงภูมทิศัน์ภายในจงัหวดั 

- สง่เสรมิใหม้กีารบรหิารจดัการลุ่มน ้าย่อย  โดยภาคคีวามร่วมมอืของชุมชน 
- รณรงคก์ารแกไ้ขปัญหาภาวะโลกรอ้น/สง่เสรมิการประหยดัพลงังาน 
- สง่เสรมิภูมปัิญญาทอ้งถิน่  ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ สิง่แวดลอ้มชุมชน     
-  ประสานความร่วมมอืเพือ่แกไ้ขปัญหาขยะภาครฐัและเอกชนแบบครบวงจร 
- ปรบัปรุงและพฒันาสง่เสรมิการลดมลภาวะในเขตจงัหวดั 
- ปรบัปรุงคุณภาพสายน ้าล าคลองและสายน ้าหลกัทัง้ ๙ สาย ของจงัหวดันครราชสมีา 
- สง่เสรมิการเฝ้าระวงัภาวะน ้าท่วม  น ้าแลง้  น ้าเคม็  โดยชุมชม 



๔๑ 
 

- สนบัสนุนใหม้กีารวดัท าขอ้มูลทรพัยากรธรรมชาตโิดยใชเ้ครื่อง (Paramotor  และ
เทคโนโลยสี ารวจระยะไกลเพือ่ป้องกนัการบุกรุกป่าไมแ้ละแหล่งน ้า 

๑๐. ยุทธศำสตรโ์ครงสร้ำงพื้นฐำน 
- จดัระบบฐานขอ้มลูมลูสารสนเทศการพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
- บูรณาการแผนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสามพีน้่อง  (อบจ.  เทศบาล  อบต.) เพือ่ลด

ความทบัซอ้นของพืน้ทีแ่ละเกดิประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชน 
- สง่เสรมิเชื่อมโยงการชงประทาน ก่อสรา้งฝาย ท านบกัน้น ้า ขดุลอก ขดุสระ พฒันา

แหล่งน ้าคลองน ้า  ระบบประปา  และการกระจายการใชป้ระโยชน์ 
- การจดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทางบก  ทางน ้า  และทางระบายน ้า

และการปรบัปรุงบ ารุงรกัษาในเขตชุมชนและทอ้งถิน่ 
- สง่เสรมิสถานทีเ่พือ่นันทนาการและออกก าลงักายสนามกฬีาและนนัทนาการชุมชน 
- การผงัเมอืงรวมของทอ้งถิน่และการผงัเมอืงรวมจงัหวดั 
- ซ่อมบ ารุงปรบัปรุงเครื่องมอื  เครื่องจกัรกล 

๑๑. ยุทธศำสตรส่์งเสริมศำสนำและวฒันธรรม 
- สง่เสรมิใหจ้ดัพระสงฆเ์ป็นศูนยส์ง่เสรมิคุณธรรมวฒันธรรมประเพณีวธิพีุทธทอ้งถิน่ 
- รือ้ฟ้ืน  คุณค่า  วฒันธรรมประเพณีของชุมชน  เช่น  ชาตพินัธุ ์ วฒันธรรม  วถิพีุทธ

ทอ้งถิน่ 
- สง่เสรมิสนับสนุนการศกึษาสงฆ ์ รปูแบบต่างๆ 
- สง่เสรมิบทบาทของสถาบนั  บวร  บา้น  วดั โรงเรยีน  ในการพฒันาชุมชน 
- สนบัสนุนโครงการวดัปลอดเหลา้ใหย้ัง่ยนืและโครงการตรวจสุขภาพใหพ้ระสงฆเ์ป็น

ประจ า 
 
 

๑๒. ยุทธศำสตรด้์ำนควำมมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 
- การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/ความมัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ/ลด

อุบตัเิหตุจราจรทางบก/ทางน ้า 
- เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน ในดา้นความมัน่คงและความปลอดภยั  โดยสง่  

เสรมิและสนบัสนุน  ต ารวจบา้น/อปพร.ใหท้ างานอย่างมคีุณภาพ 
- สรา้งความมัน่ใจและความสบายใจใหก้บัประชาชนดา้นความปลอดภยัในชวีติและ 

ทรพัยส์นิ 
 
 
 



๔๒ 
 

แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ตำมนโยบำยของรฐับำล  (รฐับำล พล.อ.ประยุทธ ์จนัทร์
โอชำ) 
  วสิยัทศัน์ คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ไดก้ าหนดไวต้ามแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่๑๑ คอืสงัคมจะตอ้งอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข ความเสมอภาค เป็นธรรม และมี
ภูมคิุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลง 
 
ส ำหรบัยุทธศำสตรห์ลกัท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทำงในปัจจุบนั มีดงัต่อไปน้ี 

๑. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม                                                                        
๒. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนสูส่งัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างยัง่ยนื 
๓. ยุทธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ภาคการเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน 
๔. ยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิสูก่ารเตบิโตอย่างมคีุณภาพและยัง่ยนื 
๕. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเชื่อมโยงกบัประเทศในภูมภิาคเพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ
และสงัคม 
๖. ยุทธศาสตรก์ารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 
๗. ยุทธศาสตรใ์นการปรบัปรุง เปลีย่นแปลงโครงสรา้ง การบรหิารงานของรฐัวสิาหกจิใหเ้กดิ
ประโยชน์กบัประชาชน ในการใชบ้รกิารอย่างแทจ้รงิ 
๘. ยุทธศาสตรใ์นเรื่องการปรบัปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยขีองชาตใิหเ้กดิความมัน่คง
และยัง่ยนืในอนาคตใหท้ดัเทยีมอาเซยีน และประชาคมโลก 
๙. ยุทธศาสตรใ์นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ คอรปัชัน่อย่างยัง่ยนื 
 

ค่ำนิยมหลกัของคนไทย เพื่อสร้ำงสรรคป์ระเทศไทยให้เข้มแขง็ ฉะนัน้คนต้องเข้มแขง็ก่อน 
ดงัน้ี 

๑. มคีวามรกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ซึง่เป็นสถาบนัหลกัของชาตใินปัจจุบนั 
๒. ซื่อสตัย ์เสยีสละ อดทน มอีุดมการณ์ในสิง่ทีด่งีามเพื่อสว่นรวม 
๓. กตญัญ ูตอ่พอ่แม่ ผูป้กครอง ครบูาอาจารย์ 
๔. ใฝ่หาความรู ้หมัน่ศกึษา เล่าเรยีน ทางตรงและทางออ้ม 
๕. รกัษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 
๖. มศีลีธรรม รกัษาความสตัย ์หวงัดตี่อผูอ้ื่น เผือ่แผ่และแบ่งปัน 
๗. เขา้ใจ เรยีนรู ้การเป็นประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขทีถู่กตอ้ง 
๘. มรีะเบยีบวนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรูจ้กัการเคารพผูใ้หญ่ 
๙. มสีต ิรูต้วั รูค้ดิ รูท้ า รูป้ฏบิตั ิตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 
๑๐. รูจ้กัด ารงตนอยู่โดยใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามพระราชด ารสัของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รูจ้กัอดออมไวใ้ชเ้มื่อยามจ าเป็น มไีวพ้อกนิพอใช ้ถา้เหลอืกแ็จกจ่าย 
จ าหน่าย และขยายกจิการ เมื่อมคีวามพรอ้ม โดยมภีูมคิุม้กนัทีด่ี 



๔๓ 
 

๑๑. มคีวามเขม้แขง็ทัง้ร่างกายและจติใจ ไม่ยอมแพต้่ออ านาจฝ่ายต ่า หรอืกเิลส มคีวาม
ละอาย เกรงกลวัต่อบาป ตามหลกัของศาสนา 

๑๒. ค านึงถงึผลประโยชน์ของสว่นรวม และต่อชาต ิมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
ยุทธศำสตรก์ำรกลุ่มจงัหวดั  
 แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสมีา ชยัภูม ิบุรรีมัย์ 
สุรนิทร)์ ระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน) ไดจ้ดัท าขึน้บนพืน้ฐานการมสีว่นร่วมของภาคี
การพฒันาทุกภาคส่วน ทัง้ภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนและภาค
ประชาสงัคมทัง้ ๔ จงัหวดั ทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การรวบรวมและจดัท าขอ้มูลการประเมนิศกัยภาพของ
กลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วดั 
แผนงาน และโครงการ จงึไดก้ าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตรข์องลุ่มจงัหวดัในอนาคต คอื 

๑. เป็นศูนยก์ลางการเกษตรอุตสาหกรรมและพลงังานทดแทนทีส่ าคญัของภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

๒. เป็นแหล่งการท่องเทีย่วเชงินิเวศน์ อารยธรรมและไหม 
๓. เป็นศูนยก์ลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสนิคา้ในภูมภิาค และการคา้

ชายแดน 
๔. เป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาตทิีส่มบูรณ์ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และไดป้รบัเปลีย่นวสิยัทศัน์จาก “แหล่งผลติสนิคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั ศูนยก์ลาง

ผลติภณัฑไ์หมและการท่องเทีย่วอารยธรรมขอม”  เป็น “ศนูยก์ลำงเกษตรอตุสำหกรรม ท่องเท่ียว
อำรยธรรม Logistic และกำรค้ำชำยแดน เช่ือมโยงกลุ่มอำเซียน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทท่ี  ๔ 
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ 

 
๔.๑ ประเดน็ยุทธศำสตรแ์ละแนวทำงกำรพฒันำและตวัช้ีวดั 

๑. ยุทธศำสตรด้์ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วฒันธรรม  ประเพณีและนันทนำกำร 
 
พนัธกิจ 

๑. เพือ่สง่เสรมิการศกึษาใหน้กัเรยีนอ่านออกเขยีนได้ 
๒. สง่เสรมิการอนุรกัษ์ศาสนา  วฒันธรรม ประเพณี  และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ใหค้งอยู่สบืไป  
๓. สง่เสรมิและสนบัสนุนการกฬีา  และนนัทนาการ  ใหป้ระชาชนรกัการเล่นกฬีา 
๔. สง่เสรมิสนบัสนุนการจดัการศกึษาโรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตามอ านาจ

หน้าที ่ใหส้ามารถยกระดบัคุณภาพการศกึษาได ้  
๕. สง่เสรมิกจิกรรมดา้นศาสนา วฒันธรรมประเพณี 

 
เป้ำประสงค ์

๑. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึน้  
๒. ชุมชนมคีวามเขม้แขง็  สามคัคกีนั 

แบบ ยท.
๐๓ 



๔๕ 
 

๓. สามารถยกระดบัการศกึษาภายในต าบลตามทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายไว ้ 
๔. ประชาชนให้ความส าคญักบัศาสนา  สบืสานวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม  เพื่อรองรบั

ประชาคมอาเซยีน 
๕. สง่เสรมิและสนบัสนุนการจดักจิกรรมประเพณีทอ้งถิน่  และการอนุรกัษ์วฒันธรรม

ทอ้งถิน่อย่างต่อเนื่อง 
 
ตวัช้ีวดัระดบัเป้ำประสงค ์

๑. การแขง่ขนักฬีาและนันทนาการท าใหป้ระชาชนมสีุขภาพแขง็แรงขึน้ 
๒. สง่เสรมิใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็ประจ าต าบลมมีาตรฐาน 
๓. ประชาชนมโีอกาสเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
๔. ประชาชน สบืทอด ฟ้ืนฟู อนุรกัษ์ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี แหล่งเรยีนรู ้ภูมปัิญญา

ทอ้งถิน่และปราชญ์ชาวบา้นในชุมชนทอ้งถิน่ใหค้งอยู่สบืไป 
๕. เดก็และเยาวชนไดอ้อกก าลงักายและห่างไกลยาเสพตดิ 
๖. มสีนามกฬีาและสวนนันทนาการใหป้ระชาชนไดอ้อกก าลงักายมสีุขภาพแขง็แรง 

 
 
 
กลยุทธ/์แนวทำงกำรพฒันำ   และตวัช้ีวดัระดบักลยุทธ์ 

แนวทำงกำรพฒันำ ตวัช้ีวดัระดบักลยุทธ์ 

๑. การสง่เสรมิสนับสนุนการจดัการศกึษาทีม่ี
คุณภาพทุกระดบัทัง้ในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกช่วงวยัใหเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ 

- จ านวนรอ้ยละของเดก็และเยาวชนทีไ่ดร้บั
บรกิารการศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบ
ไดร้บัการพฒันาทีด่เีพิม่ขึน้ 

- จ านวนกจิกรรมทีจ่ดัการดา้นการศกึษา 
๒. สง่เสรมิ พฒันาและอนุรกัษ์ศาสนา
ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่และปราชญ์ชาวบา้น 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนินงาน
สง่เสรมิและอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณี
ทอ้งถิน่ไทย 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิอนุรกัษ์
พระพุทธศาสนา 

๓. สง่เสรมิและสนับสนุนการกฬีาและ
นนัทนาการ 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
- จ านวนครัง้ทีจ่ดัการแขง่ขนั 
- จ านวนครัง้ทีม่กีารจดัหา 
- จ านวนสนามกฬีาและสวนนันทนาการ 

๔. สง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดร้บัการพฒันาอย่าง
เตม็ศกัยภาพ 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรมพฒันานกัเรยีน
อย่างเตม็ศกัยภาพ 



๔๖ 
 

หน่วยงำนรบัผิดชอบหลกั 
สว่นการศกึษา  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน 
ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตรใ์นภำพรวมของยุทธศำสตรใ์นภำพรวมของยุทธศำสตรใ์น
ภำพรวม 
๑. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดันครราชสมีา 
ยุทธศาสตรท์ี ่ ๒  ดา้นการพฒันาการศกึษา   
ยุทธศาสตรท์ี ่ ๗  ดา้นการพฒันาการท่องเทีย่ว  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณี  กฬีา 
 
๒. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน 
ยุทธศาสตรท์ี ่ ๑  ดา้นการศกึษา  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณีและนนัทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

 
พนัธกิจ 

๑. ก่อสรา้งถนนและปรบัปรุงซ่อมแซมถนนในต าบล 
๒. ก่อสรา้งสะพานและรางระบายน ้าภายในหมู่บา้น 
๓. พฒันาแหล่งน ้าเพือ่การเกษตร 
๔. ก่อสรา้ง/ขยายระบบประปาภายในหมู่บา้น 
๕. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า/ไฟฟ้าสาธารณะ 

 
เป้ำประสงค ์

๑. เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

๒. เพื่อพฒันาบ ารุงรกัษาเสน้ทางคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และงาน
ก่อสรา้งต่างๆ ทีไ่ดม้าตรฐาน 

๓. เพื่อซ่อมแซม  ปรบัปรุง  บ ารุงรกัษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมปีระสทิธภิาพและมนี ้า
อย่างเพยีงพอ 

๔. เพือ่ใหทุ้กครวัเรอืนมไีฟฟ้าใชอ้ย่างทัว่ถงึ 

แบบ ยท.
๐๓ 



๔๗ 
 

๕. เพือ่ตดิตัง้และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะใหส้อ่งสว่าง 
 
ตวัช้ีวดัระดบัเป้ำประสงค์ 

๑. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่แีละปลอดภยัมากขึน้ 
๒. เสน้ทางคมนาคมทีม่มีาตรฐานและปลอดภยัมากขึน้ 
๓. เสน้ทางคมนาคมมคีวามสะดวก ปลอดภยัในการสญัจรไป-มา 
๔. ทุกครวัเรอืนมไีฟฟ้าใชอ้ย่างทัว่ถงึ 
๕. หมู่บา้นมไีฟฟ้าสาธารณะสอ่งสว่างอย่างทัว่ถงึ 
๖. ระบบประปาหมู่บา้นมคีุณภาพ  สะอาดและปลอดภยั 
๗. แหล่งน ้าอุปโภคบรโิภคไดร้บัการปรบัปรุงอย่างมปีระสทิธภิาพ 
๘. ประชาชนมนี ้าสะอาดและมคีุณภาพไวใ้ชอุ้ปโภคบรโิภค 

 
 
 
 
 
กลยุทธ/์แนวทำงกำรพฒันำ   และตวัช้ีวดัระดบักลยุทธ ์

แนวทำงกำรพฒันำ ตวัช้ีวดัระดบักลยุทธ์ 
๑. ก่อสรา้ง/ซ่อมแซมและปรบัปรุงระบบน ้า
เพือ่การเกษตร เพือ่อุปโภคและบรโิภค   

- จ านวนแหล่งน ้าทีไ่ดร้บัการพฒันาและ
ฟ้ืนฟู 

- จ านวนแหล่งน ้าทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงและ
ก่อสรา้ง 

๒. พฒันาและปรบัปรุงระบบไฟฟ้า ประปา 
สาธารณูปโภค ระบบสือ่สารใหม้คีุณภาพดขีึน้ 
 

- รอ้ยละของครวัเรอืนทีม่ไีฟฟ้าใช้ 
- จ านวนหมู่บา้นทีไ่ดร้บัการตดิตัง้/ซ่อมแซม

ไฟฟ้าสาธารณะใหใ้ชง้านไดด้ทีุกแห่ง 
- จ านวนหมู่บา้นทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น 
- รอ้ยละของครวัเรอืนมนี ้าสะอาด 

๓. ก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซ่อมแซมเสน้ทาง
คมนาคม เช่น ถนนดนิ ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ ใหม้คีุณภาพดอียู่ตลอด  

- จ านวนเสน้ทางทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง 
- จ านวนเสน้ทางทีไ่ดร้บัการปรบัปรุง 

ซ่อมแซม 

หน่วยงำนรบัผิดชอบหลกั 
สว่นโยธา  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน 



๔๘ 
 

ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตรใ์นภำพรวมของยุทธศำสตรใ์นภำพรวมของยุทธศำสตรใ์น
ภำพรวม 
๑. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดันครราชสมีา 
ยุทธศาสตรท์ี ่ ๖  ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 
๒. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน 
ยุทธศาสตรท์ี ่ ๒  ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ยุทธศำสตรด้์ำนเศรษฐกิจและบรรเทำปัญหำควำมยำกจน 
 

พนัธกิจ 
๑. สง่เสรมิสนบัสนุนพฒันาแหล่งทุนเพือ่การผลติดา้นการเกษตร   
๒. ส่งเสรมิและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลด

ตน้ทุนเพือ่การเกษตร  
๓. สง่เสรมิสนบัสนุนการพฒันาอาชพี  ฝึกอบรมอาชพี  เพือ่น าไปสูเ่ศรษฐกจิชุมชนยัง่ยนื 
๔. สง่เสรมิใหป้ระชาชนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจและน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้

ในการด าเนินชวีติ 
๕. ส่งเสรมิอาชีพและให้ความรู้เกี่ยวกบัอาชีพแก่ประชาชนให้สามามารถประกอบอาชีพ

สรา้งรายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครวัได ้  
 
เป้ำประสงค ์

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ใน
ทอ้งถิน่ 

๒. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมรีายไดเ้พิม่อย่างยัง่ยนืและลดค่าใชจ่้าย 

แบบ ยท.
๐๓ 



๔๙ 
 

๓. สง่เสรมิและสนบัสนุนการพฒันาอาชพี ฝึกอบรมอาชพีเพือ่น าไปสูเ่ศรษฐกจิชุมชนยัง่ยนื 
๔. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนมคีวามรู้  ความเขา้ใจและน าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงมาใชใ้นการด าเนินชวีติอย่างถูกตอ้ง 
 
ตวัช้ีวดัระดบัเป้ำประสงค์ 

๑. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชพีมคีวามเขม้แขง็ขึน้ 
๒. แหล่งเรยีนรูท้างดา้นการเกษตร  เพือ่สง่เสรมิการฝึกอบรม  การประกอบอาชพีและขยาย

ผลตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
๓. กลุ่มอาชพี/กลุ่มสตรแีม่บา้นใหม้อีาชพีเสรมิเพิม่รายไดใ้หค้รวัเรอืน 
๔. ประชาชนไดด้ าเนินชวีติตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
๕. เพิม่มลูค่าผลผลติการเกษตรและรายไดก้ารเกษตร 
 

  



๕๐ 
 

กลยุทธ/์แนวทำงกำรพฒันำ   และตวัช้ีวดัระดบักลยุทธ์ 
แนวทำงกำรพฒันำ ตวัช้ีวดัระดบักลยุทธ์ 

๑. สง่เสรมิดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้น
การเกษตร 

- จ านวนโครงการทีด่ าเนินการ 
 

๒. สง่เสรมิและสนบัสนุนและพฒันาผลติ 
ภณัฑช์ุมชน 

- จ านวนกลุ่มอาชพีทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน
ทกัษะในการประกอบอาชพี 

- จ านวนโครงการทีด่ าเนินการ 

๓. สง่เสรมิใหป้ระชาชนใหไ้ดร้บัความรูค้วาม
เขา้ใจและน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมา
ใชใ้นการด าเนินชวีติ 

- จ านวนโครงการทีด่ าเนินการ 
 

๕.สง่เสรมิสนบัสนุนกลุ่มอาชพี  สง่เสรมิกลุ่ม
เศรษฐกจิชุมชน กลุ่มสตร ี กลุ่มอาชพีอื่นๆ  
ใหม้คีวามเขม้แขง็  สามารถด าเนินกจิกรรม
ตามวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้กลุ่มได ้

- จ านวนกลุ่มอาชพีทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน
ทกัษะในการประกอบอาชพี 

- จ านวนโครงการทีด่ าเนินการ 

หน่วยงำนรบัผิดชอบหลกั 
ส านกัปลดั  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน 
ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตรใ์นภำพรวมของยุทธศำสตรใ์นภำพรวม 
๑. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดันครราชสมีา 
ยุทธศาสตรท์ี ่ ๒  ดา้นการพฒันาการศกึษา   
ยุทธศาสตรท์ี ่ ๗  ดา้นการพฒันาการท่องเทีย่ว  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณี  กฬีา 
 
๒. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน 
ยุทธศาสตรท์ี ่ ๓  ดา้นเศรษฐกจิและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๑ 
 

 
๔. ยุทธศำสตรด้์ำนพฒันำสงัคมและมนุษยใ์ห้มีคณุภำพชีวิตท่ีดี 

 
พนัธกิจ 

๑. เพือ่สง่เสรมิและพฒันาดา้นสงัคม 
๒. เพือ่สง่เสรมิและพฒันาดา้นมนุษย์ 
๓. เพือ่สรา้งสรรคส์งัคมใหน่้าอยู่ 
๔. เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสงัคม 

 
เป้ำประสงค ์

๑. สง่เสรมิใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ ี
๒. เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนไดร้บัการสงเคราะหแ์ละพฒันาคุณภาพชวีติใหด้ขีึน้ 
๓. ชุมชนมคีวามเขม้แขง็  สามคัคกีนั 
๔. กลุ่มผูน้ าหมู่บา้นไดร้บัการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการรูร้กัสามคัคแีละพึง่พาอาศยัซึ่งกนั

และกนั 
 
ตวัช้ีวดัระดบัเป้ำประสงค์ 

๑. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  มคีุณภาพชวีติและสิง่แวดลอ้มทีด่ ี สงบ
สุขปลอดจากอบายมุขและสิง่เสพตดิ 

๒. ประชาชนไดร้บัการสงเคราะหแ์ละพฒันาคุณภาพชวีติผูท้ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น 
๓. สงเคราะหเ์บี้ยยงัชพีใหก้บัผูส้งูอายุ  คนพกิารและผูป่้วยเอดส์ 
๔. สง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติเดก็  สตร ี คนชรา  คนพกิาร  และผูด้อ้ยโอกาส 
๕. ประชาชนไดร้บัการรณรงค ์ ป้องกนั  ปราบปราม  อาชญากรรมและยาเสพตดิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.
๐๓ 



๕๒ 
 

กลยุทธ/์แนวทำงกำรพฒันำ   และตวัช้ีวดัระดบักลยุทธ์ 
แนวทำงกำรพฒันำ ตวัช้ีวดัระดบักลยุทธ์ 

๑. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหห้มู่บา้นปลอดยา
เสพตดิและปลอดอบายมุข 

- จ านวนประชาชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมกฬีา ใช้
เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ห่างไกลยาเสพตดิ  

๒. สง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติเดก็  สตร ี
คนชรา  คนพกิาร  และผูด้อ้ยโอกาส 

- จ านวนกลุ่มเป้าหมายทีไ่ดร้บัการสงเคราะห์ 
- จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

๓. สนบัสนุนและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้น
ความมัน่คง ความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ  

- จ านวนโครงการ/กจิกรรมดา้นการป้องกนั
และลดอุบตัเิหตุจราจรช่วงเทศกาล 

- จ านวนครัง้ทีด่ าเนินการ 

หน่วยงำนรบัผิดชอบหลกั 
ส านกัปลดั  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน 
ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตรใ์นภำพรวมของยุทธศำสตรใ์นภำพรวม 
๑. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดันครราชสมีา 
ยุทธศาสตรท์ี ่ ๔  ดา้นการพฒันาสงัคม   
 
๒. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน 
ยุทธศาสตรท์ี ่ ๔  ดา้นสงัคมและมนุษยใ์หม้คีุณภาพชวีติทีด่ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 
๕. ยุทธศำสตรด้์ำนสำธำรณสุข 

 
พนัธกิจ 

๑. เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนในดา้นสาธารณสุข 
๒. การรณรงคแ์ละสนบัสนุนการป้องกนัและควบคุมโรค 

 
เป้ำประสงค ์

๑. ประชาชนในต าบลเมอืงโดนปราศจากโรคตดิต่อ 
๒. จ านวนสุนขัและแมวไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ทุกตวั 
๓. ประชาชนในต าบลเมอืงโดนปราศจากปัญหายาเสพ  วยัรุ่นห่างไกลยาเสพตดิ 

 
ตวัช้ีวดัระดบัเป้ำประสงค์ 

๑. ประชาชนไดร้บัการรณรงค์และสนบัสนุนการป้องกนัและควบคุมโรค 
๒. สุนขัและแมวในต าบลเมอืงโดนไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขั 
๓. วยัรุ่นในต าบลเมอืงโดนห่างไกลยาเสพตดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.
๐๓ 



๕๔ 
 

กลยุทธ/์แนวทำงกำรพฒันำ   และตวัช้ีวดัระดบักลยุทธ์ 
แนวทำงกำรพฒันำ ตวัช้ีวดัระดบักลยุทธ์ 

๑. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหห้มู่บา้นปลอดยา
เสพตดิและปลอดอบายมุข 

- จ านวนประชาชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมกฬีา ใช้
เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ห่างไกลยาเสพตดิ  

๒. สง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติเดก็  สตร ี
คนชรา  คนพกิาร  และผูด้อ้ยโอกาส 

- จ านวนกลุ่มเป้าหมายทีไ่ดร้บัการสงเคราะห์ 
- จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

๓. สนบัสนุนและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้น
ความมัน่คง ความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ  

- จ านวนโครงการ/กจิกรรมดา้นการป้องกนั
และลดอุบตัเิหตุจราจรช่วงเทศกาล 

- จ านวนครัง้ทีด่ าเนินการ 

หน่วยงำนรบัผิดชอบหลกั 
ส านกัปลดั  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน 
ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตรใ์นภำพรวมของยุทธศำสตรใ์นภำพรวม 
๑. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดันครราชสมีา 
ยุทธศาสตรท์ี ่ ๔  ดา้นการพฒันาสงัคม   
 
๒. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน 
ยุทธศาสตรท์ี ่ ๔  ดา้นสงัคมและมนุษยใ์หม้คีุณภาพชวีติทีด่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 

๖. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนกำรท่องเท่ียวและกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม 

พนัธกิจ 
๑. พืน้ทีใ่นเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดนมสีภาพแวดลอ้มทีด่ ี  
๒. ประชาชนในต าบลเมอืงโดนสามารถด ารงชวีติอยู่ในชุมชนไดอ้ย่างมคีวามสุข  

 
เป้ำประสงค ์

๑. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มภายในต าบลเมอืงโดนไดร้บัการบรหิารจดัการอย่าง
เหมาะสม 

๒. ประชาชนในต าบลเมอืงโดนมสีุขภาพจติด ี
 
ตวัช้ีวดัระดบัเป้ำประสงค์ 

๑. ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มภายในต าบลเมอืงโดนไดร้บัการจดัการ ดแูล 
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูเพิม่ขึน้ 

๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการการบริหารจดัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.
๐๓ 



๕๖ 
 

กลยุทธ ์/แนวทำงกำรพฒันำ และตวัช้ีวดัระดบักลยุทธ์ 

แนวทำงกำรพฒันำ ตวัช้ีวดัระดบักลยุทธ์ 
๑. การสนบัสนุนจดักจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิ
วฒันธรรม 

- จ านวนประชาชนทีเ่ขา้ร่วมการจดักจิกรรม  

๒. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม - จ านวนทีเ่พิม่ขึน้ของกจิกรรมการสง่เสรมิ
อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

๓. การก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล - จ านวนประชาชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมกฬีา ใช้
เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ห่างไกลยาเสพตดิ  

 
หน่วยงำนรบัผิดชอบหลกั   
ส านกังานปลดั  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน  
 
ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตรใ์นภำพรวมของยุทธศำสตรใ์นภำพรวม 
๑. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดันครราชสมีา 
ยุทธศาสตรท์ี ่ ๕  พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  และการบรหิารจดัการน ้าอย่างบูรณาการ  
๒. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน 

ยุทธศาสตรท์ี ่ ๖. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการท่องเทีย่วและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 

๗. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
พนัธกิจ 

๑.   สง่เสรมิการปฏบิตังิานของพนกังาน  ใหม้คีวามรูค้วามสามารถ  มทีกัษะการปฏบิตังิาน 
     ทีม่ปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ทนัต่อเหตุการณ์    
๒.   ประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและมทีศันคตทิีด่ตี่อองคก์ร 
 

เป้ำประสงค ์
๑.   ชุมชนมคีวามเขม้แขง็ ร่วมคดิ ร่วมท า  แกไ้ขปัญหาภายในชุมชนของตนเองไดอ้ย่างม ี

       ประสทิธภิาพ 
๒.   ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการองคก์รใหม้คีวามถูกตอ้ง  รวดเรว็  ตอบสนองความ 

      ตอ้งการของประชาชนไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
 
ตวัช้ีวดัระดบัเป้ำประสงค์ 

๑.   ชุมชนมศีกัยภาพเขม้แขง็เพิม่มากขึน้ 
๒.   ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการขององคก์รเพิม่ขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.
๐๓ 



๕๘ 
 

กลยุทธ ์/แนวทำงกำรพฒันำ และตวัช้ีวดัระดบักลยุทธ์ 
แนวทำงกำรพฒันำ ตวัช้ีวดัระดบักลยุทธ์ 

๑. ดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
ของบุคลากร 

- จ านวนทีเ่พิม่ขึน้ของประชาชนและผูม้า
ตดิต่อราชการทีพ่งึพอใจต่อประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการองคก์ร 

- จ านวนบุคลากรมศีกัยภาพในการบรกิาร
ประชาชนเพิม่ขึน้  

๒. ดา้นการบรหิาร - จ านวนทีเ่พิม่ขึน้ของประชาชนและผูม้า
ตดิต่อราชการทีพ่งึพอใจต่อประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการองคก์ร 

๓. ดา้นวสัดุเครื่องใชส้ านกังาน - มกีารปรบัปรุง พฒันาและจดัใหม้วีสัดุ
อุปกรณ์เครื่องมอื เครื่องใชแ้ละสถานที่
ปฏบิตังิานใหท้นัสมยั สะดวก เอือ้ตอ่การ
ใหบ้รกิารประชาชนเพิม่ขึน้ 

 
หน่วยงำนรบัผิดชอบหลกั   
ส านกังานปลดั  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน  
 
ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตรใ์นภำพรวมของยุทธศำสตรใ์นภำพรวม 
ยุทธศาสตรท์ี ่ ๖  สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยและความมัน่คงของบา้นเมอืง 

 

๒. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน 
ยุทธศาสตรท์ี ่ ๗  ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

บทท่ี  ๕ 
กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร ์

 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเป็น

จุดมุ่งหมายและความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า การติดตามและ
ประเมนิผลแผนยุทธศาสตรจ์งึมคีวามส าคญัในการปรบัปรุงและพฒันาประสิทธภิาพในการปฏบิตังิาน
ขององคก์ร องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดนจงึก าหนดการตดิตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์ 
ดงันี้ 

 
๕.๑ กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน ไดก้ าหนดกรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล ดงันี้ 

๑. องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผน 
๒. ใหทุ้กสว่นราชการรายงานผลการด าเนินงานตดิตามแผนงาน / โครงการทีต่ ัง้ไว้ 

 ๓. น าผลการด าเนินงานในแผนพฒันาท้องถิน่ปีที่ด าเนินการ  น าสรุปโครงการที่ด าเนินการ
จรงิจากโครงการทีต่ ัง้ไวใ้นแผนว่ามกีารด าเนินการจรงิกีโ่ครงการและคดิเป็นรอ้ยละเท่าไร   

๔. ให้มีการส ารวจแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของประชาชนในเขต
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน 
 ๕. ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน เรื่อง  รายงานผลการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
 ๖. รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน 
 
๕.๒ ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  ขอ้  ๒๘  ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่แต่งตัง้
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิแผนพฒันาทอ้งถิน่ประกอบดว้ย 

๑. สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทีส่ภาทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวน  ๓  คน 
๒. ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ทีป่ระชาคมทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวน  ๒  คน 
๓. ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวน  ๒  คน 
๔. หวัหน้าสว่นการบรหิารทีค่ดัเลอืกจ านวน  ๒  คน 
๕. ผูท้รงคุณวุฒทิีผู่บ้รหิารคดัเลอืกจ านวน  ๒  คน 
โดยใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการ และอกีหนึ่งคน

ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการ  และคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ มี
อ านาจหน้าที ่ดงันี้ 

 
๑. ก าหนดแนวทาง  วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 



๖๐ 
 

    ๒. ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
 ๓. รายงานผลและเสนอความเหน็ซึ่งได้จากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อสภา

ทอ้งถิน่  เพื่อใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นเสนอต่อสภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่  และประกาศผล
การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนั   อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครัง้ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี   ทัง้นี้ใหต้ดิประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสบิวนั 

๔. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพือ่ช่วยปฏบิตังิานตามทีเ่หน็สมควร  เมื่อมกีาร
แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ให้มกีารประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อคดัเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานกรรมการฯ และ
เลขานุการคณะกรรมการฯ เมื่อด าเนินการเสร็จให้ผู้บรหิารท้องถิ่นแต่งตัง้ประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการฯ   
 
  การติดตามและประเมนิผลแผนขององค์การบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน  ประกอบไปด้วย
แบบรายงาน  ๓  แบบ  และเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ๒  แบบ  ดงัแผนภูมติ่อไปนี้   



๖๑ 
 

 
หมายเหตุ  แนวทางการตดิตามและประเมนิผล  จากคู่มอืการตดิตามและประเมนิผลการจดัท าและ
แปลงแผนไปสูก่ารปฏบิตัขิององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่) 

 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Output) 

แบบที่  1 
การประเมินการจดัท าแผนยทุธศาสตร์
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

แบบท่ี  2 
แบบติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น 

แบบท่ี  3/2 
แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในภาพรวม 

แบบท่ี  3/1 
แบบประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนยทุธศาสตร์ 

แบบท่ี  3/3 
แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในแต่ละยทุธศาสตร์ 



๖๒ 
 

กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
 
แบบรำยงำนท่ี  ๑   การก ากบัการจดัท าแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ห้วงเวลำประเมินผล   เมื่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ประกาศใชแ้ผนฯ 
 
แบบรำยงำนท่ี  ๒ แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ห้วงเวลำติดตำมผล รายไตรมาส  (๓  เดอืน) 
 
แบบรำยงำนท่ี  ๓ แบบประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
แบบรำยงำนท่ี  ๓/๑ แบบประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบรำยงำนท่ี  ๓/๒ แบบประเมนิความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ในภาพรวม 
แบบรำยงำนท่ี  ๓/๓ แบบประเมนิความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ห้วงเวลำประเมินผล ทุกๆ  ๑  ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

๕.๓  ก ำหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

แบบท่ี  ๑  กำรก ำกบักำรจดัท ำแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองโดน 

 
ค ำช้ีแจง  :  แบบที ่ ๑  เป็นแบบประเมนิตนเองในการจดัท าแผนยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเมอืงโดน โดยจะท าการประเมนิและรายงานทุก ๆ ครัง้ หลงัจากทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบล
เมอืงโดน   ไดป้ระกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรแ์ลว้ 
ชื่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน  อ าเภอประทาย  จงัหวดั
นครราชสมีา        
 

ประเดน็กำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร

ด ำเนินงำน 
ส่วนท่ี ๑  คณะกรรมกำรพฒันำท้องถ่ิน   
๑. มกีารจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่นเพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่   
๒. มกีารประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่เพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น   

๓. มกีารจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ   
๔. มกีารจดัตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่   
๕. มกีารจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่   

๖. มคีณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่และประชาคมทอ้งถิน่พจิารณาร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา   

ส่วนท่ี  ๒  กำรจดัท ำแผนกำรพฒันำท้องถ่ิน   
๗. มกีารรวบรวมขอ้มลูและปัญหาส าคญัของทอ้งถิน่มาจดัท าฐานขอ้มลู   
๘. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัท าแผน   

๙. มกีารวเิคราะห ์ศกัยภาพของทอ้งถิน่ (SWOT) เพื่อประเมนิสถานภาพการพฒันาทอ้งถิน่   

๑๐.มกีารก าหนดวสิยัทศัน์และภารกจิหลกัการพฒันาทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถิน่   
๑๑.มกีารก าหนดวยัทศัน์และภารกจิหลกัการพฒันาทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรจ์งัหวดั   
๑๒.มกีารก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื   
๑๓.มกีารก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถิ่น   
๑๔.มกีารก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันา   

๑๕.มกีารก าหนดยุทธศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์องจงัหวดั   

๑๖.มกีารอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา   
๑๗.มกีารจดัท าบญัชกีลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘.มกีารก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙.มกีารทบทวนแผนยุทธศาสตรห์รอืไม่   

 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองโดน 

ค ำช้ีแจง  :  แบบที ่ ๒  เป็นแบบตดิตามตนเอง  โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ตดิตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน  ภายใตแ้ผนพฒันา  ๓  ปี  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการตดิตามภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี 
ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลทัว่ไป 
๑. ชื่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน  อ าเภอประทาย จงัหวดั
นครราชสมีา    
ส่วนท่ี  ๒  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำ  ๓  ปี 
๒. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา  ๓  ปี 
 

ยุทธศำสตร ์

ปีงบประมำณ 
............ 

ปีงบประมำณ 
............. 

ปีงบประมำณ  
............ 

รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. การพฒันาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
วฒันธรรม ประเพณี
และนันทนาการ 

        

๒. การพฒันาดา้น 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

        

๓. การพฒันาดา้น 
เศรษฐกจิและบรรเทา 
ปัญหาความยากจน 

        

๔. การพฒันาดา้น 
สงัคมและมนุษยใ์หม้ี
คุณภาพชวีทิีด่ ี

        

๕. การพฒันาดา้น
สาธารณสุข 

        

๖. การพฒันาดา้น 
การท่องเทีย่วและ
อนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

        

๗. การพฒันาดา้น 
การบรหิารเมอืงทีด่ ี

        

รวม 
 

        

 



๖๕ 
 

 
แบบท่ี  ๓  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร ์

 
ค ำช้ีแจง :  แบบที ่ ๓  เป็นประเมนิตนเอง  โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชป้ระเมนิผลการด าเนินงานของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามยุทธศาสตรท์ีก่ าหนดไว ้ และมกี าหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 
๑ ครัง้ หลงัจากสิน้สุดปีงบประมาณ 
ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลทัว่ไป 
๑.  ชื่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่..................องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงโดน
........................................ 
๒.  วนั/เดอืน/ปีทีร่ายงาน.................................................................................................. 
ส่วนท่ี  ๒  ยุทธศำสตรแ์ละโครงกำรในปี  ๒๕…… 
๓.  ยุทธศาสตรแ์ละจ านวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการทีไ่ดป้ฏบิตั ิ
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา  ๓  ปี 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 
ทีป่รากฏอยู่ใน

แผน 

จ านวนโครงการ 
ทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

๑. การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีและ
นนัทนาการ 

  

๒. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 

  

๓. การพฒันาดา้นเศรษฐกจิและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 

  

๔. การพฒันาดา้นสงัคมและมนุษยใ์หม้คีุณภาพชวีทิีด่ ี
 

  

๕. การพฒันาดา้นสาธารณสุข 
 

  

๖. การพฒันาดา้นการท่องเทีย่วและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

  

๗. การพฒันาดา้นการบรหิารเมอืงทีด่ ี
 

  

รวม   
 



๖๖ 
 

 
ส่วนท่ี  ๓  ผลกำรด ำเนินงำน 
๔. ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในภาพรวม 
 

ประเดน็ พอใจ
มำก 

พอใจ ไม่
พอใจ 

๑)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในโครงการ/กจิกรรม    
๒)  มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม    
๓)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม    
๔)  มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมใหป้ระชาชน
ทราบ 

   

๕)  มคีวามโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม    
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด    
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชน
ในทอ้งถิน่ 

   

๘)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจาการด าเนินโครงการ/กจิกรรม    
ภำพรวม    

 
ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร ์

 
ยุทธศำสตรท่ี์  ๑..........กำรพฒันำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วฒันธรรม ประเพณีและ
นันทนำกำร 
๑) ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง 

 

ประเดน็ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เตม็ ๑๐ คะแนน) 
๑)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในโครงการ/กจิกรรม  
๒)  มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม  
๓)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม  
๔)  มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
๕)  มคีวามโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด  
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถิน่ 

 

๘)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจาการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  



๖๗ 
 

ภำพรวม  
ยุทธศำสตรท่ี์  ๒..........กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
๒) ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง 
 

ประเดน็ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เตม็ ๑๐ คะแนน) 
๑)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในโครงการ/กจิกรรม  
๒)  มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม  
๓)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม  
๔)  มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
๕)  มคีวามโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด  
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถิน่ 

 

๘)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจาการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  
ภำพรวม  

 
 
ยุทธศำสตรท่ี์  ๓….......ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจและบรรเทำปัญหำควำม
ยำกจน 

๑) ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง 
 

ประเดน็ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เตม็ ๑๐ คะแนน) 
๑)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในโครงการ/กจิกรรม  
๒)  มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม  
๓)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม  
๔)  มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
๕)  มคีวามโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด  
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถิน่ 

 

๘)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจาการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  
ภำพรวม  



๖๘ 
 

ยุทธศำสตรท่ี์  ๔….......ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนสงัคมและมนุษยใ์ห้มีคณุภำพชีวิท่ีดี 
๑) ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง 
 

ประเดน็ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เตม็ ๑๐ คะแนน) 
๑)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในโครงการ/กจิกรรม  
๒)  มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม  
๓)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม  
๔)  มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
๕)  มคีวามโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด  
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถิน่ 

 

๘)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจาการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  
ภำพรวม  

 
 

 
ยุทธศำสตรท่ี์  ๕….......ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนสำธำรณสุข 
 ๑) ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง 
 

ประเดน็ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เตม็ ๑๐ คะแนน) 
๑)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในโครงการ/กจิกรรม  
๒)  มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม  
๓)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม  
๔)  มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
๕)  มคีวามโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  
๖)  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด  
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถิน่ 

 

๘)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจาการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  
ภำพรวม  



๖๙ 
 

ยุทธศำสตรท่ี์  ๖..........ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนกำรท่องเท่ียวและอนุรกัษ์
ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
๑) ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง 

 

ประเดน็ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เตม็ ๑๐ คะแนน) 
๑)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในโครงการ/กจิกรรม  
๒)  มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม  
๓)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม  
๔)  มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
๕)  มคีวามโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด  
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถิน่ 

 

๘)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจาการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  
ภำพรวม  

 
 

ยุทธศำสตรท่ี์  ๗..........ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรจดักำรท่ีดี 
๑) ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง 

 

ประเดน็ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เตม็ ๑๐ คะแนน) 
๑)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในโครงการ/กจิกรรม  
๒)  มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม  
๓)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม  
๔)  มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
๕)  มคีวามโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  
๖)  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด  
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถิน่ 

 

๘)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจาการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  
ภำพรวม  

 



๗๐ 
 

 
 
 

 


