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บทท่ี ๑  บทน า 
 

๑.๑  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนา
ท๎องถิ่น  ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จึงเป็นกระบวนการ
กําหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยกําหนดสภาพการณ์ที่ต๎องการบรรลุและ
แนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางรอบด๎านและเป็นระบบ  ทั้งนี้
จะต๎องสอดคล๎องกับศักยภาพของท๎องถิ่น  และปัญหา / ความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นด๎วย   

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีต๎องตั้งอยูํบนพื้นฐานของการรวบรวมและการ
วิเคราะห์ข๎อมูลอยํางรอบด๎านและเป็นระบบ  ทั้งนี้เพ่ือให๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นสามารถนําไปสูํการแก๎ไขปัญหาและสนองตอบความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นได๎อยําง
แท๎จริง         

อยํางรอบด๎าน หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นจะต๎องตั้งอยูํบนพื้นฐานของการคํานึงถึงสภาพการณ์ที่ต๎องการจะบรรลุ  และการเปลี่ยนแปลงตํางๆ  
ทั้ง  มิติด๎านการพัฒนา ทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม องค์กร (การบริหารจัดการ) และการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ตลอดจนมิติในเชิงพ้ืนที่ ทั้งพ้ืนที่ใกล๎เคียงขยายไปสูํพ้ืนที่
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับทวีป  จนกระท้ังในระดับโลกด๎วย  สาเหตุที่ต๎องมองอยําง
รอบด๎าน ก็เพราะวําในโลกของความเป็นจริงนั้นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม 
สังคมและองค์กร ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีปและในระดับโลกล๎วนสํงผลกระทบตํอเขต
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํทางตรงก็ทางอ๎อม  จึงกลําวได๎วําปรากฏการณ์ทั้ง ๔ ด๎านที่เกิดกับเขต
พ้ืนที่ ๔ ระดับนี้  ล๎วนถือเป็นสภาพแวดล๎อมที่ควรต๎องคํานึงถึงในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้งสิ้น  ดังนั้น ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงไมํควรมองรอบด๎านแตํเพียงเขตพ้ืนที่การ
ปกครองของตนเองเทํานั้น  แตํต๎องมองให๎กว๎างออกไปครอบคุลมเขตพ้ืนที่อ่ืนด๎วย  ทั้งนี้เพ่ือให๎การวางแผน
วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบ
ที่อาจเกิดข้ึนตามมาจากเขตพ้ืนที่เหลํานี้นอยํางรู๎เทําทันจนทําให๎สามารถใช๎ประโยชน์จากสถานการณ์ได๎
อยํางเต็มที่หรือหาหนทางในการปูองกันอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได๎  (Proactive) 

อยํางเป็นระบบ หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นจะต๎องดําเนินการอยํางเป็นขั้นตอน ซึ่งประกอบด๎วย ๘ ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนที่ ๑ การรวบรวม
ข๎อมูลและปัญหาสําคัญ  ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท๎องถิ่น
ในปัจจุบันและกําหนดประเด็นการพัฒนา  ขั้นตอนที่ ๓ การกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา
ท๎องถิ่น  ขั้นตอนที่ ๔ การกําหนดจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  ขั้นตอนที่ ๕ การกําหนดวัตถุประสงค์
การพัฒนาท๎องถิ่น  ขั้นตอนที่ ๖ การกําหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น   ขั้นตอน
ที่ ๗ การกําหนดเปูาหมายการพัฒนาท๎องถิ่น  และข้ันตอนที่ ๘ การอนุมัติและประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
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๑.๒  วัตถุประสงค์ของการจ าท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๑)  เพ่ือลดความไมํแนํนอนและปัญหาความยุํงยากซับซ๎อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้
เพราะการวางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด๎านการจัดการให๎ผู๎วางแผนมีสายตากว๎างไกล มองเหตุการณ์ตํางๆ 
ในอนาคตที่อาจเกิดข้ึน เชํน การเปลี่ยนแปลงด๎านเทคโนโลยี ปัญหา ความต๎องการของประชาชนในสังคม
นั้น  ซึ่งสิ่งเหลํานี้อาจสํงผลกระทบตํอการบรรลุเปูาหมายขององค์การ ดังนั้นองค์การจึงจําเป็นต๎องเตรียม
ตัวและเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดล๎อม อันได๎แกํสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง เป็นต๎น  
  ๒)  เพ่ือให๎เกิดการยอมรับแนวความคิดใหมํๆ เข๎ามาในองค์การ ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของ
การวางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไมํมีสิ่งใดอยูํอยํางนิรันดรจึงทําให๎มีการยอมรับ
แนวความคิดเชิงระบบ (System approach) เข๎ามาใช๎ในองค์การยุคปัจจุบัน 

๓)  เพ่ือให๎การดําเนินการขององค์การบรรลุถึงเปูาหมายที่ปรารถนา  ทั้งนี้เพราะการ  
วางแผนเป็นงานที่ต๎องกระทําเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝุายในองค์การ เพ่ือเป็นหลักประกันการดําเนินการ
เป็นไปด๎วยความมั่นคงและมีความเจริญเติบโต 

4) เพ่ือลดความสูญเปลําของหนํวยงานที่ซ้ําซ๎อนเพราะการวางแผนทําให๎มองเห็น  
ภาพรวมขององค์การที่ชัดเจนและยังต๎องเป็นการอํานวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์การให๎มีความ
เหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เป็นการจําแนกงานแตํละแผนกไมํให๎เกิดความซ้ําซ๎อนกัน  

5)  เพ่ือให๎เกิดความชัดเจนในการดําเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป็นการกระทําโดย 
อาศัยทฤษฎีหลักการ และงานวิจัยตํางๆ มาเป็นตัวกําหนดจุดมุํงหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนใน
อนาคตอยํางเหมาะสมกับสภาพองค์กรที่ดําเนินอยูํกลําวโดยสรุปวําไมํมีองค์การใดที่ประสบความสําเร็จได๎ 
โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นภารกิจอันดับแรกที่มีความสําคัญของกระบวนการ
จัดการที่ดี 
 

๑.๓  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขั้นตอนที่ ๑  การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  กําหนดให๎มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถิ่นไว๎ แตํไมํได๎กําหนดห๎วงระยะของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวําเป็นระยะกี่ปี ดังนั้นองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ จึงกําหนดระยะเวลาของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอยูํในห๎วง พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ โดยสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ภายใต๎กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  

 
ขั้นตอนที่ ๒  การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 

๑. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนตําบล จะต๎องมีการรวบรวม

และจัดทําฐานข๎อมูลขําวสารอยํางครบถ๎วน ทันสมัย ซึ่งได๎แกํ ข๎อมูลเบื้องต๎นในด๎านการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยมีข๎อมูลแสดงแนวโน๎มที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงคําเฉลี่ยร๎อยละ และการวิเคราะห์
ข๎อมูล ตลอดจนการให๎ความเห็น ซึ่งได๎แกํ ข๎อมูลประชากร อาชีพและรายได๎ สุขภาพ การศึกษาทรัพยากร 
การคมนาคมขนสํง การพาณิชย์ การลงทุน อุตสาหกรรม และข๎อมูลงบประมาณ เป็นต๎น  
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๒. การรวบรวมปัญหาสําคัญของท๎องถิ่น 
ข๎อมูลปัญหาสําคัญของท๎องถิ่นจะชํวยในการกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือแก๎ไขปัญหา ดังนั้น องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นจึงควรรวบรวมปัญหาที่สําคัญไว๎ และให๎นําแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งในการวางแผนขององค์กรภาครัฐ เรื่องท่ียากและสลับซับซ๎อนคือการวิเคราะห์
ปัญหาและเลือกปัญหาที่เหมาะสมเพื่อนามากําหนดยุทธศาสตร์ในการตอบสนองปัญหา ความต๎องการของ
สาธารณชน  และเพ่ือความรอบคอบในการพิจารณาปัญหาสาธารณะ  

ขั้นตอนที่ ๓  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน  
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข๎อจํากัด อันเป็นสภาวะ

แวดล๎อมภายนอกท่ีมีผลตํอการพัฒนาด๎านตํางๆ ของท๎องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอํอน จุดแข็งของ
ท๎องถิ่นอันเป็นสภาวะแวดล๎อมภายในท๎องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท๎องถิ่นในปัจจุบัน 
โดยเป็นการตอบคําถามวํา “ปัจจุบันท๎องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยูํจุดไหน” สําหรับใช๎เป็นประโยชน์ใน
การดําเนินงานในอนาคตตํอไป ทั้งนี้ โดยใช๎เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได๎แกํ 
จุดแข็ง (Strength–S)  จุดอํอน (Weakness–W)  และปัจจัยภายนอกได๎แกํ โอกาส (Opportunity–O) 
และอุปสรรค (Threat–T) เป็นเครื่องมือ 

ปัจจัยภายใน ประกอบด๎วยปัจจัยด๎านตําง ๆ ที่ต๎องนํามาพิจารณา 
 ด๎านการบริหาร ได๎แกํ การแบํงสํวนราชการ การวางแผน การ 
 ประสานงาน การมอบอํานาจ การกํากับดูแล เป็นต๎น   
 ระเบียบ กฎหมาย 
 บุคลากร ได๎แกํ อัตรากําลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต๎น 
 งบประมาณ รวมทั้งความชํวยเหลือตําง ๆ 
 ระบบฐานข๎อมูล 
 การประสานงาน/การอํานวยการ/ความรํวมมือจากภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง 
 ทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทํางาน 

การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength - S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหนํวยงานวํามีสํวนดี 
ความเข๎มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ สํวนที่สํงเสริมความสําเร็จซึ่งจะพิจารณาในด๎านตําง ๆ  

การวิเคราะห์จุดอํอน (Weakness - W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหนํวยงานวํามีสํวน
เสียความอํอนแอ ข๎อจํากัด ความไมํพร๎อม ซึ่งจะพิจารณาในด๎านตําง ๆ เชํนเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง  
ปัจจัยภายนอก ประกอบด๎วย 

 ด๎านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย๎ง และกลุํมผลประโยชน์ 
 ด๎านเศรษฐกิจ ได๎แกํ เศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนที่ (เชํนผลผลิต รายได๎ รายจําย การ

ออม การลงทุน การใช๎ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม      การคลัง 
 ด๎านสังคม 
 นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
 เทคโนโลยี 

การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity - O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล๎อมภายนอกวํามี
สภาพเป็นเชํนไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอําเภอที่เกิดขึ้นจะสํงผล
ตํอท๎องถิ่นอยํางไร มีการเปลี่ยนแปลงใดท่ีเป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดีตํอท๎องถิ่น โดยจะต๎อง
พิจารณาทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และเทคโนโลยี  
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การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข๎อจํากัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล๎อม
ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม กํอให๎เกิดผลเสียหรือข๎อจํากัดตํอท๎องถิ่น โดยจะต๎องพิจารณาทั้ง
ด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี เชํน เดียวกับการวิเคราะห์โอกาส  

 

ขั้นตอนที่ ๔  การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
๑. การกําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท๎องถิ่น 
วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ถ๎อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น “จุดหมาย” 

ที่องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ ต๎องการให๎เกิดข้ึนในอนาคตข๎างหน๎า เพราะเราเชื่อวํา หากสถานการณ์
ดังกลําวเกิดข้ึนแล๎ว จะสํงผลให๎เกิดคุณคําหรือคํานิยมบางประการที่เรายึดถือ เชํน คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได๎ท่ีเทําเทียมกัน เป็นต๎น  

๒. การกําหนดภารกิจหลัก หรือพันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาท๎องถิ่น 
เป็นการกําหนดสิ่งที่ท๎องถิ่นจะต๎องทํา โดยจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีทราบวําท๎องถิ่นต๎องการ

อะไรในอนาคต และจะเป็นได๎เมื่อผลการวิเคราะห์ศักยภาพและการประเมินสภาพการพัฒนาท๎องถิ่นใน
ปัจจุบันปรากฏ ผนวกกับประวัติศาสตร์ของท๎องถิ่นและความต๎องการ ดังนั้น การตองคําถามวําท๎องถิ่น  
จะต๎องทําอะไร เพ่ือใคร คําตอบที่เกิดขึ้น คือ ความหมายของคําวํา “ภารกิจหลัก” นั้นเอง 

ภารกิจหลัก เป็นข๎อความหรือถ๎อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะ หรือขอบขํายในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารสํวนตําบล ที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะรวมทั้ง
แนวคิดเก่ียวกับองค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต๎องการนําเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานของ
องค์การบริหารสํวนตําบล เป็นขอบเขตของบทบาทหน๎าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุํงเน๎นเป็นพิเศษ
ที่องค์การบริหารสํวนตําบลจะต๎องดําเนินการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว๎  

ขั้นตอนที่ ๕  การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จุดมุํงหมายเพ่ือการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจการที่

ควรคําแกํการดําเนินงานทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล๎อม และขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นท่ีจะกํอให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล๎องกับวิสัยทัศน์และภารกิจหลักขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น จุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ดีมีลักษณะ ดังนี้  

๑) ต๎องระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่สนับสนุนและนําไปสูํภารกิจหลัก  
และบรรลุวิสัยทัศน์ได๎อยํางครอบคลุมรอบด๎าน 

๒) มีความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติ 
กรอบความคิดท่ีใช๎ในการกําหนดจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน จะใช๎กรอบ ๒ กรอบ  

กรอบความคิดแรก ก็คือ วิสัยทัศน์และภารกิจหลัก นั่นยํอมหมายความวําจุดมุํงหมายดังกลําวต๎อง  
สอดคล๎องหรือนําไปสูํวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว๎ กรอบความคิดท่ีสอง คือ หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งหมายถึง  
การรักษาและเพ่ิมพูนความเจริญงอกงามของท๎องถิ่น ในลักษณะที่จะเป็นการสืบสานความเจริญงอกงามนั้น  
ให๎ไพบูลย์ สืบเนื่องไปถึงชั่วลูก ชั่วหลาน โดยไมํกํอให๎เกิดผลเสียหายในด๎านตําง ๆ ทั้งในระยะสั้น และระยะ  
ยาว   

ขั้นตอนที่ ๖ การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นการกําหนดผลสําเร็จที่ต๎องการ โดยดําเนินการหลังจากท่ีทราบภารกิจหลักท่ีจะต๎อง

ทําแล๎วการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะต๎องกําหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางโดยรวมของท๎องถิ่น เพ่ือนํา
ท๎องถิ่นไปให๎บรรลุความต๎องการที่จะเป็นในอนาคต ซึ่งวัตถุประสงค์สามารถจําแนกได๎เป็น ๒ สํวน คือ 
วัตถุประสงค์โดยรวมของท๎องถิ่น และวัตถุประสงค์เฉพาะสํวน/เฉพาะเรื่อง   ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เฉพาะสํวน/
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เฉพาะเรื่องตําง ๆ ภายในท๎องถิ่น เชํน เรื่องการเกษตร การทํองเที่ยว การคมนาคมขนสํง เป็นต๎น จะต๎อง
อยูํภายในกรอบของวัตถุประสงค์โดยรวมของท๎องถิ่นท่ีจะนําไปสูํเปูาหมายสุดท๎ายตามท่ีกําหนดโดยภารกิจ
หลักของ 

ขั้นตอนที่ ๗  การก าหนดและบูรณาการแนวทางการพัฒนา 
เมื่อได๎ดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์โดยอาศัยพ้ืนฐานการ

วิเคราะห์ SWOT แล๎ว ขั้นตอนตํอไป คือ การกําหนดแนวทางการพัฒนาของท๎องถิ่น  ซึ่งแนวทางการ
พัฒนาท๎องถิ่น หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการอันบํงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์กรวําจะก๎าวไปสูํ
เปูาหมายที่ต๎องการในอนาคตได๎อยํางไร อันเป็นการตอบคําถามวํา “ท๎องถิ่นจะไปถึงจุดหมายที่ต๎องการได๎
อยํางไร”  ดังนั้น แนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น จึงเป็นกรอบชี้นําหรือสํวนหัวกระบวนของชุดแผนงาน ซึ่งเป็น
การกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนที่ท๎องถิ่นเลือกที่จะปฏิบัติ เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว๎ ทั้ง
วัตถุประสงค์รวม และวัตถุประสงค์เฉพาะสํวน และเม่ือได๎บรรลุวัตถุประสงค์รวมแล๎ว หมายความวํา  
ยํอมบรรลุถึงภารกิจหลักท่ีต๎องการด๎วย  หลังจากได๎แนวทางการพัฒนาท๎องถิ่นแล๎ว จะต๎องนําแนวทางท่ีได๎
ทั้งหมดมาทําการบูรณาการเพ่ือไมํให๎เกิดความซ้ําซ๎อนกัน การบูรณาการแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่นจะทําให๎
ได๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถิ่นด๎านตํางๆ ที่สมบูรณ์ 
 

ขั้นตอนที่ ๘  การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งที่ต๎องการให๎บรรลุในแตํละแนวทางการพัฒนา

ภายในเวลาที่กําหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดวําจะได๎รับในเชิงปริมาณตามชํวงเวลาตําง ๆ ของ
กระบวนการดําเนินงาน ซึ่งเปูาหมายที่ดีควรมีองค์ประกอบดังนี้ 

๑) เงื่อนเวลา ควรระบุวําต๎องการทําอะไรให๎บรรลุผลเมื่อไหรํ 
๒) ปริมาณ ที่ต๎องการจะให๎เกิดขึ้นในจํานวนเทําไหรํ 
๓) คุณภาพ เป็นสภาพที่พึงปรารถนา 
๔) สถานที่ เป็นการระบุถึงเขตพ้ืนที่ครอบคลุมที่ต๎องการ  
๕) มีความเป็นไปได๎ในการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํจริง 
๖) ควรเป็นข๎อความที่แสดงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังโครงการสิ้นสุด 
๗) กรณีท่ีมีเปูาหมายมากกวําหนึ่งเปูาหมาย ควรจัดลําดับความสําคัญหรือความเรํงดํวน 

ไว๎เพ่ือให๎เห็นถึงความจําเป็นเรํงดํวน 
ในขั้นตอนการกําหนดเปูาหมายนี้ องค์การบริหารสํวนตําบล จะสามารถกําหนดตัวชี้วัด 

ผลสําเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ไว๎ด๎วย เพื่อใช๎ในกระบวนการติดตามและประเมินผลสําเร็จของแผนพัฒนา  
 

ขั้นตอนที่ ๙  การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น รวบรวมแนวทางและข๎อมูลนํามา  

วิเคราะห์ตามขั้นตอนที่ ๑-๘ แล๎วนํามาจัดทํารํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท๎องถิ่น  จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจะพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือให๎ผู๎บริหาร  
ท๎องถิ่นพิจารณาเสนอรํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตํอสภาองค์การบริหารสํวนตําบลเพ่ือให๎ความเห็นชอบ 
จากนั้นผู๎บริหารท๎องถิ่นก็จะนํามาพิจารณาประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตํอไป 
 

๑.๔  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการกําหนดกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา

สามปี ขององค์การบริหารสํวนตําบล และเป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎องค์กร ได๎พิจารณาอยํางรอบคอบให๎
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เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวํางแนวทางการดําเนินงานตําง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสํงผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคตํอกัน เพื่อให๎องค์กรนํามาตัดสินใจกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และใช๎
ทรัพยากรการบริหารของท๎องถิ่นอยํางมีประสิทธิภาพเพ่ือให๎เกิดประโยชน์สาธารณสูงสุด   นอกจากนั้นการ
วางแผนที่ดียํอมสํงผลให๎เกิดประโยชน์ดังตํอไปนี้ 

๑) บรรลุจุดมุํงหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุํงหมาย 
ปลายทางเพ่ือให๎องค์กรบรรลุจุดมุํงหมายที่กําหนดไว๎ การกําหนดจุดมุํงหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการ
วางแผนถ๎าจุดมุํงหมายที่กําหนดมีความชัดเจนก็จะชํวยให๎การบริหารแผนมีทิศทางมํุงตรงไปยังจุดมุํงหมายที่
กําหนดไว๎ได๎อยํางสะดวกและเกิดผลดี 

๒) ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข๎องกับการใช๎สติปัญญาเพ่ือ
คิดวิธีการให๎องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให๎งานในฝุายตําง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่
ดําเนินมีความตํอเนื่องกัน กํอให๎เกิดความเป็นระเบียบในงานตําง ๆ ที่ทํา ซึ่งสิ่งเหลํานี้เป็นการใช๎ประโยชน์
จากทรัพยากรตําง ๆ อยํางค๎ุมคํา นับวําเป็นการลดต๎นทุนที่ดี กํอให๎เกิดการประหยัดแกํองค์กร  

๓) ลดความไมํแนํนอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนชํวยลดความไมํ
แนํนอนในอนาคตลง เพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข๎องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การ
วางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข๎อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล๎ว ทําการ
คาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได๎หาแนวทางพิจารณาปูองกันเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนไว๎แล๎ว  

๔) เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control) การวางแผนชํวยให๎ผู๎บริหารได๎กําหนด
หน๎าที่การควบคุมข้ึน ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไมํออก เป็นกิจกรรมที่
ดําเนินการคูํกันอาศัยซึ่งกันและกัน กลําวคือ ถ๎าไมํมีการวางแผนก็ไมํสามารถมีการควบคุม กลําวได๎วํา แผน
กําหนดจุดมุํงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน๎าที่การควบคุม 

๕) สํงเสริมให๎เกิดนวัตกรรมและการสร๎างสรรค์ (Encourages innovation and 
Creativity) การวางแผนเป็นพื้นฐานด๎านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ชํวยให๎เกิดแนวคิดใหมํ ๆ (นวัตกรรม) 
และความคิดสร๎างสรรค์ท้ังนี้เนื่องจากขณะที่ฝุายจัดการมีการวางแผนกันนั้น จะเป็นการระดมปัญญาของ
คณะผู๎ทํางานด๎านการวางแผนทําให๎เกิดความคิดใหมํ ๆ และความคิดสร๎างสรรค์ นํามาใช๎ประโยชน์แกํ
องค์กร และยังเป็นการสร๎างทัศนคติการมองอนาคตระหวํางคณะผู๎บริหาร  

๖) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นบํงชี้ให๎เห็นถึง
ความรํวมแรงรํวมใจในการทํางานของผู๎บริหาร และยังเป็นการสร๎างแรงจูงใจให๎เกิดข้ึนในกลุํมพนักงานด๎วย 
เพราะเขารู๎อยํางชัดเจนวําองค์กรคาดหวังอะไรจากเขาบ๎าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือและ
พัฒนาแรงจูงใจที่ดีสําหรับผู๎บริหารในอนาคต 

๗) พัฒนาการแขํงขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพ ทําให๎องค์กรมีการแขํงขันมากกวําองค์กรที่ไมํมีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาด
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะการวางแผนจะเก่ียวข๎องกับการขยายขอบขํายการทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีทํางาน 
ปรับปรุงสิ่งตําง ๆ ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

๘) ทําให๎เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได๎สร๎างความ
มั่นใจในเรื่องเอกภาพท่ีจะบรรลุจุดมุํงหมายขององค์กร ทําให๎กิจกรรมตําง ๆ ที่จัดวางไว๎มุํงไปที่จุดมุํงหมาย
เดียวกันมีการจัดประสานงานในฝุายตําง ๆ ขององค์กร เพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ําซ๎อนในงานแตํละฝุายของ
องค์กร 
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บทที่ ๒  สภาพทั่วไป 
และข้อมูลพื้นฐานส าคัญของท้องถิ่น 
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บทท่ี ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของท้องถ่ิน 
 

๒.๑  ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ  
 

  องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบเดิมเป็นสภาตําบลตะขบ จากนั้นได๎รับการยกฐานะข้ึน
จากสภาตําบลเป็นองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารสํวนตําบล  ลงวันที่ 1๙  มกราคม  ๒๕๓๙  โดยมีเขตตาม
เขตตําบล  ยกเว๎นสํวนที่อยูํในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลที่มีอยูํในตําบล  องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ
จึงมีหมูํบ๎านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด  22  หมูํบ๎าน  โดยพื้นที่บางสํวนของ  ม.1, ม.9  และ ม.17  
จะอยูํในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลตะขบ   
 
ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ 

 
 

 
 

ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ  ใช๎ตราสัญลักษณ์  “ภูเขา  ทุ่งนา  ท้องฟ้า  
และสันเขื่อนล าพระเพลิง”  เพ่ือเป็นการแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์  ความสามัคคี  และการอนุรักษ์ต๎นน้ํา
ผืนปุาที่อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติซึ่งเปรียบเสมือนต๎นน้ําที่หลํอเลี้ยงชาวอําเภอปักธงชัยและอําเภอ
ใกล๎เคียงมานานหลายชั่วอายุคน 

 
ที่ตั้ง 

องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ  เป็น ๑ ใน ๑๖ ตําบลในอําเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา  ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกของอําเภอปักธงชัย มีระยะทางหํางจากอําเภอประมาณ ๒๘  กิโลเมตร  
และอยูํทางทิศใต๎ของจังหวัดนครราชสีมา  หํางจากจังหวัดนครราชสีมาระยะทางประมาณ ๖๐ กิโลเมตร  
มีอาณาเขต  ติดตํอดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดตํอกับ ตําบลมะเกลือเกํา, ตําบลมะเกลือใหมํ ตําบลหนองตะไก๎ อําเภอสูงเนิน 
 และตําบลตะคุ  อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศใต้  ติดตํอกับ ตําบลวังหมี,ตําบลวังน้ําเขียว  อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศตะวันออก  ติดตํอกับ  ตําบลสุขเกษม, ตําบลบํอปลาทอง  และตําบลลํานางแก๎ว  อําเภอ    
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก  ติดตํอกับ  ตําบลระเริง อําเภอวังน้ําเขียว และตําบลคลองมํวง  อําเภอปากชํอง  
จังหวัดนครราชสีมา 
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เขตปกครอง     องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบมีจํานวนหมูํบ๎านในเขตการปกครองรวม  22  หมูํบ๎าน  คือ 
 

หมูํที่ 1   บ๎านตะขบ ผู๎ปกครอง นายสยาม  นามปัญญา กํานัน 
หมูํที่ 2 บ๎านยางกระทุง ผู๎ปกครอง นายแผน  ธรรมวิสิทธิ์กุล ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่ 3 บ๎านกุดคล๎า ผู๎ปกครอง นายอํานาจ  แสนสระน๎อย ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่ 4 บ๎านบุชะอม ผู๎ปกครอง นางสาวสะสม  ชื่นสระน๎อย ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่ 5 บ๎านคลองน้ําขาว ผู๎ปกครอง นายมนัส  ชํวยพิมาย ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่ 6 บ๎านน๎อย ผู๎ปกครอง นางสํารวย  คําเกษม ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่ 7 บ๎านหนองไผํ  ผู๎ปกครอง นางม๎วย  ดีสูงเนิน  ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่ 8 บ๎านคลองสาริกา ผู๎ปกครอง นายสุภาพ  เวทสันเทียะ ผู๎ใหญํบ๎าน 

หมูํที่ 9  บ๎านบุหัวช๎าง  ผู๎ปกครอง นายนุกูล  พฤกษาศรี ผู๎ใหญํบ๎าน 

หมูํที่ 10 บ๎านโคกสําราญ ผู๎ปกครอง นางยุพิน  มงคลฝั่ง  ผู๎ใหญํบ๎าน 

หมูํที่ 11 บ๎านหนองปล๎อง ผู๎ปกครอง นางศศิธร  แชํมพรมราช ผู๎ใหญํบ๎าน 

หมูํที่ 12 บ๎านโคกเหิบ ผู๎ปกครอง นายภัทรพล  ใหญํพรมราช ผู๎ใหญํบ๎าน 

หมูํที่ 13   บ๎านตะเคียนคูํ ผู๎ปกครอง นายประทีบ  รู๎การนา ผู๎ใหญํบ๎าน 

หมูํที่ 14 บ๎านโคกตะกุด ผู๎ปกครอง นายสมาน  สาระนาสระน๎อย ผู๎ใหญํบ๎าน 

หมูํที่ 15 บ๎านเขาพญาปราบ ผู๎ปกครอง นายอวยชัย  งาตะขบ ผู๎ใหญํบ๎าน 

หมูํที่ 16 บ๎านน้ําซับ ผู๎ปกครอง นายสายยนต์  ทบแก๎ว ผู๎ใหญํบ๎าน 

หมูํที่ 17 บ๎านหนองรังกา ผู๎ปกครอง นายสุวัฒน์  แพวตะคุ ผู๎ใหญํบ๎าน 

หมูํที่ 18 บ๎านหนองไทรงาม ผู๎ปกครอง นายผิน ขันดํา ผู๎ใหญํบ๎าน 

หมูํที่ 19 บ๎านชุมชนพัฒนา ผู๎ปกครอง นายสุนทร  หวังหมูํกลาง ผู๎ใหญํบ๎าน 

หมูํที่ 20 บ๎านหนองบอน ผู๎ปกครอง นายสมชาย  แนบตะขบ ผู๎ใหญํบ๎าน 

หมูํที่ 21 บ๎านโนนสมบูรณ์ ผู๎ปกครอง นายวิรัตน์  ซอยตะคุ ผู๎ใหญํบ๎าน 

หมูํที่ 22 บ๎านสวนพัฒนา ผู๎ปกครอง นางสาวเสาวนีย์ รุํงศิริอนันต์ ผู๎ใหญํบ๎าน 

 
 

ภูมิประเทศ    สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารสํวนตําบลมี  2  ลักษณะ  ได๎แกํ 
 สภาพทางภูมิศาสตร์ทางตอนเหนือขององค์การบริหารสํวนตําบล  (ครึ่งหนึ่งของตําบล)  มีลักษณะเป็น

ที่ราบลุํมเป็นชํวง ๆ  มีลักษณะของดินเป็นดินเหนียวเหมาะแกํการปลูกข๎าว  มีลําคลอง  และคลอง
ชลประทานไหลผํานรวมทั้งสิ้น  2  สาย  การประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมของประชาชน
สามารถดําเนินการได๎ตลอดทั้งปี   

 สภาพทางภูมิศาสตร์ทางตอนใต๎  ขององค์การบริหารสํวนตําบล  มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูง  มีลักษณะ
ของดินเป็นดินรํวนปนทราย  มีลําห๎วย  เหมาะแกํการปลูกมันสําปะหลัง  ข๎าว  ข๎าวโพด  พืชไรํ  การ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมของประชาชนต๎องรอแตํเพียงน้ําฝนเพียงอยํางเดียว  ถ๎าปีใดฝนไมํ
ตกต๎องตามฤดูกาลทําให๎ประชาชนต๎องประสบภัยแล๎งในปีนั้น   

 



หน๎า  | ๑๑ 
 

 

 

พื้นที่ ตําบลตะขบเป็นตําบลขนาดใหญํ  มีพ้ืนที่ตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ   
213,750  ไรํ  หรือ  342  ตารางกิโลเมตร  เป็นเขตปกครององค์การบริหารสํวนตําบลตะขบประมาณ  
206,250  ไรํ  หรือ  330  ตารางกิโลเมตร สํวนที่เหลือจะอยูํในเขตเทศบาลตําบลตะขบ  โดยมีเนื้อที่ใน
เขตองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบแยกเป็นรายหมูํบ๎านดังนี้ 
 

หมู่ที่ บ้าน เนื้อที ่ (ไร่) อันดับ 

1 ตะขบ 1,000 21 

2 ยางกระทุง 3,632 11 

3 กุดคล๎า 2,860 14 

4 บุชะอม 2,400 18 

5 คลองน้ําขาว 22,100 3 

6 น๎อย 14,175 7 

7 หนองไผํ 24,800 2 

8 คลองสาริกา 20,700 4 

9 บุหัวช๎าง 2,500 17 

10 โคกสําราญ 26,700 1 

11 หนองปล๎อง 13,030 8 

12 โคกเหิบ 2,800 15 

13 ตะเคียนคูํ 14,853 6 

14 โคกตะกุด 2,170 19 

15 เขาพญาปราบ 3,000 13 

16 น้ําซับ 2,742 16 

17 หนองรังกา 500 22 

18 หนองไทรงาม 3,600 12 

19 ชุมชนพัฒนา 2,000 20 

20 หนองบอน 17,300 5 

21 โนนสมบูรณ์ 12,305 9 

22 สวนพัฒนา 11,083 10 
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จ านวนครัวเรือนเปรียบเทียบ ๓ ปี   
จ านวนครัวเรือนเปรียบเทียบ 3 ปี  แยกตามหมู่บ้านตามผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ 

สามารถแสดงได้ดังนี้ 
 

หมู่ที่ บ้าน 2554 2555 2556 

1 ตะขบ 3 3 3 

2 ยางกระทุง 165 159 161 

3 กุดคล๎า 80 61 73 

4 บุชะอม 85 93 94 

5 คลองน้ําขาว 190 165 166 

6 น๎อย 111 118 117 

7 หนองไผํ 85 83 83 

8 คลองสาริกา 207 214 221 

9 บุหัวช๎าง 25 25 25 

10 โคกสําราญ 118 80 79 

11 หนองปล๎อง 130 114 127 

12 โคกเหิบ 135 124 126 

13 ตะเคียนคูํ 165 156 125 

14 โคกตะกุด 98 93 100 

15 เขาพญาปราบ 200 198 206 

16 น้ําซับ 75 69 69 

17 หนองรังกา 4 4 4 

18 หนองไทรงาม 161 155 153 

19 ชุมชนพัฒนา 56 49 50 

20 หนองบอน 83 71 74 

21 โนนสมบูรณ์ 69 66 66 

22 สวนพัฒนา 74 62 63 

รวม 2,319 2,162 2,153 
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จ านวนประชากร 
  จํานวนประชากรในเขตองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบตามฐานข๎อมูลทะเบียนราษฎร
แบํงตามหมูํบ๎าน และเพศ ดังนี้ 
  

หมู่ที่ บ้าน ชาย หญิง รวม 

1 ตะขบ 7 3 10 

2 ยางกระทุง 368 343 711 

3 กุดคล๎า 190 182 372 

4 บุชะอม 203 205 408 

5 คลองน้ําขาว 411 436 847 

6 น๎อย 254 280 534 

7 หนองไผํ 187 194 381 

8 คลองสาริกา 522 505 1,027 

9 บุหัวช๎าง 25 22 47 

10 โคกสําราญ 286 245 531 

11 หนองปล๎อง 293 308 601 

12 โคกเหิบ 340 324 664 

13 ตะเคียนคูํ 255 248 503 

14 โคกตะกุด 186 211 397 

15 เขาพญาปราบ 384 438 822 

16 น้ําซับ 182 181 363 

17 หนองรังกา 3 9 12 

18 หนองไทรงาม 357 345 702 

19 ชุมชนพัฒนา 152 129 281 

20 หนองบอน 199 214 413 

21 โนนสมบูรณ ์ 137 120 257 

22 สวนพัฒนา 151 165 316 

รวม 5,092 5,107 10,199 

ข๎อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2555 
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จํานวนประชากรในเขตองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบตามฐานข๎อมูลทะเบียนราษฎร
แบํงตามชํวงอายุ และเพศ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

                 ข๎อมูล ณ เดือน เมษายน 2556 

 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
 
  อาชีพ 
  ประชากรสํวนใหญํในเขตองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ สํวนใหญํ (ร๎อยละ 90) 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทางตอนเหนือของตําบลเป็นที่ราบลุํมมี ลําคลอง และคลองสํงน้ําชลประทาน
ไหลผํานเหมาะแกํการปลูกข๎าวและทําสวน  สํวนทางตอนใต๎ของตําบลเป็นที่ราบสูงเหมาะแกํการปลูกพืชไรํ 
ผลผลิตที่เป็นรายได๎หลัก ได๎แกํ มันสําปะหลัง อ๎อย ข๎าว ข๎าวโพด 
 

ช่วงอายุ 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

แรกเกิด-4 ปี 284 286 570 
5-9 ป ี 311 317 628 

10-14 ป ี 367 315 682 
15-19 ป ี 395 361 756 
20-24ป ี 352 390 742 
25-29 ป ี 426 387 813 
30-34 ป ี 455 421 876 
35-39 ป ี 438 439 877 
40-44 ป ี 441 432 873 
45-49 ป ี 407 420 827 
50-54 ป ี 310 366 676 
55-59 ป ี 239 253 492 
60-64 ปี 225 212 437 
65-69 ป ี 154 155 309 
70-74 ป ี 116 117 233 
75-79 ป ี 80 117 197 
80-84 ป ี 47 62 109 
85-89 ป ี 19 33 52 

90 ปี ขึ้นไป 15 20 35 
รวม 5,081 5,103 10,184 
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หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ 
เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนตําบลตะขบมีหนํวยธุรกิจตํางๆ ทั้งสิ้น  33 แหํง 

โดยแยกแตํละประเภท  ดังนี้ 
 

1. ปั๊มน้ํามันและก๏าซ จํานวน 5 แหํง 
2. โรงสีข๎าว จํานวน 11 แหํง 
3. ฟาร์มโค จํานวน 33 แหํง 
4. ฟาร์มเป็ด จํานวน 1 แหํง 
5. ร๎านขายของชํา จํานวน 112 แหํง 
6. ร๎านอาหาร จํานวน 12 แหํง 
7. ห๎องเชํา บ๎านเชํา/บ๎านพักชั่วคราว จํานวน 7 แหํง 
8. ร๎านซํอมรถ จํานวน 9 แหํง 

 

สภาพทางสังคม 
 

สถาบันการศึกษา 
1. โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน  4 แห่ง 

1) โรงเรียนบ้านยางกระทุง  ตั้งอยูํที่บ๎านหนองไทรงาม  หมูํที่  18  ตําบลตะขบ  
มีนักเรียนทั้งสิ้น 122 คน  บุคลากรในโรงเรียน 11 คน มีนายทวี กิจสนธิ์ เป็นผู๎อํานวยการ 

2) โรงเรียนบ้านน้อย   ตั้งอยูํที่บ๎านน๎อย  หมูํที่  6   ตําบลตะขบ  จํานวนนักเรียน 
84 คน  บุคลากรในโรงเรียน 7  คน  มีนายเอนก  นิมมานนิรชร  เป็นผู๎อํานวยการ 

3) โรงเรียนบ้านคลองสาริกา  ตั้งอยูํบ๎านคลองสาริกา  หมูํที่  8  ตําบลตะขบ      
มีนักเรียนทั้งสิ้น 116 คน  บุคลากรในโรงเรียน 10 คน  มีนายสามารถ  กลางบุญเรือง  เป็นผู๎อํานวยการ 

4) โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ  ตั้งอยูํที่บ๎านเขาพญาปราบ หมูํที่  15  ตําบล
ตะขบ  จํานวนนักเรียน 127 คน  บุคลากรในโรงเรียน  12 คน  มีนายศุภัคไฑญ  ทองนุช  เป็น
ผู๎อํานวยการ 

2. โรงเรียนมัธยมศึกษา ( ขยายโอกาส ถึง ม.3 ) จ านวน  2 แห่ง 
1) โรงเรียนบ้านโคกส าราญ  ตั้งอยูํบ๎านโคกสําราญ  หมูํที่  10  ตําบลตะขบ 

จํานวนนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 109 คน บุคลากรในโรงเรียน 15 คน  มีนาย  
สมพร  ญาติดอน  เป็นผู๎อํานวยการ 
      2) โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2  ตั้งอยูํที่บ๎านหนองปล๎อง  หมูํที่  11   ตําบลตะขบ  จํานวน
นักเรียน 290 คน  บุคลากรในโรงเรียน 17 คน  มีนายรังสิโรจน์  ปาลวัฒน์  เป็นผู๎อํานวยการ 
     

สถาบันทางศาสนา 
วัด/สํานักสงฆ์ ในเขตองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบมีจํานวน  18 แหํง  ได๎แกํ 

1)  วัดยางกระทุง   ตั้งอยูํบ๎านยางกระทุง  หมูํที่  2  ตําบลตะขบ  อําเภอปักธงชัย 
เจ๎าอาวาส  ชื่อพระอธิการอดิเรก  กิตติทินโน  จํานวนพระภิกษุ  3  รูป    

2) สํานักสงฆ์วังทองศิลาอาส  ตั้งอยูํบ๎านคลองน้ําขาว  หมูํที่  5  ตําบลตะขบ                      
อําเภอปักธงชัย  เจ๎าอาวาสชื่อ  อาจารย์รวม  จํานวนพระภิกษุ  1  รูป    

3) วัดปุามงคลธรรม ตั้งอยูํบ๎านน๎อยเขาเขียว หมูํที่ 6  ตําบลตะขบ อําเภอปักธงชัย    
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4) วัดบ๎านน๎อยเขาเขียว  ตั้งอยูํที่บ๎านน๎อย   หมูํที่  6  ตําบลตะขบ   อําเภอปัก
ธงชัยเจ๎าอาวาสชื่อพระเจริญ  เทียมตะขบ  จํานวนพระภิกษุ  2  รูป    

5)  วัดหนองไผํ  ตั้งอยูํที่บ๎านหนองไผํ  หมูํที่  7  ตําบลตะขบ อําเภอปักธงชัย       
เจ๎าอาวาสชื่อหลวงพํอวัน  กิติโก  จํานวนพระภิกษุ  1  รูป    

6)  วัดบ๎านคลองสาริกา  ตั้งอยูํที่บ๎านคลองสาริกา  หมูํที่  8  ตําบลตะขบ                 
 อําเภอปักธงชัย  เจ๎าอาวาส  ชื่อ  หลวงพํอยุทธ  อติธมโม จํานวนพระภิกษุ  9  รูป   สามเณร  2  รูป 

7)  สํานักสงฆ์ คลองสาลิกา หมูํที่ 8 ตําบลตะขบ  อําเภอปักธงชัย 
8) วัดปุาศรีโพธิญาณ  ตั้งอยูํบ๎านบุหัวช๎าง หมูํที่ 9 ตําบลตะขบ  อําเภอปักธงชัย   
9)  วัดโคกสําราญ  ตั้งอยูํบ๎านโคกสําราญ  หมูํที่  10  ตําบลตะขบ  อําเภอปักธงชัย   

เจ๎าอาวาสชื่อหลวงพํอสามารถ  ฐานจิโร  จํานวนพระภิกษุ  5  รูป    
10) วัดหนองปล๎อง  ตั้งอยูํที่บ๎านหนองปล๎อง  หมูํที่  11  ตําบลตะขบ  อําเภอปัก

ธงชัย  เจ๎าอาวาสชื่อพระครูธวัชชัยมงคล   จํานวนพระภิกษุ  3  รูป    
11) วัดปุาภูผาชัน  ตั้งอยูํที่บ๎านหนองปล๎อง หมูํที่  11 ตําบลตะขบ อําเภอปักธงชัย  

จํานวนพระภิกษุ  4  รูป    
12)  วัดโคกเหิบสามัคคี  ตั้งอยูํที่บ๎านโคกเหิบ   หมูํที่  12  ตําบลตะขบ  อําเภอปัก

ธงชัย จํานวนพระภิกษุ  2  รูป    
13)  วัดสุขศรีงาม  ตั้งอยูํที่บ๎านตะเคียนคูํ  หมูํที่  13  ตําบลตะขบ  อําเภอปักธงชัย  

เจ๎าอาวาส  ชื่อพระเชาวลิต  กิตจาโร  จํานวนพระภิกษุ  2  รูป    
14) วัดปุาสุขศรีงาม ตั้งอยูํที่บ๎านตะเคียนคูํ หมูํที่ 13 ตําบลตะขบ อําเภอปักธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา 
15) วัดปุาสันติธรรม  ตั้งอยูํที่บ๎านโคกตะกุด  หมูํที่  14  ตําบลตะขบ  อําเภอปัก

ธงชัย เจ๎าอาวาสชื่อหลวงพํอถนอม จํานวนพระภิกษุ  3  รูป    
16) วัดเขาพญาปราบ  ตั้งอยูํที่บ๎านเขาพญาปราบ หมูํที่  15  ตําบลตะขบ               

อําเภอปักธงชัย  จ๎าอาวาสชื่อ  พระอธิการบุญมี  ธมุมวิจโย  จํานวนพระภิกษุ  9  รูป    
17) วัดปุาพลับพลาชัย  ตั้งอยูํที่บ๎านหนองบอน หมูํที่  20  ตําบลตะขบ  อําเภอปัก

ธงชัย   เจ๎าอาวาสชื่อพระอาจารย์วิรัตน์  ฐิตวิริโย  จํานวนพระภิกษุ  1  รูป    
18) วัดปุาสวนธรรมเขาโซํ ตั้งอยูํที่บ๎านสวนพัฒนา หมูํ 22 ตําบลตะขบ อําเภอปัก

ธงชัย  
 
ด้านสาธารณสุข 

โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพที่ให๎บริการในเขต อบต.ตะขบ  จํานวน 2 แหํง ได๎แกํ 
 1)  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลน้ําซับ ตั้งอยูํบ๎านน้ําซับ  หมูํที่  16  ตําบลตะขบ อําเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  มีบุคลากร   5  คน 
 ๒)  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลตะขบ ตั้งอยูํ หมูํ 1 บ๎านตะขบ ตําบลตะขบ อําเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมาหมูํ 1 มีบุคลากร  9  คน 
 
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สถานีตํารวจ ( สายตรวจตําบล )  จํานวน  1 แหํง  ตั้งอยูํที่บ๎านตะขบ หมูํ 1 
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การบริการพื้นฐาน 
         การคมนาคม 
                        การคมนาคมขององค์การบริหารสวํนตาํบลตะขบ  มีถนนลาดยางซึ่งเป็นทางหลวง
ชนบท  หมายเลข 2421  เลียบคลองสํงน้ําลําพระเพลิง โดยเริ่มจากหัวงานชลประทานถึงสี่แยกลําพระ
เพลิงเชื่อมทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณสี่แยกลําพระเพลิงเป็นถนนสายหลักในการเดินทางเข๎าสูํอําเภอ
ปักธงชัยและจังหวัดนครราชสีมา  นอกจากนี้แล๎วการเดินทางเข๎าสูํตําบลตะขบโดยเข๎ามาจากทางหลวง
หมายเลข 304 ยังสามารถใช๎เส๎นทางหลวงชนบทหมายเลข  2072 โดยแยกจากสาย 304 บริเวณคลัง
น้ํามันเพียว สิ้นสุดที่วัดตะขบ ระยะทางประมาณ 28  กิโลเมตร  และถนนอีกสายคือ  ถนนทางหลวง
ชนบท  (สายบ๎านบะใหญํ – บุตาสง) ระยะจากทางหลางหมายเลข 304 ถึงตําบลตะขบ ประมาณ  35  
กิโลเมตร 
 
       การไฟฟ้า 
       จํานวนหมํูบา๎นทีใ่ช๎ไฟฟูามีท้ังหมด  22  หมูํบ๎าน  ประชาชนใช๎ไฟฟูาครบทุกครัวเรือน  แตํก็มีปัญหา
อยูํบ๎างเนื่องจากการขยายเขตไฟฟูาไปไมํถึง  จึงมีการตํอพํวงไฟฟูาจากบ๎านข๎างเคียง  
       การติดต่อสื่อสาร  
          1)  ที่ทําการไปรษณีย์ ประจําตําบล  จํานวน 1  แหํง 
  2)  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตําบล 1 ศูนย์  
  3)  สัญญาณโทรศัพท์ไร๎สาย 3 เครือขําย ได๎แกํ AIS, DTAC และ TRUE  
 
 การประปาและถังเก็บน้ า 

1.  ประปาประจําหมูํบ๎าน (หมูํ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
18, 20, 21,22 ) จํานวน 18 แหํง 

  2.  ถังน้ํา ฝ.33 (หมูํ 8,18) จํานวน  2 แหํง 
  3.  ถังน้ํา ฝ.99 (หมูํ 2,5,8,16,21) จํานวน  5 แหํง 
  4.  จํานวนครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช๎ จํานวน  1,539  ครัวเรือน 
 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
แหลํงน้ําสําคัญหลัก จํานวน  2  สาย คือ 

1) ล าพระเพลิง  เป็นแหลํงน้ําธรรมชาติที่สําคัญท่ีสุดของอําเภอปักธงชัย  
มีต๎นกําเนิดจากชัยสีคด เทือกเขาดงพญาเย็น  ในเขตวนอุทยานแหํงชาติ
เขาใหญํ มีเขื่อนลําพระเพลิงกั้นเป็นอํางเก็บน้ํา  สามารถกักเก็บน้ําได๎  
จํานวน  110  ล๎าน ลบ.ม 

2) ล าส าลาย  ประกอบด๎วยลําน้ํายํอยคือ  คลองน้ําขาว  คลองน้ําซับ 
คลองแห๎ง ไหลมารวมกันลงสูํอํางเก็บน้ําลําสําลาย  ซ่ึงอยูํทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต๎ของตําบล  บริเวณหมูํที่  19,12 และหมูํ 2  ตําบล
ตะขบ สามารถกักเก็บน้ําได๎  จํานวน  39.80 ล๎าน ลบ.ม  
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แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
แหลํงน้ําที่สร๎างขึ้นที่สําคัญในเขตองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบมี 2 แหลํง ด๎วยกันคือ 

อํางเก็บน้ําลําพระเพลิง และอํางเก็บน้ําลําสําลาย  นอกจากนี้ยังมีอํางเก็บน้ําขนาดเล็กและฝายทด
น้ําที่สร๎างข้ึนกั้นลําน้ําธรรมชาติ อีกจํานวนหนึ่ง เชํน ฝายพํอแก๎ว อํางซับพลู เป็นต๎น 

 

อ่างเก็บน้ าล าพระเพลิง 
 

 
   

อํางเก็บน้ําลําพระเพลิง  สร๎างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  2505  สร๎างปิดกั้นลําน้ําลําพระเพลิง    
ที่บ๎านบุหัวช๎าง ตําบลตะขบ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ตัวทํานบ
อยูํที่พิกัด 47 PRS 064-150 ระวาง 5338 II  ระบายน้ําได๎สูงสุด 450 ลูกบาศก์เมตรตํอวินาที
สันเขื่อนกว๎าง 8 เมตร ยาว 575 เมตร ความสูงที่จุดลึกสุด 49 เมตร สามารถเก็บกักน้ําได๎ 110 
ล๎านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ําใช๎การ 108 ล๎านลูกบาศก์เมตร มีอาคารระบายน้ําล๎นเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบ Morning Glory and Overflow Spillway ขนาด  5.50 เมตร ยาว 
167 เมตร  ระบายน้ําได๎สูงสุด 450 ลูกบาศก์เมตรตํอวินาที นอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ําแบบ
ฉุกเฉิน (Emergency spillway) เป็นแบบฝายคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นฝายเปิดไมํมีบาน สันฝาย
กว๎าง 47 เมตร ระบายน้ําได๎สูงสุด 1,130 ลูกบาศก์เมตรตํอวินาที  ระบบสํงน้ําของอํางเก็บน้ําลํา
พระเพลิง ประกอบด๎วยคลองสํงน้ําสายใหญํฝั่งซ๎าย 1 สาย ยาว 74.520 กิโลเมตร คลองซอย
และคลองแยกซอยรวม 9 สาย ความยาวรวม 39.649 กิโลเมตร รวมความยาวของคลองสํงน้ํา
ทั้งสิ้น 114.169 กิโลเมตร สามารถสํงน้ําชํวยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งในเขตตําบลตะขบและ
ตําบลอื่น ในฤดูนาปี พื้นที่สํงน้ํา 67,760 ไรํ ฤดูแล๎ง พ้ืนที่สํงน้ํา 17,000 ไรํ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lamprapleng.com/index.php?option=com_content&view=article&id=100:��ҧ�纹���Ӿ����ԧ&catid=68:��ҧ�纹��&Itemid=274
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อ่างเก็บน้ าล าส าลาย 

 

 

อํางเก็บน้ําลําสําลายลักษณะเป็นเขื่อนดิน สร๎างข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2510 ตัวทํานบอยูํที่พิกัด 
47 PRS 240-100 ระวาง 5338 II สันเขื่อนกว๎าง 7.00 เมตร สันเขื่อนยาว 2,400 เมตร ความสูงที่จุด
ลึกสุด 11.50 เมตร มีความจุสามารถเก็บกักน้ําได๎ 39.80 ล๎านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ําใช๎การ 37.80 
ล๎านลูกบาศก์เมตร มีอาคารระบายน้ําล๎นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ Morning Glory and 
Overflow Spillway ขนาด  3.50 เมตร สามารถระบายน้ําได๎สูงสุด 85 ลูกบาศก์เมตรตํอวินาที อาคาร
ระบายน้ําฉุกเฉิน (Emergency Spillway) เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กกว๎าง 150 เมตร ไมํมีบาน ระบาย
น้ําได๎สูงสุด 250 ลูกบาศก์เมตรตํอวินาที อํางเก็บน้ําลําสําลายเริ่มกํอสร๎างปี พ.ศ. 2508 แล๎วเสร็จปี พ.ศ. 
2510 และเริ่มเก็บกักน้ําในปีเดียวกัน  พ้ืนที่รับน้ําฝนเหนือที่ตั้งเข่ือน 203 ตารางกิโลเมตร ระบบสํงน้ํา
ของอํางเก็บน้ําลําสําลาย ประกอบด๎วยคลองสํงน้ําสายใหญํ 2 สาย ยาว 26.380 กิโลเมตร คลองซอยรวม 
2 สาย รวมความยาว 9.700 กิโลเมตร รวมความยาวของคลองสํงน้ําทั้งสิ้น 36.080 กิโลเมตร สามารถ
สํงน้ําชํวยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูก ฤดูนาปี 17,200ไรํ  ฤดูแล๎ง 3,000 ไรํ 
 

 ฝายน้ําล๎น จํานวน 18  แหํง 
(หมูํ 5,6,7,8,11,16,18,20)  (หมูํ 5  มีฝายน้ําล๎น 4  แหํง, หมูํ 6,7  มีฝายน้ําล๎น 
3  แหํง, หมูํ 8,18  มีฝายน้ําล๎น 2  แหํง, หมูํ 20  มีฝายน้ําล๎น 2  ฝาย) 

 สระน้ํา จํานวน 24 แหํง 
 บํอโยก  จํานวน 29 บํอ 
 บํอน้ําตื้น  จํานวน 6 บํอ 
 ปั้มน้ําบํอบาดาล  จํานวน 11 บํอ 

 
2.2  ศักยภาพในต าบล 
 

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ 
องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบเป็นองค์การบริหารสํวนตําบลขนาดกลาง   กําหนด

โครงสร๎างสํวนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ออกเป็น ๕  สํวน  และ ๑ หนํวยงาน ได๎แกํ สํานักงานปลัด

http://www.lamprapleng.com/index.php?option=com_content&view=article&id=101:��ҧ�纹���������&catid=68:��ҧ�纹��&Itemid=275
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องค์การบริหารสํวนตําบล  กองคลัง กองชําง สํวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม และหนํวยตรวจสอบภายใน 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
  สํานักงานปลัดองค์การบริหารสํวนตําบล มีหน๎าที่รับผิดชอบงานดังนี้  

 งานบริหารงานทั่วไป 
-   งานสารบรรณ 
-   งานอํานวยการและข๎อมูลขําวสาร 
-   งานเลือกตั้ง 
-   งานควบคุมและสํงเสริมการทํองเที่ยว 
-   งานกิจการสภา 
-   งานอ่ืนที่ไมํอยูํในความรับผิดชอบสํวนใด 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
-   งานวิชาการ 
-   งานข๎อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
-   งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
-   งานงบประมาณ 

 งานกฎหมายและคดี 
-   งานกฎหมายและนิติกรรม 
-   งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
-   งานร๎องเรียนร๎องทุกข์และอุทธรณ์ 
-   งานระเบียบการคลัง 
-   งานข๎อบัญญัติ อบต. 

 งานบริหารงานบุคคล 
-   งานบรรจุและแตํงตั้ง 
-   งานสิทธิสวัสดิการข๎าราชการและลูกจ๎าง    
-   งานพัฒนาบุคลากร  
-   งานบําเหน็จความชอบ 
-   งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานรักษาความสงบเรียบร๎อย 
-  งานอํานวยการ 
-  งานปูองกัน 
-  งานชํวยเหลือฟ้ืนฟู 
-  งานกู๎ภัย 

 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-   งานพัฒนาชุมชน 
-   งานสวัสดิการและการสงเคราะห์ 
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-   งานพัฒนาองค์กรและกลุํมสตรี 
-   งานสํงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
-   งานสํงเสริมกิจกรรมกลุํม 

 งานสํงเสริมการเกษตร 
-  งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี 
-  งานสํงเสริม ปรับปรุง ขยายพันธุ์พืช 
-  งานปูองกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
-  งานเพาะชําและปุ๋ยเคมี 
-  งานสํงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
 

กองคลัง 
กองคลัง มีหน๎าที่รับผิดชอบงานดังนี้ 
 งานการเงิน 

-   งานรับ - เบิกจํายเงิน 
-   งานจัดทําฎีกาเบิกจํายเงิน 
-   งานเก็บรักษาเงิน 

 งานบัญชี 
-   งานการบัญชี 
-   งานทะเบียนคุมการเบิกจําย 
-   งานการเงินและงบทดรอง 
-   งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ 
-   งานภาษีอากร คําธรรมเนียมและคําเชํา  
-   งานพัฒนารายได๎  
-   งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ  
-   งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎   

 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
-   งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  
-   งานพัสดุ  
-   งานทะเบียนเบิกจํายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

  

กองช่าง  
  กองชําง มีหน๎าที่รับผิดชอบงานดังนี้ 

 งานกํอสร๎าง  
-  งานกํอสร๎างและบูรณะถนน  
-  งานกํอสร๎างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ  
-  งานระบบข๎อมูลและแผนที่เส๎นทางคมนาคม  
-  งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
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 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-   งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์  
-   งานวิศวกรรม  
-   งานประเมินราคา  
-   งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร  
-   ฝุายบริการข๎อมูลและหลักเกณฑ์  
-   งานออกแบบ  

 งานประสานสาธารณูปโภค 
-   งานประสานสาธารณูปโภค  
-   งานขนสํงและวิศวกรรมจราจร  
-   งานระบายน้ํา  
-   งานจัดตกแตํงสถานท่ี   

 งานผังเมือง 
-   งานสํารวจและแผนที่ 
-   งานวางผังพัฒนาเมือง 
-   งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
 

ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
สํวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน๎าที่รับผิดชอบงานดังนี้  
 งานบริหารการศึกษา 

-   งานบริหารวิชาการ 
-   งานนิเทศการศึกษา 

 งานสํงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  งานห๎องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือขําย ทางการศึกษา 
-  งานกิจการศาสนา 
-  งานสํงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
-  งานกิจการเด็ก และเยาวชน 
-   งานกีฬา และสันทนาการ 

 งานกิจการโรงเรียน 
-   งานจัดการศึกษา 
-   งานพลศึกษา 
-   งานทดสอบประเมินผล และตรวจวัดผลโรงเรียน 
-   งานบริการ และบํารุงสถานศึกษา 
 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม มีหน๎าที่รับผิดชอบงานดังนี้ 
 งานสํงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 งานอนามัยและสิ่งแวดล๎อม 
 งานรักษาความสะอาด 
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 งานควบคุมโรคระบาดในคน และในสัตว์ 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
  หนํวยตรวจสอบภายใน  มีหน๎าที่รับผิดชอบงานดังนี้ 

 งานตรวจสอบบัญชี 
-  งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข๎อง 
-  งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจํายเงิน 
-  งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท 
-  งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน 

 งานตรวจสอบทรัพย์สิน 
-  งานตรวจทรัพย์สินของ อบต. 
-  งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา 
-  งานตรวจสอบการทําประโยชน์ทรัพย์สิน ของ อบต. 

 งานตรวจสอบด๎านการจัดการ 
-   งานตรวจสอบนโยบายและแผน 
-   งานตรวจสอบโครงสร๎างภายในและการ สื่อสารภายใน 
-   งานตรวจสอบระบบรายงานและติดตามประเมินผล 
-   งานตรวจสอบข๎อมูลสารสนเทศ 

 งานตรวจสอบการบริหารงานบุคคล 
-  งานตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
-  งานตรวจสอบ การสรรหา การบรรจุและแตํงตั้ง 

 
บุคลากร 
   องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบประกอบด๎วยบุคลากรฝุายการเมืองและฝุายประจํา  
จํานวนรวมทั้งสิ้น 73 คน  

บุคลากรฝุายการเมืองประกอบด๎วยสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบล  จํานวน  44 
คน  และผู๎บริหาร 3 คน โดยแบํงบทบาทหน๎าที่  ดังนี้ 

1)  สภาองค์การบริหารสํวนตําบล มีอํานาจหน๎าที่ในการให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนา
องค์การบริหารสํวนตําบล พิจารณาและให๎ความเห็นชอบรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตําบล รําง
ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปี และรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายเพิ่มเติม  และควบคุมการ
ปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารสํวนตําบลให๎เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหาร
สํวนตําบล ข๎อบัญญัติ ระเบียบ และข๎อบังคับของทางราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบมี 
44 คน ซึ่งแบํงบทบาทหน๎าที่เป็น ประธานสภา 1 คน  รองประธานสภา  1 คน  เลขานุการสภา 1 คน 
และสมาชิกสภา 41 คน 

2)  นายกองค์การบริหารสํวนตําบล  มีอํานาจหน๎าที่ในการกําหนดนโยบายและ
รับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารสํวนตําบล ให๎เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนตําบล ข๎อบัญญัติ ระเบียบ และข๎อบังคับของทางราชการ   สั่ง อนุญาต และ
อนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารสํวนตําบล  แตํงตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารสํวน
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ตําบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนตําบล วางระเบียบเพื่อให๎งานขององค์การบริหารสํวนตําบล
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย และรักษาการให๎เป็นไปตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตําบล รวมถึงปฏิบัติ
หน๎าที่อื่นตามที่บัญญัติไว๎ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น นายกองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ ได๎
แตํงตั้งรองนายกองค์การบริหารสํวนตําบล 1 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนตําบล 1 คน 
เพ่ือเป็นผู๎ชํวยในการบริหารงาน 

บุคลากรฝุายประจํา ประกอบด๎วยพนักงานสํวนตําบล ลูกจ๎างประจํา และพนักงานจ๎าง 
จํานวน ทั้งสิ้น 26 คน ดังนี้ 

1) ตําแหนํงในสํานักงานปลัดองค์การบริหารสํวนตําบล  จํานวน 12 คน 
2) ตําแหนํงในกองคลัง    จํานวน  3 คน 
3) ตําแหนํงในกองชําง    จํานวน  4 คน 
4) ตําแหนํงในสํวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน  7 คน 

 

ศักยภาพด้านการคลัง ในปีท่ีผ่านมา 3 ปี 
ด้านรายรับ 
 

ที่มาของรายได้ ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 

1. รายได๎ที่  อบต. จัดเก็บเอง 
2. รายได๎ที่สํวนราชการอ่ืนจัดเก็บให๎ 
3. รายได๎ที่รัฐจัดสรรให๎ 
4. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
5.  อ่ืน ๆ 

747,472.37 
- 

14,789,343.42 
9,841,816.00 

- 

1,124,790.08 
- 

14,626,098.53 
10,224,149.00 

- 

1,055,259.72 
- 

16,640,105.59 
13,303,793.00 

- 

รวม 25,378,631.79 25,975,037.61 30,999,158.31 

 
ด้านรายจ่าย 

รายการ/ประเภท ปี  2553 ปี  2554 ปี 2555 

ก. รายจ่ายประจ า 
1. รายจํายงบกลาง 
2. หมวดเงินเดือนและคําจ๎างประจํา 
3. หมวดคําจ๎างชั่วคราว 
4.หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
5. หมวดสาธารณูปโภค 
6. หมวดเงินอุดหนุน 
7. หมวดรายจํายอื่น  
 

 
2,218,122.03 
3,372,001.00 

891,920.00 
6,456,889.18 

202,272.13 
2,542,450.03 

457,000.00 
 

 
872,784.00      

2,941,904.00   
305,640.00      

7,592,345.02   
206,470.44      

2,355,723.58   
-   
 

 
609,026.00 

3,441,301.00 
678,242.00 

10,422,409.31 
227,673.74 

2,210,260.00 
- 
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รายการ/ประเภท ปี  2553 ปี  2554 ปี 2555 

ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน 
1. หมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดิน  และ 
    สิ่งกํอสร๎าง 

3,183,350.00 4,526,973.00 2,407,058.99 

รวม 19,324,004.37 18,801,840.04 19,995,971.04 

 
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
 การรวมกลุ่มของประชาชน 
  1.  กลุํมออมทรัพย์    จํานวน   22   กลุํม  
  2.  กลุํมกองทุนเงินล๎าน    จํานวน   22   กลุํม  
  3.  สาธารณสุขมูลฐานประจําหมูํบ๎าน  จํานวน   19   ศูนย์  
  4.  ศูนย์พลังแผํนดินประจําหมูํบ๎าน  จํานวน   19   ศูนย์  
  5.  ศูนย์ปฏิบัติการตํอสู๎เพื่อเอาชนะยาเสพติดประจําตําบล   จํานวน     1  ศูนย์  
  6.  ศูนย์ อปพร. ประจําองค์การบริหารสํวนตําบล จํานวน  1   ศูนย์  
  7.  กลุํมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจําตําบล จํานวน  1   กลุํม  
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ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการต่าง ๆ  ดังนี้ 
 

 

ล าดับที่ รายละเอียดโครงการ 
หน่วย/ 

ระยะทาง 
มูลค่าของงาน 
ณ วันก่อสร้าง 

ก่อสร้างเม่ือปี 
ถ่ายโอน
เมื่อปี 

หน่วยงานที่ถ่ายโอน หมายเหตุ 

1 บุคลากร 1  คน  - 2544 รพช.  
2 ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมูํบ๎าน 16  หมูํ - - 2545 แรงงานและสวัสดิการ  
3 อุปกรณ์กีฬา 22  หมูํ - 2545 2545 กทท.  
4 ขยายระบบประปาชนบท  หมูํที่  2 1  แหํง - 2541 2546 กรมอนามัย  
5 ขยายระบบประปาชนบท  หมูํที่  16 1  แหํง - 2539 2546 รพช.  
6 ถังเก็บน้ําฝนแบบ ฝ.99 1  แหํง - 2540 2546 กรมอนามัย  
7 ถํายโอนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 1  โครงการ - - 2546 การประถมศึกษาแหํงชาติ  
8 ถํายโอนอาหารกลางวันโรงเรียน 1  โครงการ - - 2546 การประถมศึกษาแหํงชาติ  
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านยางกระทุง 1  แหํง - - 2546 กรมการพัฒนาชุมชน  

10 ขุดลอกคลองลําสําลาย  หมูํที่ 20 1  แหํง 2,486,000 2544 2546 รพช.  
11 ขุดลอกคลองลําสําลาย หมูํที่ 6 1  แหํง 1,103,000 - 2546 กรมชลประทาน  
12 ขุดลอกคลองสาริกา  หมูํที่ 8 1  แหํง 806,600 - 2546 กรมชลประทาน  
13 ขุดลอกคลองบ๎านหนองบอน  หมูํที่ 20 1  แหํง 1,197,800 - 2546 กรมชลประทาน  
14 ขุดลอกคลองตะกุด  หมูํที่ 14 1  แหํง 572,400 - 2546 กรมชลประทาน  
15 ขุดลอกสระวัดยางกระทุง ระยะ 2 1  แหํง 860,400 - 2546 กรมชลประทาน  
16 ขุดลอกหน๎าฝาย  หมูํที่ 6 1  แหํง 1,997,800 - 2546 กรมชลประทาน  
17 ขุดลอกสระบ๎านน๎อย  หมูํที่ 6 1  แหํง 769,900 - 2546 กรมชลประทาน  
18 ขุดลอกสระน้ําบ๎านยางกระทุง  หมูํที่ 2 1  แหํง 939,900 - 2546 กรมชลประทาน  
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ล าดับที่ รายละเอียดโครงการ 
หน่วย/ 

ระยะทาง 
มูลค่าของงาน 
ณ วันก่อสร้าง 

ก่อสร้างเม่ือปี 
ถ่ายโอน
เมื่อปี 

หน่วยงานที่ถ่ายโอน หมายเหตุ 

19 ที่อํานหนังสือประจําหมูํบ๎าน 5  แหํง 40,000 - 2546 ก.ศ.น.  
20 การชํวยเหลือผู๎ประสบภัยเบื้องต๎น 22  หมูํ - - 2546 กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
21 การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น 22  หมูํ - - 2546 กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
22 ถนนลาดยาง สายบ๎านเขาพญาปราบ – บุตาสง 3.350  กม. 4,833,000 2543,2546 2547 ทางหลวงชนบท  
23 ถนนลาดยาง สายบ๎านกุดคล๎า – หนองผักบุ๎ง 1.860  กม. 1,836,000 2544 2547 ทางหลวงชนบท  
24 ถนน คสล.  สายบ๎านตะเคียนคูํ  หมูํที่ 13 0.300  กม. - 2545 2547 โยธาและผังเมือง  
25 เครื่องวัดปริมาณน้ําฝน  หมูํที่ 15 1  แหํง - 2547 2547 กรมการปกครอง  
26 ศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยี 1  แหํง - - 2547 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
27 เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 18  หมูํ - - 2544 กรมประชาสงเคราะห์  
28 เบี้ยยังชีพคนพิการ / ผู๎ปุวยเอดส์ 1  งาน - - 2547 กรมประชาสงเคราะห์  
29 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 22  หมูํ - - 2547 กระทรวงสาธารณสุข  
30 ถนนลาดยาง  หมูํที่ 18   0.275 กม. 1,000,000 - 2554 ทางหลวงชนบทที่ 5  
31 การจดทะเบียนพาณิชย์ 1 งาน - - 2553 อบจ.นครราชสีมา  
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3.   ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบมีอํานาจหน๎าที่ในการให๎บริการสาธารณะ  ตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสํวนตําบล  พ.ศ.  2537  และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  และกฎหมายอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข๎อง  ภายใต๎การกํากับดูแลของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย    

 

อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารสํวนตําบลมีอํานาจหน๎าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสํวนตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา 
๖๗ กําหนดให๎องค์การบริหารสํวนตําบล มีหน๎าที่ในการจัดบริการสาธารณะในเขตองค์การบริหารสํวน
ตําบลดังนี้ 

(๑) จัดให๎มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัด

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๓) ปูองกันโรคและระงับโรคติดตํอ 
(๔) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) สํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ 
(๗) คุ๎มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
(๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท๎องถิ่น 
(๙) ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรให๎ตามความจําเป็นและสมควร 
นอกจากนั้นแล๎วองค์การบริหารสํวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองค์การบริหารสํวนตําบล ตามมาตรา 
๖๘  แหํงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสํวนตําบล พ.ศ. 2537  ดังนี ้

(๑) ให๎มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ให๎มีและบํารุงการไฟฟูาหรือแสงสวํางโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ให๎มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
(๔) ให๎มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผํอนหยํอนใจและ

สวนสาธารณะ 
(๕) ให๎มีและสํงเสริมกลุํมเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(๖) สํงเสริมให๎มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บํารุงและสํงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การค๎ุมครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผํนดิน  
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารสํวนตําบล 
(๑๐) ให๎มีตลาด ทําเทียบเรือ และทําข๎าม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(๑๒) การทํองเที่ยว 
(๑๓) การผังเมือง 
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อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ.  2542  กําหนดอํานาจหน๎าที่ในการจัดจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนตําบล ไว๎ในมาตรา 16 ดังนี้ 

(๑) การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 
(๒) การจัดให๎มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
(๓) การจัดให๎มีและควบคุมตลาด ทําเทียบเรือ ทําข๎าม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการกํอสร๎างอ่ืนๆ 
(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การสํงเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย์ และการสํงเสริมการลงทุน 
(๘) การสํงเสริมการทํองเที่ยว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาส 
(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท๎องถิ่น 
(๑๒) การปรับปรุงแหลํงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูํอาศัย 
(๑๓) การจัดให๎มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผํอนหยํอนใจ 
(๑๔) การสํงเสริมกีฬา 
(๑๕) การสํงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของราษฎรในการพัฒนาท๎องถิ่น 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง  
(๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดให๎มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๒๒) การจัดให๎มีและควบคุมการฆําสัตว์ 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย และการอนามัย โรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอื่นๆ 
(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช๎ประโยชน์จากปุาไม๎ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล๎อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนสํงและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



หน๎า  | ๓๐ 
 

 หน๎า | ๓๐  
 

(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร๎อย การสํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(๓๑) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 
  
๒.๓  ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 

ผลการพัฒนาท๎องถิ่นในระยะที่ผํานมาจากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แตํละปีนั้น  มกีารนําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาไปปฏิบัติได๎น๎อย  อันเนื่องมาจากมีโครงการและ
กิจกรรมการพัฒนาในแผนพัฒนาตําบลประจําปีมีมาก  และมีรายได๎ขององค์การบริหารสํวนตําบลตะขบมี
จํากัดไมํเพียงพอแกํการดําเนินการให๎บรรลุเปูาหมายได๎ทุกโครงการ  ทําให๎ประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน
เชิงคุณภาพไมํสามารถดําเนินการได๎ตามแผน  แตกํ็สามารถแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนให๎ประชาชนได๎
พอสมควร   โดยมีการดําเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่สําคัญในระยะเวลา 3 ปี ที่ผํานมา ดังนี้ 

ด้านการศึกษา 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 2553 2554 2555 
1 อุดหนุนการไฟฟูาอําเภอปักธงชัย โครงการขยายเขต

ไฟฟูาเข๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโคกสําราญ 
   

2 อุดหนุนโรงเรียน โครงการอาหารกลางวัน    
3 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน    
4 โครงการอาหารกลางวันประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
5 โครงการอาหารเสริม (นม) ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
6 ซื้อโทรทัศน์สี สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางกระทุง     
7 ซื้อเครื่องเลํน ดีวีดี 1 เครื่อง    
8 ซื้อชั้นเก็บของสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
9 ซื้อพัดลมติดผนังสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

10 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุคสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
11 กิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ    

12 โครงการกํอสร๎างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโคก
สําราญ 

   

13 โครงการกํอสร๎างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านยาง
กระทุง 

   

14 โครงการแหลํงเรียนรู๎สูํโลกกว๎าง    
15 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์    
16 โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรเด็กเล็ก    
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ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 2553 2554 2555 

1 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางชนิด cape seal บ๎านยาง
กระทุง 

   

2 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางชนิด cape seal บ๎านกุด
คล๎า 

   

3 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางชนิด cape seal  บ๎านบุ
ชะอม 

   

4 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางชนิด cape seal บ๎าน
คลองน้ําขาว 

   

5 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางชนิด cape seal บ๎าน
หนองไผํ 

   

6 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางชนิด cape seal บ๎าน
คลองสาริกา 

   

7 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางชนิด cape seal  บ๎านบุ
หัวช๎าง 

   

8 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางชนิด cape seal  บ๎านโคก
สําราญ 

   

9 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางชนิด cape seal บ๎านโคก
ตะกุด 

   

10 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางชนิด cape seal บ๎านเขา
พญาปราบ 

   

11 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางชนิด cape seal บ๎านน้ํา
ซับ 

   

12 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางชนิด cape seal บ๎าน
ชุมชนพัฒนา 

   

13 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางชนิด cape seal บ๎านโนน
สมบูรณ์ 

   

14 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านตะขบ    
15 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านยาง

กระทุง 
   

16 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ๎านบุชะอม    
17 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ๎านคลองน้ํา

ขาว 
   

18 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านน๎อย    
19 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านคลอง

สาริกา 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 2553 2554 2555 
20 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านหนอง

ปล๎อง 
   

21 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านโคกเหิบ    
22 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านตะเคียนคูํ    
23 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านโคกตะกุด    
24 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านเขาพญา

ปราบ 

   

25 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านหนองไทร
งาม 

   

26 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านหนองบอน     

27 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก บ๎านน๎อย    
28 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก บ๎านน้ําซับ    

29 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก บ๎านหนองไทรงาม    

30 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก บ๎านโนนสมบูรณ์    
31 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา คสล. บ๎านโคกตะกุด    
32 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา คสล. บ๎านชุมชนพัฒนา    
33 โครงการซํอมแซมถนนดินบ๎านยางกระทุง-หนองบอน    
34 โครงการซํอมแซมถนนลาดยางบ๎านบุชะอม    
35 โครงการซํอมแซมถนนลาดยางบ๎านคลองน้ําขาว    

36 โครงการซํอมแซมถนนลาดยางบ๎านคลองสาริกา    

37 โครงการซํอมแซมถนนดินบ๎านคลองสาริกา    
38 โครงการซํอมแซมถนนลาดยางบ๎านเขาพญาปราบ    
39 โครงการซํอมแซมรางระบายน้ําบ๎านเขาพญาปราบ    
40 โครงการซํอมแซมทํอระบายน้ําบ๎านน้ําซับ    
41 โครงการซํอมแซมถนนดิน ถนนลาดยาง บ๎านน้ําซับ    
42 โครงการซํอมแซมคันดินด๎านหน๎าและด๎านหลังฝายบ๎าน

น๎อย 
   

43 อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค อ.ปักธงชัย ขยายเขตไฟฟูา
บ๎านยางกระทุง 

   

44 อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค อ.ปักธงชัย ขยายเขตไฟฟูา
บ๎านโคกเหิบ 
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ด้านสาธารณสุข 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 2553 2554 2555 

1 อุดหนุน อสม. โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูํบ๎าน 

   

2 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์กําจัดพาหะนําโรค    
 
ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 2553 2554 2555 
1 ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว     
2 ซื้อเครื่องตัดหญ๎าแบบสะพายไหลํ     
3 ซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา     
4 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๏ะ     
5 ซื้อเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์    
6 ซื้อโต๏ะคอมพิวเตอร์     
7 ซื้อเก๎าอ้ีประจําโต๏ะคอมพิวเตอร์     
8 ซื้อเครื่องปรับอากาศ    
9 ซื้อตู๎เก็บเอกสารแบบมีแผํนคั่นชํอง    

10 ซื้อตู๎เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนเปิด    
11 ซื้อตู๎เก็บเอกสารแบบบานเปิด 2 บาน    
12 โครงการ อบต.เคลื่อนที่รํวมกับอําเภอยิ้มเคลื่อนที่     

13 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร๎าง
ศักยภาพของผู๎บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสํวนตําบล 
และผู๎นําชุมชน 

   

14 โครงการให๎บริการรับชําระภาษีเคลื่อนที่    
15 โครงการศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมชนรํวมกับ วิทยาลัยเทคนิค

ปักธงชัย 
   

16 โครงการปรับปรุงขยายห๎องประชุม อบต.ตะขบ    
17 โครงการอุดหนุนสนับสนุนศูนย์ข๎อมูลการจัดซื้อจัดจ๎าง 

อบต. ระดับอําเภอปักธงชัย 
   

18 ทุนการศึกษา สําหรับบุคลากรใน อบต.ตะขบ    

19 กิจกรรมการเลือกตั้งกรณีครบวาระการดํารงตําแหนํงของ
ข๎าราชการการเมืองท๎องถิ่น 

   

20 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให๎กับบุคลากรใน อบต.
ตะขบ 
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ด้านสังคมสงเคราะห์ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 2553 2554 2555 
1 อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอปักธงชัย    
2 เบี้ยยังชีพคนชรา    

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ    

4 เบี้ยยังชีพ ผู๎ติดเชื้อ HIV    

 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 2553 2554 2555 
1 อุดหนุนโครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

เทิดไท๎องค์ราชัน 
   

2 โครงการกํอสร๎างลานกีฬา คสล. บ๎านสวนพัฒนา    
3 โครงการแขํงขันกีฬา อบต.ตะขบคัพ ต๎านยาเสพติด    
4 โครงการแขํงขันกีฬาท๎องถิ่นปักธงชัยสัมพันธ์ ต๎านยา

เสพติด 
   

5 โครงการคํายบําบัด ผู๎เสพยาเสพติด    
 
ด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 2553 2554 2555 
1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอปักธงชัย    
2 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และการละเลํน

พ้ืนบ๎าน 
   

3 โครงการเทศกาลผ๎าไหมและของดีเมืองโคราช    

4 โครงการวันฉลองชัยชนะท๎าวสุรนารี    

 
ด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ า  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 2553 2554 2555 
1 โครงการกํอสร๎างฝายน้ําล๎น คสล. บ๎านน๎อย    
2 โครงการกํอสร๎างฝายน้ําล๎น คสล. บ๎านน้ําซับ    
3 โครงการกํอสร๎างฝายน้ําล๎น คสล. บ๎านหนองบอน    
4 โครงการขุดลอกขยายสระน้ําบ๎านตะเคียนคูํ    
5 โครงการกํอสร๎างฝายน้ําล๎น คสล. บ๎านหนองไทรงาม    
6 โครงการขุดลอกคลองกุดีแหลํม บ๎านบุชะอม    
7 โครงการขุดลอกสระน้ําบ๎านโคกสําราญ    
8 โครงการขุดลอกสระน้ําบ๎านหนองบอน    
9 โครงการขุดลอกคลองกระบือ บ๎านสวนพัฒนา    
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ด้านสาธารณูปโภค 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 2553 2554 2555 

1 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงระบบประปาหมูํบ๎าน 
บ๎านกุดคล๎า 

   

2 โครงการกํอสร๎างประปาน้ําดิบ บ๎านโคกเหิบ    
3 โครงการกํอสร๎างประปาน้ําดิบ บ๎านโคกสําราญ    

 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 2553 2554 2555 
1 โครงการอบรม อาสาสมัครปกปูองสถาบัน (อสป)    
2 โครงการจัดงานเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ๎าอยูํหัว 
   

3 โครการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน 

   

4 ชํวยเหลือผู๎ประสบวาตภัย     

5 สูบน้ําและแจกจํายน้ําเพ่ือบรรเทาภัยแล๎ง    

6 โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติเพื่อสร๎างความ
สมานฉันท์ 

   

7 โครงการแจกผ๎าหํมบรรเทาภัยหนาว ประจําปี     
8 กิจกรรมซ๎อมแผนปูองกันและระงับอัคคีภัยรํวมกับ

เทศบาลตําบลตะขบ 
   

9 ชํวยเหลือผู๎ประสบอุทกภัย บ๎านกุดคล๎า บ๎านเขา
พญาปราบ และบ๎านคลองสาริกา 

   

10 ชํวยเหลือผู๎ประสบอัคคีภัยบ๎านน๎อย    
11 โครงการรณรงค์ ปูองกันลดอุบัติเหตุในชํวงเทศกาล    

 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 2553 2554 2555 
1 โครงการปลูกปุาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ปุาต๎นน้ําลํา

พระเพลิง 
   

2 โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชินี 

   

3 โครงการปลํอยพันธุ์ปลา ณ อํางเก็บน้ําลําสําลาย    
4 โครงการปลูกปุาบนหลังคาโคราช ณ ปุาชุมชนโคก

ไม๎เสียบ 
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บทที่ ๓  การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
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บทท่ี ๓  การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

๓.๑  หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบได๎จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือให๎ทราบทิศ
ทางการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ สนองตอบตํอความต๎องการและการแก๎ไขปัญหาของ
ประชาชนในพื้นท่ี ยึดหลักแนวคิดการพัฒนาตามแนวนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุํมจังหวัดและจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ผังเมืองรวมจังหวัด ผังรวมเมือง ภารกิจถํายโอนตาม
กฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  อํานาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ 
นโยบายของนายกองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ และแผนพัฒนาหมูํบ๎าน 
 

นโยบายของรัฐบาล 
เพ่ือให๎การบริหารราชการแผํนดินสามารถบรรลุถึงภารกิจ รัฐบาลได๎กําหนดนโยบายการ

บริหารราชการแผํนดินไว๎โดยแบํงการดําเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะเรํงดํวนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก 
และระยะการบริหารราชการ ๔ ปีของรัฐบาล เพ่ือให๎มีการพัฒนาอยํางมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมี
ภูมิค๎ุมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังตํอไปนี้ 
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 

๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 
๑.๑.๑ สร๎างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย โดยการ

เสริมสร๎างความเข๎าใจรํวมกันของประชาชนในชาติให๎เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๑.๑.๒ เยียวยาและฟ้ืนฟูอยํางตํอเนื่องแกํบุคคลทุกฝุายเชํน ประชาชน เจ๎าหน๎าที่รัฐ และ
ผู๎ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งได๎รับผลกระทบอันเนื่องมาจากความเห็นที่แตกตําง และความรุนแรงที่กํอตัว
ขึ้นตั้งแตํชํวงปลายของการใช๎รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

๑.๑.๓ สนับสนุนให๎คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค๎นหาความจริงเพ่ือการปรองดอง
แหํงชาติ (คอป.) ดําเนินการอยํางเป็นอิสระและได๎รับความรํวมมือจากทุกฝุายอยํางเต็มที่ในการตรวจสอบ
และค๎นหาความจริงจากกรณีความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บ
ทางรํางกายและจิตใจรวมทั้งความเสียหายทางทรัพย์สิน 

๑.๒ ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”  โดยยึดหลักนิติ
ธรรมในการปราบปรามลงโทษผู๎ผลิต ผู๎ค๎า ผู๎มีอิทธิพล และผู๎ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช๎กฎหมายอยําง
เครํงครัด ยึดหลักผู๎เสพคือผู๎ปุวยที่ต๎องได๎รับการบําบัดรักษาให๎กลับมาเป็นคนดีของสังคม  พร๎อมทั้งมีกลไก
ติดตามชํวยเหลืออยํางเป็นระบบดําเนินการอยํางจริงจังในการปูองกันปัญหาด๎วยการแสวงหาความรํวมมือ
เชิงรุกกับตํางประเทศในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต๎นในการผลิตยาเสพติดที่
ลักลอบเข๎าสูํประเทศภายใต๎การบริหารจัดการอยํางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งดําเนินการปูองกัน
กลุํมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมํให๎เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดด๎วยการรวมพลังทุกภาคสํวนเป็นพลัง
แผํนดินในการตํอสู๎กับยาเสพติด 

๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง  โดยยึดหลัก
ความโปรํงใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากลเพื่อให๎การใช๎ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ตํอประเทศโดยรวมอยํางแท๎จริง ปรับปรุงและแก๎ไขกฎหมายเพื่อปูองกัน
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และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขยายการบังคับใช๎บทบัญญัติเรื่องการห๎ามการกระทําที่เป็น
การขัดกันแหํงผลประโยชน์ให๎ครอบคลุมผู๎ใช๎อํานาจรัฐในตําแหนํงสําคัญและตําแหนํงระดับสูงอยํางท่ัวถึง  
เข๎มงวดในการบังคับใช๎กฎหมายเพ่ือแก๎ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ๎าหน๎าที่รัฐ  เสริมสร๎าง
มาตรฐานด๎านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึกและ
คํานิยมของสังคมให๎ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต๎องชอบธรรม 

๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน 
โดยเรํงให๎มีการบริหารจัดการน้ําในระดับประเทศอยํางมีประสิทธิภาพให๎สามารถปูองกันปัญหาอุทกภัยและ
ภัยแล๎งได๎ รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตร ด๎วยการกํอสร๎างระบบชลประทานขนาดใหญํ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก ฟ้ืนฟูการขุดลอก คูคลอง และแหลํงน้ําธรรมชาติที่มีอยูํเดิม ขยายเขตการสูบน้ําด๎วยไฟฟูา 
จัดสร๎างคลองสํงน้ํา ขนาดเล็กเข๎าสูํไรํนา และขยายเขตการจัดรูปที่ดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎น้ําและ
การผลิตสํงเสริมการใช๎น้ําให๎เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหาแหลํงน้ํา 
ในระดับไรํนาและชุมชนอยํางทั่วถึง 

๑.๕ เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ควบคูํไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมืด โดยน๎อมนํากระแส
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว “เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดย
เน๎นการสํงเสริมความรํวมมือในทุกภาคสํวนกับประชาชนในพื้นท่ี อํา นวยความยุติธรรมอยํางท่ัวถึง เพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร๎างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ในพ้ืนที่ เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท๎องถิ่น สํงเสริมการกระจายอํานาจ การปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล๎องกับลักษณะพ้ืนที่โดยไมํขัดกับรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้ จะมีการบูรณาการการบริหาร
จัดการทุกภาคสํวนให๎มีเอกภาพท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง พัฒนากฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข๎องให๎สอดคล๎อง ทันสมัยกับสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาผู๎
ได๎รับผลกระทบจากความไมํสงบอยํางเป็นธรรม 

๑.๖ เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ  
เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาครํวมกัน โดยเฉพาะการเรํงแก๎ไขปัญหากระทบกระท่ัง
ตามแนวพรมแดน ผํานกระบวนการทางการทูตบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง และเรํง
ดําเนินการตามข๎อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงตลอดจนการเชื่อมโยงเส๎นทางคมนาคมขนสํงภายในและภายนอกภูมิภาค 

๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและ
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 

๑.๗.๑ ชะลอการเก็บเงินเข๎ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงบางประเภท
ชั่วคราวเพื่อให๎ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงทันที และปรับโครงสร๎างราคาพลังงานทั้งระบบให๎มุํงสูํการสะท๎อน
ราคาต๎นทุนพลังงาน 

๑.๗.๒ จัดให๎มีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผู๎ประกอบอาชีพรถรับจ๎างขนสํงผู๎โดยสาร
สาธารณะในวงเงินที่เหมาะสมกับคําใช๎จํายน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช๎จริงตํอเดือน 

๑.๗.๓ ดูแลราคาสินค๎าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานให๎อยูํในระดับที่เหมาะสมและเป็น
ธรรมแกํผู๎บริโภคและผู๎ผลิต 

๑.๗.๔ แก๎ไขปัญหาคําครองชีพโดยการดูแลราคาสินค๎าและการมีรายได๎เพ่ือเพ่ิมกําลังซื้อ
สุทธิของประชาชนโดยปูองกันและแก๎ไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางอ๎อม  
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๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและ
ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 

๑.๘.๑ พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายยํอยและผู๎มีรายได๎น๎อยท่ีมีหนี้ต่ํากวํา  ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท อยํางน๎อย ๓ ปี และปรับโครงสร๎างหนี้สําหรับผู๎ที่มีหนี้เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งจัดทําแผนฟื้นฟู
อาชีพและแผนการปรับโครงสร๎างการผลิตอยํางครบวงจร เพ่ือสร๎างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตด๎วย
การมีรายได๎ที่มั่นคงและสามารถใช๎หนี้คืน 

๑.๘.๒ ดําเนินการให๎แรงงานมีรายได๎เป็นวันละไมํน๎อยกวํา ๓๐๐ บาท และผู๎ที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได๎เดือนละไมํน๎อยกวํา ๑๕,๐๐๐ บาท อยํางสอดคล๎องกับผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพของบุคลากร รวมทั้งมีมาตรการเพ่ือลดภาระแกํผู๎ประกอบการที่ได๎รับผลกระทบเพื่อให๎
แรงงานและบุคลากรสามารถดํารงชีพได๎อยํางมีศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตที่ดี  

๑.๘.๓ จัดให๎มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู๎สูงอายุ โดยผู๎ที่มีอายุ ๖๐-๖๙ ปี 
จะได๎รับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐-๗๙ ปี จะได๎รับ ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐-๘๙ ปี จะได๎รับ ๘๐๐ บาท และอายุ 
๙๐ ปีขึ้นไป จะได๎รับ ๑,๐๐๐ บาท 

๑.๘.๔ ให๎มีมาตรการภาษีเพ่ือลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเป็นในชีวิตของประชาชน
ทั่วไป ได๎แกํ บ๎านหลังแรกและรถยนต์คันแรก 

๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ให๎เหลือร๎อยละ ๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และลดลงเหลือร๎อยละ 
๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือสร๎างความสามารถในการแขํงขันของภาคเอกชน ขยายฐานภาษี และรองรับการ
เข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนสินเชื่อรายยํอย โดยเฉพาะสินเชื่อเพ่ือ
ประกอบอาชีพให๎แกํประชาชนผู๎มีรายได๎น๎อย รวมถึงเพ่ิมสวัสดิการของรัฐเพ่ือเป็นการดูแลสังคมในชุมชน 
จัดหาแหลํงเงินทุนให๎แกํผู๎ประกอบการและประชาชน โดย 

๑.๑๐.๑ เพ่ิมเงินทุนกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมืองอีกแหํงละ ๑ ล๎านบาท 
๑.๑๐.๒ จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ล๎านบาท 
๑.๑๐.๓ จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได๎ในวงเงินประมาณ ๑,๐๐๐ ล๎านบาท ตํอสถาบันอุดมศึกษา

ที่รํวมโครงการ สนับสนุนการสร๎างผู๎ประกอบการรายยํอย เพ่ือให๎สามารถกู๎ยืมเพ่ือการสร๎างอาชีพ ผนวกกับ
กลไกของ “หนํวยบํมเพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษาโดยมุํงให๎เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหมํท่ีจะเป็นกลไกใหมํ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๑.๑๐.๔ จัดสรรงบประมาณเข๎ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมูํบ๎านและชุมชน  (SML) 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ และ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ตามลําดับขนาดของหมูํบ๎าน เพ่ือให๎หมูํบ๎านบริหารจัดการกองทุนเพ่ือการพัฒนาชุมชนด๎วยตนเอง 

๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยดูแลราคาสินค๎า
เกษตรให๎มีเสถียรภาพที่เหมาะสม คํานึงถึงกลไกราคาตลาดโลกโดยใช๎วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและ
กลไกตลาดซื้อขายลํวงหน๎า รวมทั้งผลักดันให๎เกษตรกรสามารถขายสินค๎าเกษตรได๎ในราคาสูงเพียงพอเมื่อ
เทียบกับต๎นทุน และนําระบบรับจํานําสินค๎าเกษตรมาใช๎ในการสร๎างความมั่นคงด๎านรายได๎ให๎แกํเกษตรกร  
เริ่มต๎นจากการรับจํานําข๎าวเปลือกเจ๎าและข๎าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้นไมํเกินร๎อยละ ๑๕ ที่ราคา 
เกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๐๐๐ บาทตามลําดับ พร๎อมทั้งจัดให๎มีการเยียวยาความเสียหายของ
พืชผลจากภัยธรรมชาติให๎แกํเกษตรกร การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให๎สมบูรณ์ และการออก
บัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร 



หน๎า  | ๔๐ 
 

 หน๎า | ๔๐  
 

๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยประกาศให๎ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-
๒๕๕๕ เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” (“Miracle Thailand” Year) และประชาสัมพันธ์เชิญชวน
นักทํองเที่ยวตํางชาติเข๎ารํวมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคล ที่จะมีข้ึนในชํวงปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์
และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 

๑.๑๓.๑ สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิสํงเสริมศิลปาชีพในการผลิตงานศิลปหัตถกรรมอัน
ทรงคุณคํา เพ่ือสร๎างงาน สร๎างอาชีพแกํราษฎรผู๎ยากไร๎ให๎สามารถพัฒนาเป็นชํางฝีมือด๎านศิลปะท่ี
มีความสามารถสูงและสร๎างชื่อเสียงให๎กับประเทศ 

๑.๑๓.๒ บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให๎มีศักยภาพ ด๎วยการสนับสนุน
ให๎ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช๎ทรัพยากรและภูมิปัญญาท๎องถิ่นผนวกกับองค์ความรู๎สมัยใหมํเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค๎าและบริการ การเข๎าถึงแหลํงทุนและการตลาดเชิงรุกท้ังใน
ประเทศและตํางประเทศ โดยสํงเสริมให๎มีศูนย์กระจายและแสดงสินค๎าถาวรในภูมิภาคและเมือง
ทํองเที่ยวหลักที่เชื่อมโยงกับการทํองเที่ยวและการสํงออก 
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า ๓๐ 

บาทรักษาทุกโรค เพ่ือให๎ประชาชนทุกคนได๎รับบริการอยํางมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
รวมทั้งบูรณาการสิทธิของผู๎ปุวยที่พึงได๎รับจากระบบประกันสุขภาพตําง ๆ บูรณาการแผนงานของ
หนํวยงานตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องให๎สอดคล๎องไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสํงเสริมการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยและค๎ุมคําตํอการให๎บริการมาใช๎ให๎แพรํหลาย รวมทั้งจัดให๎มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่
มีผลตํอสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่นําไปสูํการเจ็บปุวยเรื้อรัง ได๎แกํ โรคเบาหวาน โรคความ 
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง รวมทั้งการเฝูาระวังโรคอุบัติใหมํ 
และมาตรการปูองกันอุบัติเหตุจากการจราจร 

๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนํา
รํองสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ควบคูํกับการเรํงพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสม
ตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตรวมทั้งจัดทําระบบอินเทอร์เน็ตไร๎สายตามมาตรฐานการ
ให๎บริการในสถานศึกษาท่ีกําหนดโดยไมํเสียคําใช๎จําย 

๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  โดยมีสภา
รํางรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกรํางรัฐธรรมนูญฉบับใหมํ เพ่ือวางกลไกการใช๎อํานาจอธิปไตยที่ยึดหลักนิติ
ธรรม และองค์กรที่ใช๎อํานาจรัฐที่มีความรับผิดชอบตํอประชาชนและพร๎อมรับการตรวจสอบ  ทั้งนี้ ให๎
ประชาชนเห็นชอบผํานการออกเสียงประชามติ 
 

นโยบายที่จะด าเนินการภายในช่วงระยะ ๔ ปีของรัฐบาล 
๒. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 

๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดํารงไว๎ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหํง
องค์พระมหากษัตริย์ น๎อมนําพระราชดําริทั้งปวงไว๎เหนือเกล๎าเหนือกระหมํอม พร๎อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให๎
เป็นรูปธรรมเพื่อให๎ประชาชนในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์  ทั้งจะสํงเสริมและเผยแพรํโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ือให๎สังคมไทยเป็นสังคม  
แหํงการรู๎รักสามัคคี และดําเนินชีวิตอยํางพอเพียง 
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๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  ให๎มีความพร๎อมใน
การพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์แหํงชาติ สนับสนุนให๎กองทัพมีโครงสร๎างที่
เหมาะสมและมีความทันสมัยสํงเสริมกิจการอุตสาหกรรมปูองกันประเทศให๎สามารถบูรณาการขีด
ความสามารถของภาครัฐและเอกชนให๎เป็นเอกภาพ นําไปสูํการพ่ึงพาตนเองได๎ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์
ได๎เองสนับสนุนสิทธิและหน๎าที่กําลังพลของกองทัพเพ่ือให๎เป็นทหารอาชีพในระบอบประชาธิปไตยและ
สามารถผนึกกําลังกับประชาชนให๎มีสํวนรํวมในการรักษาความม่ันคงของประเทศรวมทั้งกําหนดเป็น
บทบาทของทหารในการชํวยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอยํางยิ่งกรณีเกิดภัยพิบัติร๎ายแรง ขณะเดียวกันจะ
ปรับปรุงสวัสดิการของกําลังพลทุกระดับให๎มีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  สํงเสริมให๎กองทัพพัฒนาความสัมพันธ์
ทางทหารกับมิตรประเทศ และมีความพร๎อมในการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ พัฒนา
ความสัมพันธ์ของหนํวยงานด๎านความม่ันคงและกองทัพกับประเทศเพ่ือนบ๎าน  ทั้งจะแก๎ไขปัญหาตําง ๆ กับ
ประเทศเพ่ือนบ๎านบนพื้นฐานของการสร๎างบรรยากาศความไว๎เนื้อเชื่อใจทั้งภาครัฐและภาคประชาชน  
ดําเนินการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนตามหลักฐานพื้นฐานของกฎหมายและสนธิสัญญาที่มีอยูํเพื่อมิให๎
เป็นเงื่อนไขของความขัดแย๎ง รวมทั้งสํงเสริมความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านเพื่อระงับยับยั้งและ
ปราบปรามอาชญากรรมข๎ามชาติและยาเสพติดให๎หมดไป 

๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยเน๎นการบริหารวิกฤตการณ์เพ่ือรับมือภัยคุกคาม
ด๎านตําง ๆ ทั้งท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร๎างขึ้นที่มากขึ้น โดยมุํงระดมสรรพกําลังจากทุกภาค
สํวนให๎สามารถดําเนินงานรํวมกันอยํางมีประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกัน แก๎ไข บรรเทา และฟ้ืนฟูความเสียหาย
ของชาติที่เกิดจากภัยตําง ๆ รวมถึงให๎ความสําคัญในการเตรียมพร๎อมเพ่ือเผชิญกับปัญหาความมั่นคง  
ในรูปแบบใหมํในทุกด๎าน ได๎แกํ ด๎านพลังงาน ด๎านสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงของมนุษย์อาชญากรรมข๎ามชาติ 
การกํอการร๎าย และอุบัติภัย ทั้งนี้ เพ่ือให๎มีความพร๎อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของประเด็นปัญหาด๎าน
ความมั่นคงในยุคโลกาภิวัตน์ 

๒.๕ เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง 
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน โดยการปรับปรุงระบบปูองกันและบังคับใช๎
กฎหมาย รวมทั้งกฎหมายการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินอยํางเข๎มงวด  ดูแลให๎ความเป็นธรรมและ
เฝูาระวังไมํให๎เกิดปัญหาที่กระทบตํอความมั่นคงและความสงบสุขภายในประเทศควบคูํไปกับการจัดการ
แก๎ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ภายใต๎ความสมดุลระหวํางการรักษาความม่ันคงของชาติกับการ
ดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน 
๓. นโยบายเศรษฐกิจ 

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
๓.๑.๑ ดําเนินการให๎มีการกระจายรายได๎ท่ีเป็นธรรมให๎แกํคนสํวนใหญํของประเทศ  และ

ให๎เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอยํางมีเสถียรภาพโดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สนับสนุนการ
กระจายรายได๎ท่ีเป็นธรรม และกํอให๎เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยํางยั่งยืน มีการจ๎างงานเต็มที่ ระดับ
ราคามีเสถียรภาพระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศโดย
การสร๎างความเข๎มแข็งและมีประสิทธิภาพของตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ  รวมถึงการสร๎างความ
รํวมมือในภูมิภาคเพ่ือรองรับความผันผวนที่อาจเกิดข้ึน 

๓.๑.๒ สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎าถึงแหลํงเงินทุนที่สามารถตอบสนองตํอความต๎องการที่
หลากหลายได๎อยํางทั่วถึงและเป็นธรรม โดยให๎เป็นทั้งแหลํงเงินทุนแกํผู๎ประกอบการและเป็นชํองทางการ
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ออมของประชาชน โดยเฉพาะในกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงาน
ขององค์กรทางการเงินชุมชน กลุํมเกษตรกร กลุํมอาชีพตําง ๆ กลุํมวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ทุกระดับ 
พร๎อมกับการพัฒนาความรู๎พื้นฐานทางการเงินแกํประชาชน 

๓.๑.๓ พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศให๎รับผิดชอบตํอคนสํวนใหญํและ
ผู๎ด๎อยโอกาส สามารถให๎บริการที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการเงินและความต๎องการที่
เปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมด๎วยคําบริการที่ต่ําและการบริการที่มีประสิทธิภาพ  การสร๎าง
เสถียรภาพและความม่ันคงโดยการออกมาตรการที่จํา เป็น และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึง
สํงเสริมหลักธรรมาภิบาลในระบบการเงิน ปรับปรุงระบบกํากับดูแลให๎ได๎มาตรฐานสากล เพ่ือปูองกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดข้ึนตํอระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  

๓.๑.๔ ปรับโครงสร๎างภาษีอากรทั้งระบบเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศ สร๎างความเป็นธรรมในสังคม สํงเสริมการใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ และสร๎าง
ฐานรายได๎ภาษีที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได๎ทั้งจากภาษีและที่มิใชํภาษี 

๓.๑.๕ สํงเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงองค์ประกอบและโครงสร๎าง
งบประมาณให๎เหมาะสม มีระบบบริหารความเสี่ยงทางการคลังที่มีประสิทธิภาพ จัดลําดับความสําคัญของ
งบประมาณรายจํายให๎สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาและให๎เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาในอนาคต  สํงเสริม
บทบาทภาคเอกชนในการรํวมลงทุนและดําเนินการในกิจการของรัฐ ตลอดจนสํงเสริมองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นให๎มีประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการรายได๎ในท๎องถิ่นเพ่ือลดการพึ่งพาเงินอุดหนุนจาก
สํวนกลาง 

๓.๑.๖ ปรับปรุงโครงสร๎างของรัฐวิสาหกิจ โดยมุํงเน๎นประสิทธิภาพการให๎บริการ การ
บริหารทรัพย์สินให๎เกิดประโยชน์สูงสุด และเรํงฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน รวมทั้งปฏิรูประบบ
การกํากับดูแลการลงทุนและการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัท
มหาชน เพ่ือให๎รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกที่สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการลงทุน
ของประเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพและทันตํอความเปลี่ยนแปลง 

๓.๑.๗ บริหารสินทรัพย์ของประเทศท่ีมีอยูํให๎เกิดประโยชน์และความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
ทั้งสินทรัพย์ของภาครัฐ ตลอดจนทุนในท๎องถิ่นท่ีรวมถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมทั้ง
พิจารณาการจัดตั้งกองทุนที่สามารถใช๎ในการบริหารสินทรัพย์ของชาติให๎เป็นประโยชน์  เชํน กองทุนมั่งคั่ง
แหํงชาติ กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงสํารองแหํงชาติ และกองทุนความม่ันคงทางอาหาร เป็นต๎น 

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้ 
๓.๒.๑ สํงเสริมการทํองเที่ยวจากท้ังภายนอกและภายในประเทศ จัดให๎มีการพัฒนาการ

ทํองเที่ยวและแหลํงทํองเที่ยว รวมทั้งหลักประกันความปลอดภัยแกํนักทํองเที่ยวในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต รวมทั้งการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและสปา ที่มีคุณภาพและมูลคําเพ่ิมสูง ให๎
มีรายได๎จากนักทํองเที่ยวเพิ่มข้ึน ๒ เทําตัวในเวลา ๕ ปี 

๓.๒.๒ ขยายบทบาทให๎ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหลํงรายได๎และการจ๎างงานใน
ประเทศมาเป็นเวลานานให๎ก๎าวข๎ามไปสูํการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค๎าอาหารคุณภาพสูง  เป็นที่
ต๎องการของผู๎บริโภคท่ีมีฐานะและรสนิยมเฉพาะตัว การพัฒนาประเทศไทยให๎เป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขาย
ลํวงหน๎าสินค๎าเกษตรและอาหาร เชํน ข๎าว น้ําตาล มันสําปะหลัง และอ่ืน ๆ จะทําให๎เปูาหมายการเป็นครัว
ที่มีคุณภาพของโลกสัมฤทธิผลรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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๓.๒.๓ สํงเสริมและผลักดันให๎อุตสาหกรรมพลังงานปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน
สามารถสร๎างรายได๎จากความต๎องการภายในประเทศรวมทั้งสร๎างการจ๎างงานให๎แกํประเทศโดยถือเป็น
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหมํ 

๓.๒.๔ ยกระดับความสามารถในการแขํงขันและขยายชํองทางการตลาดของธุรกิจ
อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให๎เข๎าสูํระบบเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ในการ
ผลิตสินค๎าและบริการที่มีคุณคําและคุณภาพสูงซึ่งจะต๎องสร๎างคนที่มีฐานความรู๎  ความชํานาญ และความคิด
สร๎างสรรค ์ตํอยอดความรู๎สูํการสร๎างนวัตกรรมจากงานวิจัย พัฒนา สร๎างตราสินค๎าใหมํจากภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นโดยเฉพาะงานศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน อัญมณี และอ่ืน ๆ 

๓.๒.๕ สํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการขยายการลงทุนไปประเทศเพ่ือนบ๎านซึ่งมีความพร๎อม
ทางด๎านแรงงานและวัตถุดิบเพื่อสร๎างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจให๎แกํประเทศและภูมิภาค  

๓.๒.๖ ดึงดูดการลงทุนเข๎าสูํประเทศในสาขาที่เป็นการผลิตสินค๎าและบริการที่มีพ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลยีมีมูลคําสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีการถํายทอดเทคโนโลยีให๎แกํคนไทย รวมถึงการ
ลงทุนในการสร๎างเมืองใหมํในพื้นที่ท่ีเหมาะสม และโครงสร๎างพ้ืนฐานสาธารณะ โดยปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
และสภาวะแวดล๎อมของการลงทุนให๎เอ้ืออํานวยและดึงดูดนักลงทุน  

๓.๒.๗ เสริมสร๎างกระบวนการสร๎างอาชีพ สร๎างงานที่มีคุณภาพและมีรายได๎สูงให๎แกํ
ประชาชนอยํางท่ัวถึง เป็นระบบ ในทุกระดับชั้นความรู๎ และสํงเสริมให๎เกิดความรู๎ ความชํานาญ และ
ความคิดสร๎างสรรค์ เพ่ือสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงแหลํงเงินกู๎และเงินรํวมลงทุนระยะยาว รวมทั้งจัดตั้ง
กองทุนตําง ๆ เพ่ือสนับสนุนให๎เกิดการผลิต การแปรรูป และการค๎าอยํางทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให๎ได๎สินค๎าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถขายได๎ในราคาที่ดี 

๓.๒.๘ สํงเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค๎า การลงทุน และการเงิน 
ภายใต๎ประโยชน์รํวมกันของกรอบความรํวมมือและข๎อตกลงทางการค๎าหลายฝุาย  โดยจัดมาตรการ
เตรียมพร๎อมและให๎ธุรกิจและประชาชนไทยสามารถปรับตัวเพ่ือแสวงหาโอกาสใหมํและมีความพร๎อม
รองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภาคสํวน 

๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
๓.๓.๑ ภาคเกษตร 

๑) สํงเสริมสนับสนุนให๎สภาเกษตรกรแหํงชาติเป็นกลไกของเกษตรกรในการ
สื่อสารกับรัฐบาลและรํวมกันพัฒนาเกษตรกรด๎วยตนเองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  

๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ พัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือให๎ได๎ผลผลิตสูง ต๎านทานตํอโรคและแมลงศัตรูพืช สอดคล๎องกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และถํายทอดองค์ความรู๎จากการวิจัยไปสูํเกษตรกรเพื่อให๎มีการใช๎พันธุ์ดี  ใช๎
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ โดยเฉพาะการใช๎ปุ๋ยตามคุณสมบัติของดินแตํละชนิด ทั้งนี ้เพ่ือลด
ต๎นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

๓) เพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิตด๎านปศุสัตว์ให๎ได๎มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม เพียงพอกับความต๎องการภายในประเทศและการสํงออก  เพ่ิมสมรรถนะการควบคุม ปูองกัน 
วินิจฉัย และบําบัดโรค การติดตํอระหวํางสัตว์สูํคน การพัฒนาเทคโนโลยีด๎านชีวภัณฑ์สัตว์ และการ
ตรวจสอบคุณภาพ 

๔) พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยงและในแหลํงน้ําธรรมชาติ โดยการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรประมงและจัดระเบียบการทําประมงให๎สมดุลกับศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ  ขยายพ้ืนที่
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อนุรักษ์เพ่ือการประมงทะเลพื้นบ๎าน สํงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
แสวงหาลูํทางการทําประมงในนํานน้ําตํางประเทศที่ไมํขัดตํอระเบียบขององค์การระหวํางประเทศและ
ประเทศท่ีนําเข๎าโดยการพัฒนากองเรือประมงน้ําลึกและความรํวมมือกับตํางประเทศ  รวมทั้งพัฒนาสินค๎า
ประมงให๎มีคุณภาพและปลอดภัยตั้งแตํต๎นน้ําถึงปลายน้ํา ตลอดจนพัฒนากระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
สัตว์น้ําตามมาตรฐานสากล 

๕) เสริมสร๎างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให๎เข๎มแข็งโดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต๎นทุนการผลิต พัฒนาระบบการผลิตที่เป็นขั้นตอน โดยมีการวางแผนการ
ผลิตและการจําหนํายลํวงหน๎าที่แมํนยํา และประสานโครงสร๎างพื้นฐานของทางราชการและเอกชนให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด สร๎างกระบวนการผสมผสานระหวํางเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ๎าน 

๖) จัดทํา ระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มีข๎อมูลการเกษตรของครัวเรือน
ครบถ๎วน สามารถเชื่อมโยงกับบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกรและมีการปรับปรุงให๎ทันสมัยอยูํเสมอเพ่ือความ
สะดวกในการสนับสนุนชํวยเหลือและพัฒนาเกษตรกร สร๎างหลักประกันความม่ันคงในการประกอบอาชีพ
ให๎แกํเกษตรกร จัดให๎มีอาสาสมัครเกษตรหมูํบ๎านเพื่อสนับสนุนการทํางานของภาครัฐ ตลอดจนจัดให๎มี
รายการโทรทัศน์ เพ่ือการเกษตรเพ่ือเผยแพรํความรู๎ด๎านการผลิตและการตลาดแกํเกษตรกรทั่วไป  

๗) เรํงรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในด๎านธุรกิจ 
สร๎างเกษตรกรรุํนใหมํจากโครงการกองทุนตั้งตัวได๎ รํวมมือสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ
ทางวิชาการเกษตรทุกสาขา และดําเนินการให๎บุคลากรของสถาบันการศึกษาได๎ทําหน๎าที่สนับสนุนการ
สํงเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบการจัดการผลิต การบรรจุผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการ
ตรวจสอบย๎อนกลับแหลํงผลิตเรํงรัดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เชํน ยางพาราและพืชพลังงาน เชํน 
ปาล์มน้ํามัน อ๎อยมันสําปะหลัง เพ่ือรองรับวิกฤตพลังงานโลก สํงเสริมการผลิตสินค๎าใหมํที่ให๎ผลตอบแทน
สูงโดยมีเปูาหมายเพิ่มมูลคําภาคการเกษตรตํอผลผลิตมวลรวมของประเทศอยํางตํอเนื่อง  

๘) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลคําเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขํงขันในตลาดโลก  
โดยการสํงเสริมการผลิตสินค๎าใหมํที่มีกําไรสูง มีการแปรรูปอยํางครบวงจรเพื่อแสวงหามูลคําเพ่ิมสูงสุด 
พัฒนาระบบตลาดทุกขั้นตอน ยกระดับผลผลิตให๎มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดตํางประเทศ สร๎าง
กลุํมธุรกิจรายสินค๎าระดับภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขํงขัน  และสร๎างโอกาสชี้นําในเรื่องราคา
โดยเฉพาะตลาดข๎าวเรํงรัดการเจรจาข๎อตกลงตําง ๆ ที่เก่ียวกับมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารใน
ตลาดโลกสํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นครัวโลกทั้งในแงํสินค๎าเกษตร อาหารไทย และสนับสนุนการลงทุนภาค
เกษตรในตํางประเทศ 

๙) สํงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมํ สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ ดําเนินการฟื้นฟู
สภาพแวดล๎อม สร๎างความเข๎มแข็งภาคเกษตรและสร๎างความม่ันคงทางอาหารเพื่อเผชิญกับวิกฤตอาหาร
โลก สร๎างความสมดุลระหวํางพืชอาหารและพืชพลังงาน สํงเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก ปรับ
โครงสร๎างและจัดหาที่ทํากินให๎แกํเกษตรกรผู๎ยากไร๎และดําเนินการฟ้ืนฟูคุณภาพดินให๎คงความอุดมสมบูรณ์
อยํางยั่งยืนตลอดจนการคุ๎มครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

๓.๓.๒ ภาคอุตสาหกรรม 
๑) ยกระดับความสามารถในการแขํงขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศด๎วย

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ ลดต๎นทุนของผู๎ประกอบการ และ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค๎าให๎เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสํงเสริมให๎เอกชนลงทุนวิจัยและ
พัฒนาด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งในกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ตรงตาม
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ความต๎องการของผู๎ซื้อและสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด  ตลอดจนสํงเสริมให๎มีการสร๎างตราสินค๎า
ไทย 

๒) ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข๎าสูํอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ที่ใช๎ปัญญา ใช๎
เทคโนโลยี และใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ทดแทนอุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานเป็นหลัก โดยสํงเสริมการสร๎าง
นวัตกรรมจากวัฒนธรรมของชาติเพื่อนํารายได๎เข๎าประเทศ เชํน อุตสาหกรรมถํายทําภาพยนตร์ 
อุตสาหกรรมอาหารไทย อุตสาหกรรมการกีฬาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว และอุตสาหกรรมการออกแบบ 
เป็นต๎น 

๓) พัฒนาและสํงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู๎ ความคิด
สร๎างสรรค ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมมูลคําและยกระดับสินค๎าให๎มีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมีโอกาสในการขยายตลาดเชํน สินค๎าเกษตรอินทรีย์ อาหารฮาลาล เป็น
ต๎น เพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎แกํเกษตรกร 

๔) สร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม โดยสนับสนุน
ชํองทางการเข๎าถึงแหลํงสินเชื่อผํานสถาบันการเงินตํางๆ สํงเสริมสถาบันเฉพาะทางให๎เป็นศูนย์แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และทดสอบผลิตภัณฑ์ สํงเสริมการรวมกลุํมอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมตั้งแตํต๎นน้ํา
จนถึงปลายน้ํา และปรับปรุงหลักเกณฑ์สํงเสริมการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมให๎
เอ้ืออํานวยตํอการลงทุนมากยิ่งขึ้น 

๕) กําหนดมาตรฐานและคุณภาพข้ันพื้นฐานของสินค๎าอุตสาหกรรมเมื่อมีการเปิด
เสรีการค๎ามากขึ้น เพ่ือปูองกันสินค๎านําเข๎าท่ีไมํได๎คุณภาพซึ่งอาจกํอให๎เกิดภัยอันตรายตํอชีวิตและทรัพย์สิน
และกํอให๎เกิดมลพิษตํอสิ่งแวดล๎อมรวมทั้งให๎มีการบังคับใช๎มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสําหรับสินค๎าที่
ผลิตภายในประเทศอยํางจริงจัง และสํงเสริมให๎เกิดการยอมรับมาตรฐานและคุณภาพสินค๎ารํวมกันในกลุํม
อาเซียน 

๖) พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแหํงใหมํ โดยพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมใหมํในทุก
ภูมิภาคที่เหมาะสมเพื่อรองรับการลงทุนด๎านอุตสาหกรรมที่ไมํกํอมลพิษ  และพัฒนาเส๎นทางการขนสํง
เชื่อมโยงระหวํางพ้ืนที่อุตสาหกรรมดังกลําวกับทําเรือน้ําลึกแหลมฉบังและทําเรือมาบตาพุด  รวมทั้งการ
พัฒนาสะพานเศรษฐกิจระหวํางฝั่งอันดามันและฝั่งอําวไทยสํา หรับรองรับอุตสาหกรรมที่ไมํกํอมลพิษและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและชุมชน 

๗) เรํงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให๎เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีความรับผิดชอบตํอ
สังคม และอยูํรํวมกับชุมชนได๎ โดยปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตลดการใช๎ทรัพยากรและลดปริมาณการ
ปลํอยก๏าซเรือนกระจก ด๎วยหลักการการลดการใช๎การใช๎ซ้ําและการนํากลับมาใช๎ใหมํ เพ่ิมปริมาณการใช๎
พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการสร๎างรายได๎จากการขายคาร์บอนเครดิต  
และลดภาวะโลกร๎อนรวมทั้งสนับสนุนการมีสํวนรํวมของชุมชนในการแก๎ไขปัญหาและตรวจสอบสภาวะ
แวดล๎อมและพัฒนาเมืองหรือพ้ืนที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีสอดคล๎องกับแนวทางดังกลําวเพ่ือนําไปสูํสังคม
คาร์บอนต่ํา 

๘) สํงเสริมและจัดให๎มีมาตรการทางภาษีและมาตรการอื่นที่เก่ียวข๎องในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่กํอให๎เกิดการประหยัดพลังงาน การใช๎พลังงานทดแทน และการใช๎พลังงานจากภาค
เกษตร อุตสาหกรรมรถยนต์ประหยัดพลังงานอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช๎พลังงานทดแทนและสะอาด  ได๎แกํ 
เอทานอล ไบโอดีเซล และก๏าซธรรมชาติ (NGV) 
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๙) สนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขาการผลิตเข๎าประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีความพร๎อมทั้งระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ความเพียงพอของแหลํงพลังงาน การ
จัดการของเสีย การจัดการมลพิษเพ่ือสิ่งแวดล๎อมท่ีดี รวมถึงการจัดและวางระบบการผลิตที่จะเอ้ือ
ประโยชน์ตํอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว 

๑๐) เรํงรัดสํารวจและแสวงหาแหลํงแรํสําคัญเพ่ือนํามาใช๎ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ และพัฒนาอุตสาหกรรมตํอยอดเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมโดยให๎ความสําคัญกับการกํากับดูแล
ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและชุมชน 

๓.๓.๓ ภาคการทํองเที่ยว การบริการ และการกีฬา 
๑) การพัฒนาการทํองเที่ยว 

๑.๑) สํงเสริมการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่สนับสนุนการทํองเที่ยวและ
เรํงรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยคํานึงถึงการ
เข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวของผู๎พิการและผู๎สูงอายุ 

๑.๒) พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยูํแล๎ว สํงเสริมการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวใหมํในเชิงกลุํมพื้นที่ท่ีมี
ศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนตามแผนพัฒนาการทํองเที่ยวที่
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวตําง ๆ ของประเทศรวมทั้งสํงเสริมและสนับสนุนให๎ภาคเอกชน
และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นลงทุนพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว  

๑.๓) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด๎านการทํองเที่ยวเพื่อให๎การ
ประกอบการและดําเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสากลรวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เก่ียวข๎องกับการ
ทํองเที่ยว ตลอดจนปรับปรุงการบริการภาครัฐเพื่อให๎สามารถดึงดูดและรองรับตลาดนักทํองเที่ยวกลุํม
คุณภาพได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

๑.๔) สํงเสริม สนับสนุนตลาดนักทํองเที่ยวคุณภาพท้ังจากตํางประเทศ
และในประเทศ โดยใช๎กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในกลุํมตํางๆ ทั้งระดับภายในประเทศและระหวํางประเทศ
เพ่ือให๎ประเทศไทยเป็นแหลํงทํองเที่ยวระดับโลกศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค๎าระหวํางประเทศ  
และศูนย์กลางการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจลงตรา การยกเว๎นคําธรรมเนียม
การตรวจลงตราให๎แกํนักทํองเที่ยวที่อยูํในกรอบการค๎าเสรี หรือมีความสัมพันธ์ด๎านการค๎าการลงทุน
รํวมกับประเทศไทย และการยกเว๎นการตรวจลงตราให๎แกํนักทํองเที่ยวจากประเทศกลุํมเปูาหมาย  

๑.๕) สํงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทํองเที่ยวเพื่อสร๎างคุณคําและ
มูลคําเพ่ิมทางการทํองเที่ยว พัฒนาคุณภาพการบริการทํองเที่ยว สนับสนุนการถํายทําภาพยนตร์ตํางชาติใน
ประเทศไทย และสํงเสริมการเสนอตัวให๎ประเทศไทยเป็นเจ๎าภาพการจัดกิจกรรมนานาชาติขนาดใหญํ 

๑.๖) ผลักดันความรํวมมือของหนํวยงานตําง ๆ เพ่ือให๎บริการ
นักทํองเที่ยวอยํางมีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎เพียงพอกับ
ความต๎องการ ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว  และเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การบังคับใช๎กฎหมายที่เก่ียวข๎องเพ่ืออํานวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และปูองกันการเอาเปรียบ
นักทํองเที่ยว พร๎อมทั้งปูองกันแก๎ไขปัญหาผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวสูํ
ความยั่งยืน 
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๑.๗) พัฒนาด๎านการตลาดและประชาสัมพันธ์สํงเสริมบทบาทของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและภาคเอกชนให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการกําหนดนโยบาย  กลยุทธ์ด๎าน
การตลาด และการประชาสัมพันธ์เพ่ือยกระดับแหลํงทํองเที่ยวของไทยให๎เป็นที่รู๎จักทั่วโลก  

๒) การพัฒนาภาคบริการ 
๒.๑) เรํงรัดพัฒนาผู๎ประกอบการด๎านบริการให๎มีองค์ความรู๎ เสริมสร๎าง

นวัตกรรมและทักษะทั้งด๎านภาษา มาตรฐานการบริการ และการจัดการ เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งและทันตํอ
การเปลี่ยนแปลงของความตกลงระหวํางประเทศด๎านการค๎าบริการ การเสริมสร๎างบรรยากาศการลงทุน 
มาตรฐานธุรกิจและการพัฒนาบุคลากรให๎พร๎อมรับการขยายตัวของธุรกิจ และสํงเสริมขีดความสามารถใน
การแขํงขันของภาคบริการไทย 

๒.๒) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการผลิตและ
การตลาดสูํระดับภูมิภาค โดยเพิ่มความหลากหลาย มูลคํา ความสามารถในการแขํงขันของธุรกิจบริการ 
ทั้งนี้ เพ่ือให๎เป็นแหลํงสร๎างรายได๎เงินตราตํางประเทศและรายได๎ท๎องถิ่น เชํน การทํองเที่ยว ธุรกิจบริการ
สุขภาพ ธุรกิจการประชุมและแสดงสินค๎าการศึกษานานาชาติ การกํอสร๎าง ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจออกแบบ
แฟชั่น ธุรกิจอัญมณีการบริหารจัดการขนสํงสินค๎าและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจที่
เกี่ยวข๎องกับกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งสินค๎าบริการที่ใช๎ความคิดสร๎างสรรค์บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหมํ 

๓) การพัฒนากีฬา 
๓.๑) สํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก  

จัดให๎มีการแขํงขันกีฬาและกีฬาคนพิการระดับโลกที่สําคัญ  ๆตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับกีฬาระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือเชื่อมโยงกับการทํองเที่ยวโดยความรํวมมือและการมีสํวนรํวมจากทุกฝุายเป็น  
“ทีมไทยแลนด์” 

๓.๒) จัดหาและพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการกีฬาให๎เพียงพอ 
โดยเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวก เชํน สนามกีฬา วัสด ุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย และจัดให๎มีผู๎ฝึกสอนและ
อาสาสมัครการกีฬาประจําศูนย์และสนามกีฬา รวมทั้งสํงเสริมให๎ภาคเอกชนมีสํวนรํวมในการลงทุนและการ
บริจาคเพ่ือพัฒนาการกีฬาด๎วยมาตรการจูงใจที่เหมาะสม เชํน มาตรการภาษี มาตรการสํงเสริมการลงทุน 
และมาตรการการเงิน ภายใต๎ความโปรํงใสและมีธรรมาภิบาล 

๓.๓) จัดให๎มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแกํเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถและมีแนวโน๎มวําจะเป็นผู๎มีความสามารถสูงด๎านกีฬาในระดับนานาชาติ  ให๎สามารถพัฒนา
เป็นนักกีฬาทีมชาติที่สร๎างชื่อเสียงและเป็นแบบอยํางที่ดีแกํเยาวชนของประเทศ  รวมทั้งปรับบทบาทของ
กองทุนพัฒนากีฬาแหํงชาติให๎สนับสนุนภารกิจในการพัฒนานักกีฬาตั้งแตํระดับเด็กและเยาวชน  

๓.๔) พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ด๎วยการนําวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช๎อยํางจริงจัง เพ่ือพัฒนากีฬาท่ีมีศักยภาพไปสูํกีฬาอาชีพ พร๎อมไปกับการ
พัฒนาผู๎ฝึกสอนและผู๎ตัดสินให๎ได๎มาตรฐานสากลปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการองค์กรกีฬาอยํางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให๎ผู๎พิการเข๎าถึงการกีฬาและการแขํงขัน
กีฬาในทุกระดับเพ่ือพัฒนาไปสูํการเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถในนามทีมชาติไทยในการแขํงขันกีฬาและ
มหกรรมกีฬาตําง ๆ 

 
 



หน๎า  | ๔๘ 
 

 หน๎า | ๔๘  
 

๓.๓.๔ การตลาด การค๎า และการลงทุน 
๑) สํงเสริมนโยบายการแขํงขันอยํางเสรีและเป็นธรรมเพ่ือปูองกันการผูกขาดตัดตอน  

สํงเสริมและพัฒนาบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครองผู๎บริโภคท้ังภาครัฐและเอกชน  แก๎ไข
ปรับปรุงกฎหมาย มาตรการตํางๆ เพื่อสร๎างความเป็นธรรมให๎แกํผู๎บริโภค รวมทั้งสร๎างความม่ันใจให๎แกํ
ผู๎ประกอบการในด๎านการคุ๎มครองและปูองกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค๎าและผลิตภัณฑ์ไทย
ในตํางประเทศ 

๒) สร๎างความเชื่อม่ันให๎นักลงทุนทั้งในประเทศและตํางประเทศ โดยปรับปรุงพัฒนา
กฎหมายและกฎระเบียบที่สํงเสริมการค๎าการลงทุนที่ครอบคลุมการลงทุนด๎านเกษตร  อุตสาหกรรม และ
บริการ และปรับปรุงมาตรการบริหารการนําเข๎าเพ่ือปูองกันการค๎าที่ไมํเป็นธรรม  การทุํมตลาด และสินค๎าที่
ไมํได๎มาตรฐานทางด๎านคุณภาพและความปลอดภัย การปรับเปลี่ยนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให๎มี
คุณภาพที่สามารถขยายตัวได๎อยํางยั่งยืน กระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได๎อยํางทั่วถึงและมีภูมิคุ๎มกัน
ตํอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต 

๓) สนับสนุนการลงทุนในตํางประเทศในสาขาที่ผู๎ประกอบการไทยมีศักยภาพท้ังในการ
ลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค๎า การทําสัญญาสินค๎าเกษตรตามข๎อตกลง การเปิดสาขา การหาตัวแทนและ
หุ๎นสํวนในตํางประเทศเพ่ือสร๎างเครือขํายธุรกิจไทยในตํางประเทศ สํงเสริมและสนับสนุนการเปิด
ร๎านอาหารไทยของคนไทยตามนโยบายครัวไทยสูํครัวโลก และนโยบายไทยเป็นครัวอาหารโลก 

๔) ปรับปรุงมาตรการการสํงเสริมการลงทุนให๎ครอบคลุมการให๎สิทธิประโยชน์แกํธุรกิจใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การทํองเที่ยวการกีฬา และบริการ โดยเน๎นกิจการที่ใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ เป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม มีการใช๎เทคโนโลยีขั้นสูง และมีสํวนรับผิดชอบตํอสังคม 

๕) สํงเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพ่ือรักษาตลาดเดิมและสร๎างตลาดใหมํเพ่ือลดการพึ่งพา
การสํงออกไปตลาดหลัก โดยสํงเสริมการสํงออกสินค๎าและบริการในตลาดใหมํ ได๎แกํ จีน อินเดีย ตะวันออก
กลาง แอฟริกา และยุโรปตะวันออกพร๎อมทั้งรักษาสํวนแบํงในตลาดหลักไมํให๎ลดลง  ตลอดจนการเตรียม
ความพร๎อมในเชิงของทักษะเทคโนโลยี และวิทยาการที่จําเป็นในการแขํงขันระดับโลกเพ่ือการขยาย
ตัวอยํางยั่งยืนของประเทศในอนาคต และเป็นการสํงเสริมให๎สินค๎าและบริการของไทยเป็นที่รู๎จักและ
ยอมรับอยํางแพรํหลายจากผู๎บริโภคในประเทศตําง ๆ 

๖) พัฒนาสินค๎าและบริการที่สร๎างโอกาสใหมํในการหารายได๎ การผลิตสินค๎าและบริการ
อันเป็นที่ต๎องการของผู๎บริโภคในตลาดโลกซึ่งพัฒนาจากแนวคิดระบบเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ท่ีใช๎นวัตกรรม  
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดยคํานึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะขยายโอกาสในการสํงออก ลดต๎นทุนจาก
การพัฒนาระบบการกระจายสินค๎าจากแหลํงผลิตท๎องถิ่นไปสูํตลาดในทุกระดับ  โดยให๎ความสําคัญในการ
เชื่อมโยงให๎ประเทศไทยเป็นประตูสูํตลาดโลกของภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาและสํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการค๎าสินค๎าและบริการระหวํางประเทศและศูนย์กลางการผลิตและสํงออกอาหารฮาลาลในโลก  

๗) ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค๎าการลงทุน และการตลาดภายใต๎กรอบความ
รํวมมือและข๎อตกลงการค๎าเสรีในระบบพหุภาคีและทวิภาคี โดยเรํงรัดการใช๎ประโยชน์จากความตกลงที่มี
ผลบังคับใช๎แล๎ว พร๎อมทั้งวางแนวทางปูองกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น กําหนดมาตรการในการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ที่ได๎รับผลกระทบ และสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับกรอบความรํวมมือทางเศรษฐกิจเพื่อเตรียมพร๎อม
ในการพัฒนาสินค๎าและบริการให๎สอดคล๎องกับกฎ ระเบียบ และมาตรฐานตําง ๆ 
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๘) เรํงรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยให๎ความสําคัญตํอ
จังหวัดชายแดน เพ่ือสํงเสริมการค๎า การตลาดการลงทุน การจ๎างงาน และการใช๎วัตถุดิบจากประเทศเพ่ือน
บ๎าน ซึ่งเป็นการใช๎ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด๎านคมนาคมขนสํงของภูมิภาคอาเซียน 
๓.๔ นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบ
ขนส่งสินค้าและบริการ 

๓.๔.๑ พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการขนสํง ระบบประปา และระบบไฟฟูาให๎กระจายไปสูํ
ภูมิภาคอยํางทั่วถึงเพียงพอ รวมทั้งสํงเสริมการประหยัดพลังงานและลดต๎นทุนการขนสํงเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน พร๎อมทั้งสร๎างโอกาสการกระจายรายได๎ กระจาย
เศรษฐกิจ และกระจายการลงทุนสูํชนบท รวมทั้งกํากับดูแลอัตราคําบริการที่สอดคล๎องกับสภาพพ้ืนที่และ 
กลุํมผู๎ได๎รับประโยชน์และการคุ๎มครองผู๎บริโภค 

๓.๔.๒ ขยายการให๎บริการน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคให๎ครอบคลุมประชาชนในทุกพ้ืนที่  
และสร๎างการเข๎าถึงบริการน้ําสะอาดอยํางเทําเทียมกันทั่วประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

๓.๔.๓ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด๎านการขนสํงตํอเนื่องหลายรูปแบบ เพ่ือเชื่อมโยงกับฐานการ
ผลิตและฐานการสํงออกของประเทศ รวมทั้งเรํงปรับโครงสร๎างการบริหารจัดการระบบรางของประเทศให๎มี
ประสิทธิภาพในระยะยาว 

๓.๔.๔ พัฒนาระบบคมนาคมขนสํงทางราง โดยเชื่อมโยงโครงขํายและการบริหารจัดการขนสํง
ผู๎โดยสาร และสินค๎าและบริการที่สะดวกและปลอดภัยทั้งในพ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่เมือง และระหวํางประเทศ 
รวมทั้งสนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเส๎นทางรถไฟ 

๑) พัฒนาระบบรถไฟทางคํูเชื่อมชานเมืองและหัวเมืองหลักในเส๎นทางที่มีความสําคัญ  
๒) ศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ–เชียงใหมํ กรุงเทพฯ–นครราชสีมา 

กรุงเทพฯ–หัวหิน และเส๎นทางอ่ืนเพื่อเตรียมการเชื่อมตํอกับประเทศเพ่ือนบ๎าน  
๓) ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิงค ์ตํอจากทําอากาศยานสุวรรณ

ภูมิไปยังชลบุรีและพัทยา 
๓.๔.๕ เรํงรัดโครงการรถไฟฟูา ๑๐ สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให๎สามารถเริ่ม

กํอสร๎างได๎ครบใน ๔ ปี โดยเก็บคําบริการ ๒๐ บาทตลอดสายทั้งระบบ รวมทั้งเรํงพัฒนาระบบตั๋วรํวมบัตร
เดียว และพัฒนาที่อยูํอาศัยให๎ผู๎มีรายได๎น๎อยให๎มีโอกาสได๎ที่อยูํอาศัยในราคาและคําเชําถูกตามบริเวณใกล๎
สถานีรถไฟฟูา 

๓.๔.๖ พัฒนาการขนสํงทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวีขนสํงเดินเรือชายฝั่งทะเล  ทั้งฝั่งด๎านทะเล
อันดามันและฝั่งด๎านทะเลอําวไทย โดยพัฒนาทําเรือน้ําลึกและสะพานเศรษฐกิจเชื่อมสองฝั่งทะเลภาคใต๎ 

๓.๔.๗ พัฒนาทําอากาศยานสากล ทําอากาศยานภูมิภาคและอุตสาหกรรมการบินของไทย  รวมทั้ง
เพ่ิมความสามารถทําอากาศยานสุวรรณภูมิให๎รองรับผู๎โดยสารจากปีละ ๔๕ ล๎านคน เป็นปีละ ๖๕ ล๎านคน
ขึ้นไป เพ่ือให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน การทํองเที่ยว และการขนสํงสินค๎าทางอากาศชั้นนําของ
เอเชียและโลก 
๓.๕ นโยบายพลังงาน 

๓.๕.๑ สํงเสริมและผลักดันให๎อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร๎างรายได๎ให๎ประเทศ ซึ่งถือเป็น
อุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ิมการลงทุนในโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านพลังงานและพัฒนาให๎เป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจพลังงานของภูมิภาคโดยใช๎ความได๎เปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตร์ 
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๓.๕.๒ สร๎างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหลํงพลังงานและระบบไฟฟูา
จากทั้งในและตํางประเทศ รวมทั้งให๎มีการกระจายแหลํงและประเภทพลังงานให๎มีความหลากหลาย 
เหมาะสม และยั่งยืน 

๓.๕.๓ กํากับราคาพลังงานให๎มีราคาเหมาะสม เป็นธรรมและมุํงสูํการสะท๎อนต๎นทุนที่แท๎จริง โดย
ปรับบทบาทกองทุนน้ํามันให๎เป็นกองทุนสําหรับรักษาเสถียรภาพราคา สํวนการชดเชยราคานั้นจะ
ดําเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุํม สํงเสริมให๎มีการใช๎ก๏าซธรรมชาติมากขึ้นในภาคขนสํง และสํงเสริมการใช๎
แก๏สโซฮอล์และไบโอดีเซลในภาคครัวเรือน 

๓.๕.๔ สํงเสริมการผลิต การใช๎ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก โดยตั้งเปูาหมายให๎สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได๎อยํางน๎อยร๎อยละ  ๒๕ ภายใน ๑๐ ปี ทั้งนี ้
ให๎มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอยํางครบวงจร 

๓.๕.๕ สํงเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอยํางเต็มรูปแบบ โดยลดระดับการใช๎พลังงานตํอ
ผลผลิตลงร๎อยละ ๒๕ ภายใน ๒๐ ปี และมีการพัฒนาอยํางครบวงจร สํงเสริมการใช๎อุปกรณ์และอาคาร
สถานที่ที่มีประสิทธิภาพสูง สํงเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาดเพ่ือลดก๏าซเรือนกระจกและแก๎ปัญหา
ภาวะโลกร๎อนสร๎างจิตสํานึกของผู๎บริโภคในการใช๎พลังงานอยํางประหยัด และมีประสิทธิภาพให๎เป็นระบบ 
จริงจังและตํอเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาคการขนสํง และภาคครัวเรือน 
๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๖.๑ พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเรํงรัดพัฒนาโครงขํายสื่อสาร
ความเร็วสูงให๎ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพด๎วยราคาท่ีเหมาะสม และการแขํงขันที่เป็นธรรม เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสูํสังคมแหํงความรู๎ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร๎างสรรค์ ชํวยลด
ความเหลื่อมล้ําระหวํางสังคมเมืองและชนบท สนับสนุนการเข๎าถึงข๎อมูลและขําวสาร ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเสริมสร๎างศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํงเสริมการลดการใช๎พลังงาน เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล๎อม และเพ่ิมขีดความสามารถการแขํงขันของประเทศในระยะยาว  

๓.๖.๒ สํงเสริมการเข๎าถึงการใช๎บริการเครือขํายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มีการใช๎งานตามความ
เหมาะสมโดยไมํคิดคําใช๎จําย ผลักดันให๎คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแหํงชาติ ใช๎กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะจัดให๎มีบริการเครือขํายอินเทอร์เน็ตตามมาตรฐานการให๎บริการใน
พ้ืนที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาที่กําหนดโดยไมํคิดคําใช๎จําย หรือกําหนดเป็นเงื่อนไขให๎ 
ผู๎ประกอบการจัดให๎บริการโทรคมนาคมอยํางทั่วถึง 

๓.๖.๓ สํงเสริมการใช๎คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให๎มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ อีกท้ังดํารงรักษาไว๎ซึ่งสิทธิอันพึงได๎ของประเทศในการใช๎
เทคโนโลยีด๎านการสื่อสารโทรคมนาคมเหนือพ้ืนผิวโลก 

๓.๖.๔ สํงเสริมการใช๎สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน รวมทั้งการ
พัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใช๎เทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล ทั้งนี้ ต๎องคํานึงถึงการ
กํอให๎เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งตํอประชาชนและประเทศชาติ โดยผลักดันให๎คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติดําเนินการรํวมกับหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง 

๓.๖.๕ สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข๎อง และจัดให๎มีกลไกสนับสนุนแหลํงทุนสําหรับผู๎ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและ
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ขนาดยํอม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให๎มีศักยภาพได๎มาตรฐานและสอดคล๎องกับความต๎องการของ
อุตสาหกรรมเพ่ือผลักดันให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค  
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

๔.๑ นโยบายการศึกษา 
๔.๑.๑ เรํงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู๎ของสังคมไทย อัน

ประกอบด๎วยการยกระดับองค์ความรู๎ให๎ได๎มาตรฐานสากล จัดให๎มีโครงการตําราแหํงชาติที่บรรจุความรู๎ที่
ก๎าวหน๎าและได๎มาตรฐานทั้งความรู๎ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท๎องถิ่น สํงเสริมการอําน พร๎อมทั้งสํงเสริมการ
เรียนการสอนภาษาตํางประเทศและภาษาถิ่น จัดให๎มีระบบการจัดการความรู๎ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุก
ระดับให๎รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท๎องถิ่นและความเป็น
ไทยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผํานการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติ ขจัดความไมํรู๎หนังสือให๎สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให๎มีครูดีเพียงพอในทุกห๎องเรียน ให๎มีโรงเรียน
และสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพ้ืนที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข๎าสูํระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให๎
ผู๎เรียนมีความรู๎คูํคุณธรรมมุํงการสร๎างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมทั้งสร๎างความตระหนักในสิทธิและ
หน๎าที่ความเสมอภาค และดําเนินการให๎การศึกษาเป็นพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยท่ีแท๎จริงปรับปรุง
โครงสร๎างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจสูํพ้ืนที่ให๎เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพ้ืนที่ที่มีความ
พร๎อม 

๔.๑.๒ สร๎างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึง
การสร๎างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให๎เกิดข้ึนแกํประชากรทุกกลุํม  ซึ่งรวมถึงผู๎ยากไร๎ ผู๎ด๎อยโอกาส 
ผู๎พิการ ผู๎บกพรํองทางกายและการเรียนรู๎ รวมทั้งชนกลุํมน๎อย โดยสํงเสริมการให๎ความรู๎ตั้งแตํอยูํในครรภ์
มารดาถึงแรกเกิดให๎ได๎รับการดูแลอยํางมีประสิทธิภาพทั้งแมํและเด็ก  สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย
และพัฒนาการอยํางมีคุณภาพตั้งแตํกํอนวัยเรียนจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยจัดให๎มีการเทียบโอนวุฒิ
การศึกษาสําหรับกลุํมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชํน กลุํมแมํบ๎าน จัดให๎มีระบบสะสมผลการศึกษาและ
การเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาสให๎กว๎างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษานอกจากนี้  จะ
ดําเนินการลดข๎อจํากัดของการเข๎าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง  โดยจัดให๎มี 
“โครงการเงินกู๎เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได๎ในอนาคต”  โดยให๎ผู๎กู๎เริ่มใช๎คืนตํอเมื่อมีรายได๎เพียงพอที่จะ
เลี้ยงตัวได๎พักชําระหนี้แกํผู๎เป็นหนี้กองทุนก๎ูยืมเพ่ือการศึกษา  โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เป็นระบบที่
ผูกพันกับรายได๎ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข๎าศึกษาตํอทุกระดับให๎เอื้อตํอการกระจายโอกาส  
โดยเฉพาะอยํางยิ่งจะจัดให๎มีระบบคัดเลือกกลางเพ่ือเข๎าศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็น
ธรรม ดําเนิน “โครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน” เพ่ือเปิดโอกาสให๎เด็กไทยได๎ไปเรียนตํอตํางประเทศ จัด
การศึกษาชุมชนเพ่ือมุํงให๎เกิดสังคมแหํงการเรียนรู๎และการศึกษาตลอดชีวิต  

๔.๑.๓ ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให๎เป็นวิชาชีพชั้นสูงอยํางแท๎จริงโดยปฏิรูประบบการผลิตครู
ให๎มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร๎างแรงจูงใจให๎คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข๎าสูํวิชาชีพครู ปรับปรุง
ระบบเงินเดือนและคําตอบแทนครู พัฒนาระบบความก๎าวหน๎าของครูโดยใช๎การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิง
ขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพครูอยํางตํอเนื่อง แก๎ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักชําระหนี้และการปรับโครงสร๎างหนี้ตาม
นโยบายแก๎ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือใช๎ในการกระจายครูขจัดปัญหา
การขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เชํน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา 



หน๎า  | ๕๒ 
 

 หน๎า | ๕๒  
 

๔.๑.๔ จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให๎สอดคล๎องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร๎างประสบการณ์ระหวํางเรียนอยํางเหมาะสม และสนับสนุนการ
สร๎างรายได๎ระหวํางเรียน และสนับสนุนให๎ผู๎สําเร็จการศึกษามีงานทําได๎ทันทีโดยความรํวมมือระหวํางแหลํง
งานกับสถานศึกษา สํงเสริมให๎มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถ
เรียนรู๎หาประสบการณ์กํอนไปประกอบอาชีพโดยให๎สถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการรํวมกับผู๎เชี่ยวชาญในแตํ
ละอาชีพรวมทั้งจัดให๎มีศูนย์ซํอมสร๎างประจําชุมชนเพ่ือฝึกฝนชํางฝีมือและการสร๎างทักษะในการให๎บริการ
แกํประชาชนทั้งนี้ จะดําเนินการรํวมกับภาคเอกชนอยํางจริงจังเพื่อสํงเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให๎
เป็นที่ยอมรับและสามารถมีรายได๎สูงตามความสามารถ 

๔.๑.๕ เรํงพัฒนาการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให๎ทัดเทียมกับนานาชาติ โดย
ใช๎เป็นเครื่องมือในการเรํงยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา  จัดให๎มีระบบการเรียน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แหํงชาติเพ่ือเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู๎ให๎เป็นแบบผู๎เรียนเป็น
ศูนย์กลางและเอ้ือให๎เกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาเครือขํายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซ
เบอร์โฮม”ที่สามารถสํงความรู๎มายังผู๎เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สํงเสริมให๎นักเรียนทุก
ระดับชั้นได๎ใช๎อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา  ขยายระบบโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให๎กว๎างขวาง 
ปรับปรุงห๎องเรียนนํารํองให๎ได๎มาตรฐานห๎องเรียนอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งเรํงดําเนินการให๎  “กองทุนเพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” สามารถดําเนินการตามภารกิจได๎ 

๔.๑.๖ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให๎
มุํงสูํการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบเครือขํายการวิจัยแหํงชาติเพ่ือ
สร๎างทุนทางปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให๎ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได๎ทางเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสูํการ
สร๎างรากฐานใหมํของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือการวิจัยสําหรับสาขาวิชาที่
จําเป็นพัฒนาโครงสร๎างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน๎นความสัมพันธ์อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ระหวํางองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา 

๔.๑.๗ เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน โดยรํวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนให๎มี
คุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล๎องตามความต๎องการของภาคการผลิตและบริการ  เรํงรัดการจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํามาตรฐานฝีมือ
แรงงานให๎ครบทุกอุตสาหกรรม 
๔.๒ นโยบายแรงงาน 

๔.๒.๑ สํงเสริมให๎ผู๎ต๎องการมีงานทําในระบบสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารตําแหนํงงานวํางของ
สถานประกอบการได๎โดยสะดวก ขณะเดียวกันก็สํงเสริมให๎สถานประกอบการสามารถรับทราบข๎อมูลของผู๎
ต๎องการมีงานทําได๎ทุกระดับความต๎องการและสํงเสริมให๎แรงงานที่อยูํนอกระบบสามารถเลือกและมีงานทํา
ได๎ภายใต๎เงื่อนไขที่เหมาะสมกับสถานะ 

๔.๒.๒ ให๎การค๎ุมครองแรงงานตามกฎหมาย โดยให๎ความสําคัญด๎านความปลอดภัยในการทํางาน
และสวัสดิการแรงงาน และดูแลหลักประกันความมั่นคงในการทํางานแกํผู๎ใช๎แรงงาน 

๔.๒.๓ สํงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ให๎ทุกฝุายที่เก่ียวข๎องสามารถแก๎ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และอยูํภายใต๎กรอบของกฎหมาย 
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๔.๒.๔ เพ่ิมสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให๎มากขึ้นเพ่ือผู๎ประกันตนสามารถเข๎ารับการ
รักษาพยาบาลได๎อยํางทั่วถึง และปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ๎มครองและสํงเสริมให๎เกิดความเข๎าใจ
และเห็นประโยชน์ในการประกันตนของแรงงานนอกระบบ 

๔.๒.๕ เรํงยกระดับแรงงานไร๎ฝีมือให๎เป็นแรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือให๎เป็นแรงงานมีฝีมือ  
โดยภาครัฐจะทํา งานรํวมกับภาคเอกชนเพื่อนําไปสูํเปูาหมายให๎ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช๎แรงงานมีฝีมือ
ทั้งระบบ 

๔.๒.๖ เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย๎ายแรงงานเสรีภายใต๎ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ โดยเน๎นระบบบริหารจัดการเพ่ือจัดระเบียบแรงงานข๎ามชาติ จัดระบบอํานวยความสะดวก และ
มาตรการการกํากับดูแล ติดตามการเข๎าออกของแรงงานทุกประเภทเพื่อดึงดูดแรงงานที่มีฝีมือเข๎าประเทศ
ควบคูํกับการปูองกันผลกระทบจากการเข๎าประเทศของแรงงานไร๎ฝีมือ  

๔.๒.๗ กําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเข๎ามาทํางานของแรงงานตํางด๎าว  โดย
คํานึงถึงความต๎องการแรงงานของภาคเอกชนและการรักษาความสงบเรียบร๎อยและความมั่นคง
ภายในประเทศ 

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
๔.๓.๑ ลงทุนด๎านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการให๎บริการสุขภาพทั้งระบบ

อยํางมีบูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ จัดให๎มีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ และเรํง
ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให๎เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนตามข๎อเท็จจริงในปัจจุบัน  
เพ่ิมขีดความสามารถของโรงพยาบาลระดับตําง ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศท่ีกระจายอยูํใน
สํวนภูมิภาค และมีระบบการสํงตํอผู๎ปุวยไปสูํโรงพยาบาลตําง ๆ อยํางมีประสิทธิภาพรวมทั้งสนับสนุนให๎
โรงพยาบาลในระดับตําง ๆ มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิในเขตเมืองและชนบทที่สมบูรณ์แบบทั่วประเทศ  

๔.๓.๒ ผลิตบุคลากรทางด๎านสาธารณสุขให๎เพียงพอโดยกําหนดแผนงานแก๎ไขปัญหาขาด
แคลนบุคลากรทางการแพทย์ให๎สอดคล๎องกับจํานวนประชากรในพื้นที่ และสนับสนุนให๎มีการเรํงผลิตแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือให๎กลับไปปฏิบัติงานในภูมิลําเนาเดิมในชนบท  พร๎อมกับการสร๎างขวัญ
กําลังใจในเรื่องของความก๎าวหน๎าในอาชีพ และการมีคําตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

๔.๓.๓ จัดให๎มีมาตรการสร๎างสุขภาพโดยมีเปูาหมายเพื่อลดอัตราปุวย ตาย และ
ผลกระทบจากโรคไมํติดตํอเรื้อรัง เชํน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง 
และโรคมะเร็ง อยํางมีบูรณาการและครบวงจร ตั้งแตํการมีนโยบายสาธารณะที่เอ้ือตํอการลดปัจจัยเสี่ยง
ทางสุขภาพ จัดให๎มีการสื่อสารสาธารณะของรัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให๎ความรู๎ปูองกันโรค
เพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของประชาชนอยํางมีประสิทธิภาพ การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน การ
ให๎บริการเชิงรุก ตลอดจนคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านสุขภาพ 

๔.๓.๔ พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให๎เป็นนักจัดการสุขภาพ
ชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุํมผู๎ด๎อยโอกาสสนับสนุนอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จําเป็นเพื่อให๎สามารถเป็น
กําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐาน 
ที่ชุมชน ท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการสร๎างเสริมสุขภาพและจัดการปัญหาสุขภาพของตนเองได๎อยํางเข๎มแข็ง
และยั่งยืน 

๔.๓.๕ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแตํในชํวงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ วัย
บรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผู๎พิการ สนับสนุนโครงการสํงเสริมเชาว์ปัญญาของเด็ก และให๎ความชํวยเหลือ 
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แนะนํา ฝึกอบรม ผู๎ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียน สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์สํงเสริมสุขภาพ
สตรีเพ่ือดูแลสุขภาพของสตรีและเด็กอยํางบูรณาการทั่วประเทศ รวมทั้งเผยแพรํให๎ความรู๎และดูแลปูองกัน
การตั้งครรภ์ในวัยรุํนและการตั้งครรภ์ที่ไมํพึงประสงค์ และลดความรุนแรงตํอเด็กและสตรี สนับสนุน
โครงการจัดตั้งศูนย์สํงเสริมคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุและผู๎พิการเพื่อดูแลผู๎สูงอายุและผู๎พิการให๎มีคุณภาพชีวิตที่
ดี โดยให๎ได๎เข๎าถึงการบริการอยํางมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพ และเป็นธรรม รวมทั้งให๎มีระบบการฟ้ืนฟูสุขภาพใน
ชุมชน จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพรํความรู๎ด๎านสุขภาพผํานสื่อแขนงตําง  ๆ อยํางเป็นระบบ 

๔.๓.๖ สํงเสริมให๎ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกายและเลํนกีฬาเพ่ือสร๎างเสริม
สุขภาพและพลานามัยที่ดี สร๎างนิสัยความมีน้ําใจเป็นนักกีฬาและใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยง
การหมกมุํนมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด 

๔.๓.๗ ขับเคลื่อนให๎ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด๎านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย โดยประสานความรํวมมือกับทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องในการสร๎าง
ความก๎าวหน๎าในทางวิชาการ และไมํกํอให๎เกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย  สนับสนุน
เอกชนให๎จัดบริการศูนย์พักฟ้ืนผู๎ปุวยที่มีมาตรฐาน รวมทั้งแก๎ไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎มีการ
ใช๎บุคลากรทางการแพทย์รํวมกันระหวํางภาครัฐและเอกชนให๎เอื้ออํานวยตํอการดําเนินงาน  

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
๔.๔.๑ เรํงดํา เนินการให๎ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทนําในการรํวมเทิดทูน

สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรํวมสร๎างประเทศไทยให๎เป็นประเทศที่อยูํสบาย โดยน๎อม
นําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ที่พระราชทานให๎แกํรัฐบาลในการบริหารราชการ
แผํนดินด๎วยการทํางานตั้งใจให๎ประเทศเป็นที่อยูํที่สบายในโลกที่มีความวุํนวาย และน๎อมนําพระราชดํารัสใน
พิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติพระนครศรีอยุธยา “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ” มาหลํอ
หลอมและยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นหนึ่งเดียวเพ่ือเสริมสร๎างความปรองดองสมานฉันท์ให๎กับคนในชาติ  

๔.๔.๒ อุปถัมภ์ คุ๎มครอง และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สํงเสริมการ
ปรับปรุงองค์กรและกลไกที่รับผิดชอบด๎านศาสนาเพื่อให๎การบริหารจัดการ  สํงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา มี
ความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งสํงเสริมความเข๎าใจอันดีและสมานฉันท์ระหวํางศาสนิกชนของ
ทุกศาสนาเพื่อนําหลักธรรมของศาสนามาใช๎ในการสํงเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสร๎างแรงจูงใจ
ให๎ประชาชนใช๎หลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น 

๔.๔.๓ อนุรักษ์ ทํานุบํารุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหลํงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณคําทางประวัติศาสตร์รวมถึงอนุรักษ์และสํงเสริม
ศิลปะการแสดง ทั้งท่ีเป็นมรดกของชาติและการแสดงพ้ืนบ๎านให๎เป็นมรดกไทยมรดกโลกของคนรุํนตํอไป  
โดยจัดหาสถานที่จัดการแสดงทั้งในสํวนกลางและภูมิภาค และเพ่ิมพ้ืนที่เวทีทางด๎านวัฒนธรรมให๎สามารถ
จัดการแสดงได๎อยํางตํอเนื่องในราคาที่เหมาะสมที่ประชาชนสํวนใหญํเข๎าชมได๎เพ่ือสืบสานและสืบทอดการ
แสดงที่ทรงคุณคําและสมควรภาคภูมิใจสูํประชาชนสํวนใหญํโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และถํายทอดสูํ
ชาวตํางชาติให๎รํวมชื่นชมคุณคําของวัฒนธรรมไทย 

๔.๔.๔ สร๎างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสูํวิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ดังนี้ 
๑) สร๎างความเชื่อมโยงระหวํางยุคสมัยอยํางตํอเนื่องโดยให๎ความสําคัญตํอ

บุคลากรทางด๎านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพให๎ได๎รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพ่ือเป็นแมํพิมพ์ในการถํายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู๎ รวมถึงเป็นทูตวัฒนธรรม และเป็นแบบอยํางและ
สร๎างแรงบันดาลใจให๎แกํอนุชนรุํนตํอไป 
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๒) สํงเสริมความรํวมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและเสริมสร๎างความสัมพันธ์
อันดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน ร๎อยเรียงเรื่องราวผํานการสื่อสารรูปแบบใหมํและเทคโนโลยี
ทันสมัย ผลิตสื่อการเรียนรู๎ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อเคลื่อนไหว สารคดีและภาพยนตร์ รวมทั้งเผยแพรํ
และประชาสัมพันธ์ผํานชํองทางการสื่อสารอันทันสมัย 

๔.๔.๕ นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร๎างคุณคําทางสังคมและเพ่ิมมูลคําทาง
เศรษฐกิจ โดยนําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาสร๎างงาน สร๎างอาชีพ สร๎างผลิตภัณฑ์และ
บริการด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎เป็นวัฒนธรรมสร๎างสรรค์ กํอให๎เกิดคุณคําทางสังคม และนํามาซึ่งรายได๎สูํ
ชุมชน ตลอดจนให๎สามารถตํอยอดไปสูํอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร๎างสรรค์อยํางครบวงจรที่สร๎างรายได๎เข๎า
ประเทศ 

๔.๔.๖ พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการเพื่อสํงเสริมให๎วัยรุํนไทยเกิด
การเรียนรู๎ที่ถูกต๎อง ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ มีคุณธรรมเอ้ืออาทรตํอผู๎อื่น และเกิดการเรียนรู๎ศิลปะ
อยํางสร๎างสรรค์ เข๎าใจถึงคุณคํา ซาบซึ้งในความสุนทรีย์ของศิลปะ 

๔.๔.๗ ขยายบทบาทและสร๎างเครือขํายความรํวมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดกับภาคี
การพัฒนาทุกภาคสํวนเพื่อขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให๎เป็นกลไกเฝูาระวังทางวัฒนธรรมที่
ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบตํอการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชนพร๎อมทั้งขจัดสื่อท่ีเป็นภัยตํอสังคม ขยายสื่อดีเพ่ือนําไปสูํการสร๎างภูมิค๎ุมกันทางสังคมอยํางเทํา
ทันสถานการณ์ 

๔.๕ นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
๔.๕.๑ สํงเสริมการพัฒนาให๎ครอบครัวและสังคมไทยมีความม่ันคงอบอุํน โดยเพิ่ม

สัมพันธภาพที่ดีระหวํางสมาชิกในครอบครัว เชื่อมโยงเป็นเครือขํายครอบครัว รวมทั้งพัฒนาความรู๎ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศให๎แกํพํอแมํและผู๎ปกครองรู๎จักใช๎ประโยชน์อยํางรู๎เทําทันเพื่อลดชํองวํางระหวําง
สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของคณะสงฆ์และผู๎นําทางศาสนาให๎สามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจของประชาชนในแตํละชุมชนเพื่อเชื่อมประสานระหวํางบ๎าน ศาสนา โรงเรียน เพ่ือสร๎างครอบครัว
ให๎อบอุํนม่ันคงนอกจากนี้ จะสํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชนในชุมชนท๎องถิ่น โดยประสานกับ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ือจัดกิจกรรมสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางครอบครัว  และสํงเสริมให๎
ครอบครัวมีสํวนรํวมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอสังคม ตลอดจนสนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการของ
สํวนราชการและกองทุนตําง ๆ รํวมกับอาสาสมัครภาคประชาชน รวมถึงชักจูงให๎ภาคธุรกิจเอกชนเข๎ามามี
สํวนรํวมกับภาครัฐเพื่อรวมพลังทุกภาคสํวนในการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของชีวิตคนไทยโดยการใช๎
พ้ืนที่เป็นฐาน 

๔.๕.๒ สร๎างหลักประกันความม่ันคงในศักดิ์ศรีแหํงความเป็นมนุษย์ ด๎วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบปราบปรามขบวนการค๎ามนุษย์ให๎หมดสิ้นไป  ปรับปรุง
กฎหมายและการบังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัดเพ่ือควบคุมแหลํงอบายมุขสิ่งเสพติด  ตลอดจนปูองกัน 
ปราบปราม และลงโทษอยํางจริงจังตํอผู๎กระทําความผิด สํงเสริมการค๎ุมครองผู๎บริโภคไมํให๎ถูกหลอกลวง
เอารัดเอาเปรียบ รวมถึงให๎โอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนได๎มีท่ีอยูํอาศัยเป็นของตนเอง  หรือมีท่ีอยูํอาศัย
พร๎อมกับการสร๎างอาชีพเพ่ือการดํารงชีวิตอยํางมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์  

๔.๕.๓ สํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ด๎วยการ
พัฒนาเด็กตั้งแตํอยูํในครรภ์มารดา เด็กแรกเกิดเด็กกํอนวัยเรียน และเยาวชนทุกชํวงวัยให๎มีความรู๎คูํ
จริยธรรม ให๎ความสําคัญในการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํในชํวง ๖ เดือนแรก สนับสนุนให๎มีศูนย์เลี้ยงเด็กกํอนวัย
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เรียนที่มีคุณภาพขจัดการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนให๎เด็กและเยาวชน
รวมกลุํมกันทํากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคมควบคูํกับการเรียนรู๎จากกิจกรรม  รวมถึงสํงเสริมกระบวนการ
เรียนรู๎ในลักษณะตําง ๆ เพ่ือสร๎างความฉลาดทางปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ให๎กับเด็กและเยาวชน
ของชาติ 

๔.๕.๔ สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีสํวนรํวมพัฒนาประเทศอยํางเสมอภาค 
ด๎วยการปกปูองสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมายที่ค๎ุมครองสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว และดึง
ศักยภาพของสตรีให๎มีสํวนรํวมพัฒนาประเทศท้ังทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ิมโอกาสในการเข๎าถึง
การศึกษาและสาธารณสุขแกํสตรีทั้งในเมืองและชนบทเพื่อให๎มีความรู๎และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  มีรายได๎ มี
หลักประกันในการดํารงชีวิต จัดตั้งสถานดูแลเด็กในที่ทํางานภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับชุมชนการเพ่ิม
และพัฒนาศักยภาพของศูนย์พ่ึงได๎เพ่ือชํวยเหลือเด็กและผู๎หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตลอดจนสํงเสริมบทบาทของสตรีให๎เป็นหลักในการสร๎างครอบครัวที่อบอุํนม่ันคง  รวมถึง
จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาบทบาทสตรีไทยให๎เทําทันโลกยุคใหมํ 

๔.๕.๕ เสริมสร๎างให๎ผู๎สูงอายุ คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ด๎วยการจัด
สิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะตําง ๆ สําหรับรองรับผู๎สูงอายุและคนพิการ สร๎างความพร๎อมในการเป็น
สังคมผู๎สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให๎การสงเคราะห์ จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหาอาชีพ
ให๎แกํผู๎ด๎อยโอกาสผู๎พิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนให๎ผู๎สูงอายุรํวมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมภายใต๎หลัก
คิดท่ีวํา ผู๎สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูง สมควรให๎มามีสํวนรํวมในการพัฒนาบ๎านเมือง 

๔.๕.๖ ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให๎เหลือน๎อยที่สุด สํงเสริมการ
เรียนรู๎การเดินทางและการใช๎การขนสํงอยํางปลอดภัยโดยน๎อมนําหลักการแก๎ไขปัญหาจราจรตามแนว
พระราชดําริไปสูํการปฏิบัติอยํางจริงจัง และถือเป็น “วาระแหํงชาติ”  ที่ต๎องดําเนินการอยํางเข๎มข๎นในทุก
พ้ืนที่ของประเทศ 
๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเรํงให๎มีการปลูกปุาเพ่ิมข้ึนควบคูํไปกับการ
ปูองกันการลักลอบบุกรุกทําลายปุาไม๎และสัตว์ปุาเรํงสํารวจและจัดทําแนวเขตการใช๎ประโยชน์ที่ดิน  
สํงเสริมการบริหารจัดการปุาแบบกลุํมปุาปุาชุมชน อุทยานแหํงชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา สนับสนุนการ
จัดการอยํางมีสํวนรํวม และให๎คนกับปุาอยูํรํวมกันในลักษณะที่ทําให๎คนมีภารกิจดูแลปุาให๎มีความยั่งยืน  
โดยการปรับปรุงกฎหมายปุาไม๎ทั้ง ๕ ฉบับให๎สอดคล๎องกับรัฐธรรมนูญ สร๎างแรงจูงใจและสํงเสริมรายได๎ 
จากการอนุรักษ์ปุาไม๎ ฟ้ืนฟูปุาไม๎ตามแนวทางพระราชดําริ เพ่ิมความชุํมชื้นของปุาโดยฝายต๎นน้ําลําธาร 
ปูองกันไฟปุา สํงเสริมการอนุรักษ์ใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพจากปุาและแบํงปันผลประโยชน์อยําง
เป็นธรรม รวมทั้งนําระบบสารสนเทศมาใช๎ในการจัดการทรัพยากรปุาไม๎ 

๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการฟ้ืนฟูทะเลไทย จัดสร๎างและขยาย
ปะการังเทียมและหญ๎าทะเลโดยการมีสํวนรํวมของชุมชนเพิ่มพ้ืนที่ปุาชายเลนและแก๎ไขกฎระเบียบให๎
สามารถใช๎ประโยชน์จากปุาชายเลนได๎ ปรับปรุงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ๎มครองทางทะเล อุทยานแหํงชาติ
ทางทะเลบนฐานนิเวศอยํางมีสํวนรํวมเรํงประกาศเขตคุ๎มครองทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่ระบบนิเวศ
สําคัญ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ปรับปรุงและขยายเขตการทําประมงชายฝั่ง จํากัดและ
ยกเลิกเครื่องมือประมงที่ทําลายล๎าง เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการดูแลเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล 
ปรับปรุงแก๎ไขเพ่ิมเติมกฎหมายให๎สอดคล๎องกับอนุสัญญาสหประชาชาติวําด๎วยกฎหมายทะเล  ค.ศ. ๑๙๘๒ 
แก๎ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามหลักวิชาการ 
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๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ โดยการปรับปรุงกฎหมาย
สิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล๎อมระดับยุทธศาสตร์  การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล๎อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดล๎อมเพ่ือให๎เอ้ือตํอการเข๎าถึง
ขององค์กรภาคประชาชน ผลักดันกฎหมายวําด๎วยองค์กรอิสระด๎านสิ่งแวดล๎อม ลดมลพิษทางอากาศ ขยะ 
น้ําเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค โดยเฉพาะเรํงรัดการสร๎างระบบบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้น
จากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การจัดการระบบกําจัดขยะ ของเสียอันตราย 
มลพิษทางอากาศ หมอกควันโดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ําเสียชุมชน สํงเสริมการพัฒนาเมืองและกิจกรรมที่
ลดการผลิตก๏าซเรือนกระจก โดยมีเปูาหมายให๎ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา และสร๎างกฎเกณฑ์ 
ที่เหมาะสมเพื่อให๎เกิดสมดุลระหวํางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการรักษาสิ่งแวดล๎อม  และสํงเสริมการใช๎
หลักการบุคคลที่กํอให๎เกิดภาวะมลพิษต๎องเป็นผู๎เสียคําใช๎จําย  และหลักการการตอบแทนคุณคําระบบนิเวศ
อยํางเป็นรูปธรรม 

๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปฏิรูปการจัดการที่ดินโดยให๎มีการกระจายสิทธิที่ดินอยํางเป็นธรรมและยั่งยืน
โดยใช๎มาตรการทางภาษีและจัดตั้งธนาคารที่ดินให๎แกํคนจนและเกษตรกรรายยํอย พิจารณาให๎ประชาชนได๎
ใช๎ประโยชน์ที่ดินทิ้งร๎างทางราชการ ปกปูองที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินทุํงเลี้ยงสัตว์ ห๎ามการปิดก้ันชายหาด 
สาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ที่ดิน น้ําปุาไม๎ และทะเล 
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม แก๎ไขปัญหาการดําเนินคดีโลกร๎อนกับ
คนจน 

๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยการเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ ประชาสัมพันธ์และเผยแพรํการดําเนินกิจกรรม และการปรับ
พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค๎าและการบริการที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือขํายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ให๎ความสําคัญแกํความ
รํวมมือระหวํางหนํวยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินการตามพันธกรณี
ระหวํางประเทศที่จะนํา มาสูํการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ โดยการจัดให๎มีการบริหารจัดการน้ําใน
ระดับประเทศทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต๎ดินอยํางมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงศักยภาพของลุํมน้ํา  จัดหาและ
จัดสรรน้ําให๎เพียงพอตํอการใช๎ประโยชน์ด๎วยการบูรณาการระบบน้ําในประเทศทั้ง  ๒๕ ลุํมน้ํา สนับสนุน
เกษตรกรทําแหลํงน้ําในไรํนาพร๎อมการผันน้ําจากลุํมน้ําอ่ืน ๆ และการจัดสร๎างระบบโครงขํายน้ําอยํางมี
ประสิทธิภาพทั่วถึงตามศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือสนองความต๎องการของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภค
บริโภค 

๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู๎และระบบฐานข๎อมูล
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมขีดความสามารถในการพยากรณ์และ
คาดการณ์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศและระดับ  
พ้ืนที่ จัดทํา ยุทธศาสตร์รองรับพิบัติภัยระยะยาว สํงเสริมและเรํงรัดการเตือนภัยและการเตรียมความพร๎อม
ในการรับมือความแปรปรวนในปัจจุบัน เพ่ือให๎เป็นฐานกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ปูองกัน
ภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ําทํวม สึนาม ิแผํนดินไหวและดินถลํม สร๎างกลไกสํงเสริมการเข๎าถึงข๎อมูลระดับชุมชน 
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ท๎องถิ่น เพ่ิมขีดความสามารถในระดับชุมชนให๎เข๎มแข็งพร๎อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัย
พิบัติตํางๆ ดําเนินการศึกษาอยํางรอบคอบในเรื่องของความจําเป็นของโครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะ  
เพ่ือปูองกันกรุงเทพฯ และภาคกลางให๎ปลอดภัยจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล  และจากการละลายของ
น้ําแข็งขั้วโลกตามสภาวะโลกร๎อนที่กําลังเกิดข้ึน 

๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎ที่ชุมชน ท๎องถิ่นสํงเสริมการทําวิจัยรํวมกับตํางประเทศ รวมทั้ง
สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีที่ชํวยให๎เกิดการใช๎ทรัพยากรและพลังงานอยํางประหยัดและชํวยลดมลพิษ  จัดหา
บุคลากรทางวิทยาศาสตร์ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในจังหวัดและองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พัฒนาเครือขํายนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางนักวิจัยและภาคีอ่ืน ๆ สนับสนุนการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให๎เกิดความม่ันคงทางอาหาร รวมทั้งการฟ้ืนฟูดินและการปูองกันการชะล๎างทําลาย
ดิน ดําเนินการศึกษา สํารวจและกําหนดยุทธศาสตร์การใช๎ทรัพยากรธรณีอยํางยั่งยืน รวมถึงการศึกษาและ
อนุรักษ์ซากดึกดําบรรพ์ 
๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ โดยพัฒนาความรู๎ด๎าน
วิทยาศาสตร์ให๎ประชาชนได๎ใช๎ในชีวิตประจําวันให๎ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ จัดให๎มีแหลํง
ความรู๎สาธารณะเพ่ิมข้ึนทั้งในรูปองค์กร เชํน พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สิ่งพิมพ์ และผํานทางเครือขําย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ 

๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศอยํางมั่นคงและนําพาประเทศไทยเข๎าสูํระบบเศรษฐกิจฐานความรู๎
แบบสร๎างสรรค์และนวัตกรรมใหมํพัฒนาสายงานการวิจัยเพื่อให๎นักวิจัยมีระบบความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ  
รวมทั้งพัฒนาแหลํงงานด๎านการวิจัยเพื่อรองรับบุคลากรการวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน  

๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาข้ันสูงให๎เกิดการวิจัยและพัฒนา และการถํายทอดเทคโนโลยีเพ่ือมุํงสูํการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมซึ่งครอบคลุมตั้งแตํการพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคการ
บริการโดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจําเป็นตํอการพัฒนาประเทศ  เชํน สาขาความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือขํายความรํวมมือเพ่ือการ
วิจัยระหวํางหนํวยงานและสถาบันวิจัยที่สังกัดภาคสํวนตําง ๆในประเทศ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือลด
ความซ้ําซ๎อนและทวีศักยภาพ จัดทําแผนวิจัยแมํบทเพ่ือมุํงเปูาหมายของการวิจัยให๎ชัดเจน เน๎นให๎เกิดการ
วิจัยที่ครบวงจรตั้งแตํการวิจัยพื้นฐานไปถึงการสร๎างผลิตภัณฑ์โดยมุํงให๎เกิดหํวงโซํคุณคําในระดับสูงสุด  
สํงเสริมการลงทุนด๎านการวิจัยโดยมุํงเข๎าสูํระดับร๎อยละ ๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิตด๎านการเกษตร การปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยพิบัติ ยกระดับ
คุณภาพชีวิต และเสริมสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยสํงเสริมความรํวมมือทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎าใจอันดีและความใกล๎ชิดระหวําง
กัน อันจะนําไปสูํการขยายความรํวมมือทางเศรษฐกิจการค๎า การลงทุน การสํงเสริมการทํองเที่ยว 
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การขยายการคมนาคมขนสํง และความรํวมมือด๎านอื่น ๆ ภายใต๎กรอบความรํวมมืออนุภูมิภาคเพ่ือ
สํงเสริมความเป็นเพื่อนบ๎านที่ดีตํอกัน 
๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน  เพ่ือให๎บรรลุ

เปูาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและสํงเสริมความรํวมมือกับประเทศอ่ืน  ๆ ในเอเชียภายใต๎กรอบ
ความรํวมมือด๎านตําง ๆ และเตรียมความพร๎อมของทุกภาคสํวนในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในปี  พ.ศ. 
๒๕๕๘ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความม่ันคง 

๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาคตําง ๆ เพ่ือรักษาสันติภาพและความม่ันคง 
สํงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม สิ่งแวดล๎อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจน
รํวมมือในการแก๎ไขประเด็นปัญหาข๎ามชาติทุกด๎านที่สํงผลกระทบตํอความมั่นคงของมนุษย์  

๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ  กลุ่มประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญของโลก เพ่ือเสริมสร๎างความเชื่อมั่นในประเทศไทย พร๎อมกับ
การสร๎างภูมิค๎ุมกันและขีดความสามารถในการแขํงขันให๎เศรษฐกิจไทย 

๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
และความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือให๎ประชาชน รัฐบาล และประชาคมระหวําง
ประเทศ มีทัศนคติในทางบวกตํอประชาชน และประเทศไทย 

๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการ
เปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เพ่ือกํอให๎เกิดฉันทามติในการกําหนดนโยบายและ
ดําเนินนโยบายตํางประเทศ 

๗.๗ สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุ๎มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงาน
ไทยในตํางประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในตํางประเทศ  สํงเสริมบทบาทและ
ความแข็งแกรํงของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย  

๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคให๎เป็น
ประโยชน์ตํอการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน โดยให๎ความสําคัญในการพัฒนาจังหวัดและ
กลุํมจังหวัดที่อยูํตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน 

๗.๙ ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ ตามแนวทางนโยบายทีมประเทศ
ไทยเพ่ือให๎การดําเนินงานด๎านการตํางประเทศมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และมีคุณภาพ 

๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ  
เพ่ือสร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎องวําประเทศไทยกําลังดําเนินการแก๎ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ของไทย  
ในฐานะปัญหาภายในประเทศที่มีความสําคัญด๎วยหลักการตามแนวพระราชทาน  “เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา” 
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
๘.๑.๑ พัฒนาระบบราชการอยํางตํอเนื่อง เน๎นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติอยํางมี

วิสัยทัศน์และมุํงผลสัมฤทธิ์ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการวางแผนและตัดสินใจให๎มีประสิทธิภาพ ซ่ึง
จะทําให๎บทบาทและภารกิจของหนํวยงานภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มีความค๎ุมคํา เหมาะสม
กับสถานการณ์ ทั้งการดูแลพื้นที่การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน๎าที่ปกติ และการปฏิบัติราชการตาม
ระเบียบวาระงานพิเศษพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง และเกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริการประชาชน โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
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๘.๑.๒ เสริมสร๎างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอยํางตํอเนื่อง  
ยกระดับสมรรถนะของสํวนราชการและหนํวยงานของรัฐพัฒนาและสํงเสริมรูปแบบโครงสร๎าง และระบบ
การบริหารงานใหมํที่มีความยืดหยุํนคลํองตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให๎เป็นเชิงรุกมากข้ึน 
ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให๎บริการที่หลากหลายขึ้น  และการให๎บริการถึง
ตัวบุคคลผํานระบบศูนย์บริการรํวมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุํงเน๎นการจัดการความรู๎
และพัฒนาสํวนราชการและหนํวยงานของรัฐให๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎มีการสร๎างนวัตกรรมในการ
ทํางานอยํางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

๘.๑.๓ พัฒนาและสํงเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดีที่สามารถประเมินผลงานได๎ด๎วยระบบคุณธรรม และให๎หลักประกันความมั่นคงบน
พ้ืนฐานของความรู๎ความสามารถและผลงานสาธารณะตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธี
ปฏิบัติงานของข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพในการให๎บริการแกํประชาชน  

๘.๑.๔ พัฒนาสมรรถนะของข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐอยํางตํอเนื่องเพ่ือให๎มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการสํงมอบบริการสาธารณะโดยจะเน๎นการพัฒนาข๎าราชการใน
ตําแหนํงที่มีความสําคัญตํอยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร๎างผู๎นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ  
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐให๎ดีขึ้นเพ่ือให๎สามารถดํารงชีพอยํางมี
ศักดิ์ศรี โดยเฉพาะข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐระดับต๎นซึ่งจะปรับคําตอบแทนให๎อยูํในระดับที่เพียงพอ
แกํการดํารงชีวิตดูแลครอบครัว และสามารถรักษาเกียรติศักดิ์ของการเป็นบุคลากรภาครัฐ 

๘.๑.๕ เสริมสร๎างมาตรฐานด๎านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให๎แกํข๎าราชการและ
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปรํงใสในการปฏิบัติงานของหนํวยงานภาครัฐ พร๎อมทั้งปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐอยํางจริงจังเพ่ือให๎ข๎าราชการ
เป็นที่เชื่อถือไว๎วางใจของประชาชน ด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวมของภาคประชาสังคมและชุมชน โดย
ปรับปรุงกฎหมายให๎มีการเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ
ตําแหนํงระดับสูงและตําแหนํงที่มีอํานาจมาก รวมทั้งบุคลากรขององค์กรอิสระตํอสาธารณชน เพ่ือความ
โปรํงใสของผู๎ดํารงตําแหนํงเหลํานี้ และเปิดโอกาสให๎สาธารณชนรํวมตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพ่ิมข้ึน 
พัฒนาและนํามาตรการทางสังคมมาใช๎ควบคูํกับการบังคับใช๎กฎหมายเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร๎างคํานิยมของสังคมให๎ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความ
เสมอภาคเทําเทียมกันและความถูกต๎องชอบธรรม 

๘.๑.๖ สนับสนุนการดํา เนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีระบบที่มี
ประสิทธิภาพ โปรํงใส และสามารถให๎บริการสาธารณะตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎ตามความ
คาดหวัง รวมทั้งสํงเสริมให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหลาย ๆ แหํงรํวมกันจัดบริการสาธารณะบางอยําง 
ซึ่งโดยสภาพหรือเพ่ือประสิทธิภาพ ควรที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องรํวมกันทํา โดยคํานึงถึงความ
จําเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพของท๎องถิ่น ให๎มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชน
และแผนระดับตําง ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นฐานสําคัญในการสํงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในท๎องถิ่นให๎
เข๎มแข็ง ปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธ์ของราชการบริหารสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่นให๎
มีความเหมาะสม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท๎องถิ่น  
ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีรายได๎ที่เหมาะสม และมีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพพร๎อม
รองรับภารกิจและให๎บริการที่ดีแกํประชาชน ตลอดจนเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับ
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องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามที่บัญญัติเป็นหลักการไว๎ในรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยหมวด  ๑๔ 
การปกครองสํวนท๎องถิ่น 

๘.๑.๗ พัฒนาระบบราชการให๎เป็นระบบที่โปรํงใสขึ้นโดยการวางระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมความคุ๎มคํา พัฒนากระบวนการติดตาม เปิดเผยข๎อมูล
ขําวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ๎างตลอดจนการใช๎จํายงบประมาณแผํนดินให๎เกิดความสุจริตและมี
ประสิทธิภาพ 

๘.๑.๘ สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการบริหารราชการแผํนดิน โดยให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและท๎องถิ่น รวมทั้งให๎
ประชาชนมีโอกาสแสดงประชาทัศน์ในประเด็นสําคัญตําง ๆ อยํางตํอเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายไปสูํการปฏิบัติที่บรรลุตามเปูาหมาย รวมทั้งสนับสนุนการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร รํวมเสนอความเห็น ปัญหา และแนวทางแก๎ไขและมีสํวนรํวมใน
กระบวนการตัดสินใจ 

๘.๑.๙ สํงเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชนโดยเฉพาะระบบการ
ตรวจสอบกิจการที่โปรํงใส และสนับสนุนให๎ภาคเอกชนยึดมั่นในความรับผิดชอบตํอลูกค๎า ผู๎รับบริการ และ
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกฝุาย รวมทั้งมีความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อมและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎
สังคม โดยการคุ๎มครองผู๎บริโภคเพ่ือสร๎างความเป็นธรรม ตลอดจนปูองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรง
และทางอ๎อม 

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
๘.๒.๑ ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให๎มีความทันสมัย 

สอดคล๎องกับหลักการประชาธิปไตย เทําทันตํอการเปลี่ยนแปลงและสอดคล๎องกับหลักนิติธรรม เรํงรัด
จัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการโดยอิสระตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  รวมถึง
สนับสนุนคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให๎สามารถ
ดําเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได๎อยํางเป็นรูปธรรมปฏิรูปกระบวนการบังคับใช๎กฎหมายเพ่ือให๎
หนํวยงานภาครัฐทั้งหลายบังคับใช๎กฎหมายอยํางยุติธรรม เสมอภาค เทําเทียม โปรํงใส มีประสิทธิภาพ
ถูกต๎องตามหลักนิติธรรมและปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชน และให๎ประเทศไทยมีระบบและ
กระบวนการอํานวยความยุติธรรมเป็นมาตรฐานเดียว ซึ่งจะมีสํวนชํวยในการสร๎างความเชื่อม่ันในการลงทุน
อันเป็นหัวใจสําคัญของระบบเศรษฐกิจสมัยใหมํ 

๘.๒.๒ ปรับปรุงระบบการชํวยเหลือประชาชนที่ไมํได๎รับความเป็นธรรมด๎วยมาตรการเชิง
รุก ให๎เข๎าถึงความเป็นธรรมได๎งําย รวดเร็ว ทั้งการชํวยเหลือด๎านกฎหมาย สํงเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อการ
คุ๎มครองชํวยเหลือคนจนและคนด๎อยโอกาสการคุ๎มครองดูแลรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน  การเยียวยาผู๎
บริสุทธิ์และผู๎ได๎รับผลกระทบที่เก่ียวข๎อง การกระจายโอกาสการเข๎าถึงความยุติธรรมไปสูํระดับจังหวัดการ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและยุติธรรมระดับชุมชนและหมูํบ๎าน การพัฒนาทางเลือกของกระบวนการยุติธรรม 

๘.๒.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
การนํามาตรการทางภาษีและการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช๎ในการดําเนินการตํอผู๎กระทําผิด  
ดูแลแก๎ไขและฟ้ืนฟูพัฒนาผู๎กระทําความผิดให๎เป็นคนดีสามารถกลับสูํสังคมได๎  เพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนการคุมประพฤติ การบังคับคดีและสํงเสริมความยุติธรรมและความ
เป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
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๘.๒.๔ ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีสํวนรํวม จัดให๎มีกลไก
การบริหารจัดการแบบครบวงจร วิเคราะห์แนวโน๎มของอาชญากรรมลํวงหน๎า เพ่ือปูองปรามและแก๎ไข
ปัญหาอาชญากรรมให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ี  นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัยมาใช๎ในการควบคุมอาชญากรรมให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งรณรงค์ให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมเป็นพลังแผํนดินในการปูองกัน ปราบปราม และแก๎ไขปัญหาอาชญากรรม โดยให๎หนํวยงานของรัฐ
ที่เก่ียวข๎องสนับสนุนในการจัดให๎มีชํองทางการเข๎าถึงและรับข๎อมูลสารสนเทศซึ่งรวมถึงกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุโทรคมนาคม 

๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และ
สื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 

๘.๓.๑ สํงเสริมและพัฒนาชํองทางในการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารของประชาชน ด๎วยการ
เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัยและสํงเสริมการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร
ระหวํางสื่อสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎และสื่อสารมวลชนโลก 

๘.๓.๒ สํงเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางด๎านเทคโนโลยี เครือขําย และ
ปรับปรุงแก๎ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคตํอการทําหน๎าที่เพื่อให๎สอดคล๎องกับวิวัฒนาการสมัยใหมํ  
และสํงเสริมให๎สื่อมวลชนรํวมเป็นผู๎นําในการแก๎ปัญหาและพัฒนาประเทศโดยเพิ่มรายการที่เป็นประโยชน์
ตํอประชาชนด๎านตําง ๆ เชํนการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม นวัตกรรม การเตือนภัยกรณีภัยพิบัติ
ตําง ๆ หรืออ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ตํอสาธารณะ โดยประสานความรํวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 

๘.๓.๓ สํงเสริมให๎สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอข๎อมูล
ขําวสารอยํางมีความรับผิดชอบตํอสังคมและตระหนักตํอจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน  รวมทั้ง
สํงเสริมให๎มีการสร๎างดุลยภาพของขําวสาร 
 
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทําขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน๎า
สํวนราชการ ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเทํา วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอรา
ตัน พัทยา จังหวัดชลบุร ีเพ่ือรํวมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน ์เปูาหมายและแนวทางในการทํางานรํวมกัน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดทํางบประมาณปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็น
เกี่ยวกับภาพรวมของการทํางานรํวมกันในรอบปีที่ผํานมา ซ่ึงเดิมประกอบด๎วย  ๔ ยุทธศาสตร์  ๒๘ 
ประเด็นหลัก  ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมทั้งได๎มีการบูรณาการ รํวมกับยุทธศาสตร์การเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข๎าสูํประชาคม อาเซียน ปี 
๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห๎องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ  ทําเนียบรัฐบาล เพ่ือ
เตรียมความพร๎อมของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  ซ่ึงเดิมประกอบด๎วย ๘ 
ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด๎วย ๔ 
ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจําย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้  

วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขํงขัน คนไทยอยูํดีกินดี มีความเสมอภาค 
และเป็นธรรม”  
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หลักการของยุทธศาสตร์ : “ตํอยอดรายได๎จากฐานเดิม สร๎างรายได๎จากโอกาสใหมํ เพ่ือความ 
สมดุล และการพัฒนาอยํางยั่งยืน”  

วัตถุประสงค์ :  ๑. รักษาฐานรายได๎เดิม และสร๎างรายได๎ใหมํ  
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต๎องผลิตสินค๎าได๎เร็วกวําปัจจุบัน)  
๓. ลดต๎นทุนให๎กับธุรกิจ (ด๎วยการลดต๎นทุนคําขนสํงและโลจิสติกส์)  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :   ๑ . การเพ่ิมรายได๎จากฐานเดิม  
              ๒ . การสร๎างรายได๎จากโอกาสใหมํ  

    ๓ . การลดรายจําย  
 ๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขํงขัน  

ยุทธศาสตร์ : ประกอบด๎วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ คือ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้น

จากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด๎วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนว
ทางการดําเนินการ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด๎วย ๘ 
ประเด็นหลัก ๒๐  แนวทางการดําเนินการ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
ประกอบด๎วย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดําเนินการ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal 
Process) ประกอบด๎วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ 

  ปานกลาง (Growth & Competitiveness)  
  ประกอบด๎วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ 

 
ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

๑. ด๎านเกษตร  ๑.๑  แผนท่ีการใช๎ท่ีดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินค๎าเกษตร  
๑.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารต้ังแตํต๎นน๎าถึงปลายน๎า  

๒. ด๎านอุตสาหกรรม  ๒.๑  แผนท่ีการใช๎ท่ีดิน (Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม  
๒.๒  กําหนดและสํงเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - 
plastic, etc.)  
๒.๓ การเพิ่มขีดความสามารถให ๎SME และ OTOP สูํสากล  
๒.๔  การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลคํา  

๓. การทํองเท่ียวและ บริการ  ๓.๑ แผนท่ีการจัดกลุํมเมืองทํองเท่ียว  
๓.๒ เพิ่มขีดความสามารถทางการทํองเท่ียวเข๎าสูํรายได๎ ๒ 
ล๎านล๎านบาทตํอปี  
๓.๓ ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค  

๔. โครงสร๎างพื้นฐาน  ๔.๑ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร๎างพื้นฐาน  
๔.๒ การลงทุนการให๎บริการและใช๎ประโยชน์ ICT  
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๔.๓ การลงทุนโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการคมนาคมเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคอาเซียน  

๕. พลังงาน  ๕.๑ นโยบายการปรับโครงสร๎างการใช๎และราคาพลังงานท่ี
เหมาะสม  
๕.๒ การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงาน
ทดแทน  
๕.๓ การเชื่อมโยงแหลํงพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกใน
อาเซียน  

๖. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ในภูมิภาค  ๖.๑ การเสริมสร๎างความสามารถในการแขํงขันของสินค๎า 
บริการ และการลงทุน เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  
๖.๒ แก๎ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน  
๖.๓ ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ 
Eastern seaboard  
๖.๔ เสริมสร๎างความสัมพันธ์และความรํวมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ๎าน  

๗. การพัฒนาขีดความ สามารถในการ
แขํงขัน  

๗.๑ การปรับปรุงขีดความสามารถในการแขํงขัน (๑๐๐ ดัชนีชี้
วัด)  
๗.๒ การพัฒนาการสร๎าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern 
Thailand  

๘. การวิจัยและพัฒนา  ๘.๑ ขับเคลื่อนคําใช๎จํายด๎าน R & D เป็นร๎อยละ ๑ ของ GDP  
๘.๒ Talent Mobility การใช๎ประโยชน์จากกาลังคนด๎าน S & 
T  
๘.๓ การใช๎ประโยชน์ Regional Science Parks  
๘.๔ การขับเคลื่อนข๎อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความรํวมมือ
อาเซียน  

๙. การพัฒนาพื้นท่ีและ เมืองเพื่อเชื่อมโยง
โอกาส จากอาเซียน  

๙.๑ การพัฒนาเมืองหลวง  
๙.๒ การพัฒนาเมืองเกษตร  
๙.๓ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
9.4 การพัฒนาเมืองทํองเท่ียว  
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ  
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค๎าการลงทุน  
9.8 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองท่ีมีศักยภาพ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth)  
ประกอบด๎วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนวทางการดําเนินการ 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
10. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กกํอน

วัยเรียน และการใช๎ ICT ในระบบการศึกษา เชํน แท็บเล็ตและ
อินเตอร์เน็ตไร๎สาย เป็นต๎น)  
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  

11. การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข  

11.1 การจัดระบบบริการ กาลังพล และงบประมาณ  
11.2 การพัฒนาระบบคุ๎มครองผู๎บริโภคพร๎อมเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน  
11.3 สร๎างและพัฒนาความรํวมมือระหวํางไทยกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

12. การจัดสวัสดิการสังคม และการดูแล
ผู๎สูงอายุ เด็ก สตรี และผู๎ด๎อยโอกาส  

12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส 
ความเทําเทียม คุณภาพชีวิต  
12.2 กองทุนสตรี  

13. การสร๎างโอกาสและรายได๎แกํวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) และ
เศรษฐกิจชุมชน  

13.1 กองทุนตั้งตัวได๎  
13.2 กองทุนหมูํบ๎าน  
13.3 โครงการ SML  
13.4 โครงการรับจํานําสินค๎าเกษตร 

14. แรงงาน  14.1 การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให๎สอดคล๎องกับ
ความต๎องการ และพัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ  
14.2 การจัดการแรงงานตํางด๎าว  
14.3 การพัฒนาระบบการคุ๎มครองแรงงานในระบบและนอก
ระบบตามกฎหมาย อยํางทั่วถึงพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  

15. ระบบยุติธรรม  
เพ่ือลดความเหลื่อมล๎า  

15.1 การเข๎าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน  

16. การตํอต๎าน การคอร์รัปชั่น สร๎าง     
ธรรมาภิบาลและความโปรํงใส 

16.1 การรณรงค์และสร๎างแนวรํวมในสังคม  
16.2 การเสริมสร๎างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน 

17. การสร๎างองค์ความรู๎เรื่องอาเซียน 17.1 ภาคประชาชน  
17.2 ภาคแรงงานและผู๎ประกอบการ  
17.3 บุคลากรภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
ประกอบด๎วย 5 ประเด็นหลัก 11 แนวทางการดําเนินการ 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
18. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
เพ่ือความยั่งยืน  

18.1 พัฒนาตัวอยํางเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แหํง 
เพ่ือความยั่งยืน  

19. การลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 
(GHG)  

19.1 การประหยัดพลังงาน  
19.2 การปรับกฎระเบียบ (เชํน green building code)  
19.3 สํงเสริมการดําเนินงาน CSR เพ่ือลดการปลํอยก๏าซ
เรือนกระจก  

20. นโยบายการคลัง  
เพ่ือสิ่งแวดล๎อม  

20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล๎อม  
20.2 การจัดซื้อจัดจ๎างสีเขียวในภาครัฐ  

21. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
การบริหารจัดการน้ํา  

21.1 การปลูกปุา  
21.2 การลงทุนด๎านการบริหารจัดการน้ํา  
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอาเซียน  

22. การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  22.1 การปูองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and 
adaptation)  
22.2 การปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)  
ประกอบด๎วย  8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
23. กรอบแนวทางและการปฏิรูปกฎหมาย  23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  

23.2 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด๎านยุติธรรม  
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข๎อกฎหมายท่ีเป็นข๎อจากัดตํอการพัฒนา
ประเทศ 

24. การปรับโครงสร๎างระบบราชการ  24.1 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทา
งานของภาครัฐ ด๎วยการสร๎างความพร๎อมในการบริหารการจัดการ
แบบบูรณาการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
24.2 ปูองกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น  
24.3 เพิ่มประสิทธิภาพการให๎บริการประชาชนด๎วยระบบ E - 
Service  

25. การพัฒนากาลังคนภาครัฐ  25.1 บริหารกาลังคนให๎สอดคล๎องกับบทบาทภารกิจท่ีมีใน
ปัจจุบัน และเตรียมพร๎อม สําหรับอนาคต  
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรียม
ความพร๎อมบุคลากร ภาครัฐสํูประชาคมอาเซียน  
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
26. การปรับโครงสร๎างภาษ ี 26.1 ปรับโครงสร๎างภาษีท้ังระบบให๎สนับสนุนการกระจายรายได๎ 

และเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน  
27. การจัดสรรงบประมาณ  27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให๎สามารถสนับสนุน

การปฏิบัติงาน ตามนโยบายรัฐบาล  
28. การพัฒนาสินทรัพย์ราชการท่ีไมํได๎ใช๎
งาน  
ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  

28.1 สํารวจสินทรัพย์ราชการท่ีไมํได๎ใช๎งาน  
28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการท่ีไมํได๎ใช๎งานให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

29. การแก๎ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ และเสริมสร๎างความมั่นคง
ในอาเซียน  

29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและสํงเสริมการ
พัฒนาในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎ภายใต๎กรอบนโยบาย
ความมั่นคงแหํงชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
29.2 การเสริมสร๎างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  

30. การปฏิรูปการเมือง  30.1 กระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.)  

 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ
มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให๎จังหวัดและกลุํมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุํมจังหวัดให๎
สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และตอบสนองความต๎องการของประชาชน
ในท๎องถิ่น  สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) จึงได๎จัดทํากรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุน
จังหวัดและกลุํมจังหวัดให๎สามารถใช๎เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุํม
จังหวัด  
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให๎เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็น
ธรรมและมีภูมิคุ๎มกันตํอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูํ
กับกับแนวคิด  “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์
พระราชทาน เข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีสํวนรํวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรร
มาภิบาล  เพ่ือให๎สังคมสมานฉันท์และอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน 
 ๑.๒ หลักการ มุํงสร๎างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตําง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการ แผํนดิน เพ่ือสร๎างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล๎องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย  

(๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให๎สอดคล๎องกับศักยภาพและโอกาส

ของพ้ืนที่ 
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๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต๎กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล๎อมภายนอกเป็นปัจจัย
สําคัญตํอการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให๎จําเป็นต๎องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลําวให๎เหมาะสม 
การพัฒนาที่สมดุล  ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้  
 ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตําง ๆ ของประเทศให๎เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เพื่อ
เป็นฐานการพัฒนาด๎านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทํองเที่ยวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เชํน พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแมํสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกํน-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก๎ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต๎ (North South Economic 
Corridor) ได๎แกํ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแกํน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-
สระแก๎ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวํางประเทศ โดย
เน๎นพื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต๎  และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจ
ชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงขํายคมนาคมขนสํงเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขํงขันเชิงพื้นที่ เชํน การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนสํงทางน้ํา และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ  เชื่อมโยงโครงขํายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชํน พิษณุโลก และขอนแกํน  
 ๒.๔ สร๎างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ        
ให๎ยั่งยืน ได๎แกํ พัฒนาแหลํงน้ําให๎เพียงพอตํอการเกษตร  พัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองและแหลํงอุตสาหกรรม 
และการจัดให๎มีการจัดการใช๎ประโยชน์ที่ดินอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแขํงขันด๎านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการ
ผลิต  การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด๎านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการ
ทํองเที่ยว  การตั้ง  องค์กรรํวมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นท่ีเพ่ือสํงเสริมอํานวยความสะดวกด๎านการค๎าการ
ลงทุน และสํงเสริมความรํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
  (๒) สร๎างคนให๎มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให๎มีสุขภาวะดีทั้งรํางกาย จิตใจและสติปัญญา  
รอบรู๎  เทําทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพได๎อยํางมีคุณภาพ 
  (๓) สร๎างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให๎เข๎มแข็ง เพื่อสร๎างความม่ันคงด๎านอาหาร  แก๎ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและ
ดูแลครอบครัว    ได๎อยํางอบอุํน 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์ โดยเรํงอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุา
ไม๎ให๎ได๎ ๑๕.๙ ล๎านไรํ หรือร๎อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุํมน้ํา พัฒนาแหลํงน้ําและระบบ
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ชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพรํกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสํงเสริมทําเกษตร
อินทรีย์ 
 3.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด๎วยอุดรธานี  หนองคาย  
หนองบัวลําภู  และเลย)  เน๎นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร๎างการผลิต
ด๎านการเกษตร การสํงเสริมการค๎า การลงทุนและการทํองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎าน  
  (๒) กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด๎วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน๎นให๎ความสําคัญกับความรํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ๎าน  เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค๎าการเกษตร สํงเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การทําปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด๎วย ขอนแกํน  กาฬสินธุ์  
มหาสารคาม และร๎อยเอ็ด  เน๎นการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค๎า
บริการ และการลงทุนของภาค การใช๎ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  การทําการเกษตร
ก๎าวหน๎า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูํกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต 
  (๔) กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง ๑ ประกอบด๎วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  
บุรีรัมย์  สุรินทร์  มุํงเน๎นการพัฒนาระบบชลประทานให๎เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการทํองเที่ยวทั้งการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด๎วยการ
สร๎างคุณคําเพ่ิม และพัฒนาเส๎นทาง 
  (๕)  กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง ๒ ประกอบด๎วย อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  
ยโสธร และอํานาจเจริญ  มุํงเน๎นการพัฒนาแหลํงน้ํา และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก๎ไขปัญหาน้ําทํวมและ
ขาดแคลนน้ํา  การสร๎างงานและรายได๎จากการทํองเที่ยวให๎มากข้ึน 
 3.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุํงกุลาร๎องไห๎เพื่อการสํงออก  
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสูํอินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด๎วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข๎มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุํมน้ําชีตอนบนและลุํมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่

ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
(จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย ์จังหวัดสุรินทร์) 
 

วิสัยทัศน์ 
  ประตูอีสานสูํสากล  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค๎าการเกษตร มีเปูาประสงค์ที่
สอดคล๎องกับกรอบยุทธศาสตร์การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด๎านการเพ่ิมมูลคําภาค
เกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือ  

๑. เพ่ิมพ้ืนที่แหลํงน้ํา  ระบบชลประทานและระบบบริหารจัดการแหลํงน้ําที่มี
ประสิทธิภาพและเพ่ิมความสามารถในการผลิตและแปรรูปให๎แกํเกษตรกร 

๒. เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกพืชที่ใช๎ผลิต Ethanol  และขยายฐานการผลิตด๎านปศุสัตว์ 
๓. สินค๎าเกษตรมีมาตรฐาน  มีระบบตลาดและการกระจายสินค๎าที่มีประสิทธิภาพ  
๔. เพ่ิมการวิจัยและพัฒนา 
๕. เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎พ้ืนที่สีเขียวและมีการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์การด าเนินงานหลัก 
๑.  สํงเสริมและพัฒนาให๎ผลผลิตมีคุณภาพได๎มาตรฐาน  โดยเรํงพัฒนาประสิทธิภาพการ

ผลิตพืชผลเกษตรโดยเฉพาะข๎าวหอมมะลิและมันสําปะหลังให๎สูงขึ้น  โดยใช๎การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์
เพ่ือลดต๎นทุนการผลิตและเพ่ิมคุณภาพสินค๎าให๎มีความสะอาดและปลอดภัย  พร๎อมทั้งสนับสนุนให๎มีการ
แปรรูปผลผลิตการเกษตรให๎มากและหลากหลายขึ้น 

๒. สํงเสริมการผลิตการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแก๎ปัญหาความยากจน  โดย
การสนับสนุนเงินทุน  แหลํงน้ําและเทคโนโลยีการผลิตการเกษตรแบบผสมผสาน 

๓. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งสถาบันเกษตรกรโดยการเชื่อมโยงเครือขํายสถาบันเกษตรกร
ให๎ดําเนินงานสนับสนุนซึ่งกันและกันในด๎านการผลิต  การแปรรูป และการตลาด  ซึ่งจะชํวยให๎สถาบันหรือ
องค์กรเกษตรกรมีศักยภาพมากข้ึน 

๔. สํงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมให๎เหมาะสมและเอ้ือตํอการผลิตทาง
การเกษตรโดยเฉพาะการปรับปรุงฟื้นฟูบํารุงดินและการฟ้ืนฟูสภาพปุาไม๎ให๎สามารถรักษาสภาพความชื้นไว๎
ให๎มากที่สุด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีเปูาประสงค์ที่
สอดคล๎องกับกรอบยุทธศาสตร์การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด๎านการเพ่ิมมูลคํา
ภาคอุตสาหกรรม คือ 
  ๑. เพ่ิมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมและขีดความสามารถในการแปรรูปให๎แกํ
ผู๎ประกอบการ  พร๎อมทั้งสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎ยั่งยืนควบคูํกับการเพิ่มนวัตกรรมและทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
  ๒. เพ่ิมจํานวนและทักษะผู๎ประกอบการค๎าและขยายการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 



หน๎า  | ๗๑ 
 

 หน๎า | ๗๑  
 

 กลยุทธ์การด าเนินงานหลัก 
๑. ฝึกอบรมถํายทอดเทคโนโลยีการผลิต  ตั้งแตํการเลี้ยงไหม  การสาวไหม  การฟอกและ

ย๎อมสี การทอผ๎าด๎วยเทคนิคตําง ๆ  การออกแบบผลิตภัณฑ์และความต๎องการของตลาด ให๎กับสมาชิกกลุํม
ผู๎ประกอบการให๎สามารถผลิตสินค๎าท่ีได๎คุณภาพมาตรฐาน ตรงกับความต๎องการของตลาด  

๒. สํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดผู๎ประกอบการรายใหมํจํานวนมากขึ้น  เนื่องจากปัจจุบัน
คนรุํนใหมํมักไมํให๎ความสนใจกับการผลิตผ๎าไหมมากนัก 
  ๓. สํงเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและใช๎การตลาดนําการผลิต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด๎านอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว  มีเปูาประสงค์ที่สอดคล๎องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ด๎านการขยายฐานภาคบริการ  คือ  

๑. เพ่ิมรายได๎จากการทํองเที่ยว 
๒. เพ่ิมศักยภาพแหลํงทํองเที่ยว สินค๎าและบริการ 
๓. เพ่ิมมาตรฐานการจัดการระบบ Logistics 

 กลยุทธ์การด าเนินงานหลัก 
๑. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน โดยการปรับปรุงถนนให๎สามารถเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวใน

กลุํมจังหวัดได๎สะดวกและรวดเร็วขึ้น  อาทิ  เส๎นทางปรางกูํ - ปราสาทหินพิมาย  ปราสาทหินพนมรุ๎ง -
ปราสาทตาเมือน เป็นต๎น  และพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกภายในแหลํงทํองเที่ยว  อาทิ  ที่จอดรถยนต์  
ห๎องน้ํา  โทรศัพท์  เอกสารชี้แจงเรื่องราวของสถานที่ให๎สามารถรองรับนักทํองเที่ยวได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

๒. พัฒนาสินค๎าและบริการด๎านการทํองเที่ยว  โดยการบูรณะฟ้ืนฟูสถานที่ทํองเที่ยว
พร๎อมจัดภูมิทัศน์ให๎อยูํในสภาพสวยงาม  รวมทั้งพัฒนาบุคลากรผู๎ให๎บริการในแหลํงทํองเที่ยวและผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพมาตรฐานในการบริการมากขึ้น  

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ  โดยอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวนที่
เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐ  เอกชนและประชาชนในพื้นท่ีในการกําหนดแผนงานตําง ๆ การประชาสัมพันธ์การ
ดูแลรักษา  การพัฒนาและให๎บริการ 

 

เป้าประสงค์เพิ่มเติม  :  ที่สอดคล๎องกับกรอบยุทธศาสตร์การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศแตํยังขาดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์รองรับ  คือ   
ด้านการพัฒนาสังคมเชิงรุก  
  ๑. เด็กได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ  ผลิตกําลังคนที่สอดคล๎องกับความต๎องการ
ตลาดและมีการจัดการการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
  ๒. บริการสาธารณสุขและท่ีอยูํอาศัยมีมาตรฐาน  ประชาชนเข๎าถึงระบบสวัสดิการสังคม  
มีหลัก ประกันด๎านเศรษฐกิจและสังคม (การออม  สวัสดิการสังคม) 
  ๓. คนมีจิตสํานึกด๎านคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่ดี 
ด้านความม่ันคงและการต่างประเทศ 
  ๑. มีเครือขํายความรํวมมือในการเตือนภัยในภูมิภาค 
  ๒. สํงเสริมการค๎าและความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ 
  ๑. เพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการระดับภูมิภาค/ท๎องถิ่น 
  ๒. มีข๎อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก 
 



หน๎า  | ๗๒ 
 

 หน๎า | ๗๒  
 

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
 จังหวัดนครราชสีมาจะมุํงพัฒนาให๎โคราชเมืองนําอยูํภายใน ๔ ปีข๎างหน๎า (พ.ศ. ๒๕๕๗-

๒๕๖๐) และเตรียมความพร๎อมเป็นเมืองหลวงในภาคอีสานในระยะ ๒๐ ปี โดยดําเนินการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจควบคูํไปกับการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยูํไปพร๎อมๆกัน เป็นการพัฒนาและตํอยอดจากจุดที่จังหวัด
มีศักยภาพอยูํแล๎ว คือ การยกระดับโลจิสติกส์และการเพ่ิมศักยภาพทางเกษตรกรรม – อุตสาหกรรมเพ่ือ
สร๎างมูลคําเพ่ิม ในขณะที่ด๎านความเป็นอยูํของประชาชนจะเน๎นในด๎านการยกระดับปากท๎องและรายได๎ของ
ประชน และการพัฒนาคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดําเนิน
โครงการสอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนนั้น รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การแขํงขันใน
ประชาคมอาเซียน ภายใต๎บทบาทของจังหวัดใน ๑๐ ปีข๎างหน๎า คือ 

 เป็นประตูเชื่อมโยงระบบ Logistic และกระจายสินค๎าสําคัญในภูมิภาค 
 เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทํองเที่ยวสีเขียว ประวัติศาสตร์/อารยธรรมขอมและภูมิ

ปัญญาท๎องถิ่น 
 เป็นแหลํงอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชั้นสูง 
 เป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัยและพลังงานสะอาดใหญํที่สุดของอาเซียน 
 เป็นศูนย์กลางการศึกษาและสาธารณสุข 
 แหลํงทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และยั่งยืน 
 เป็นกองกําลังเสริมสร๎างความม่ันคงทางการทหารที่สําคัญในภูมิภาคและประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๔ ปี  
 

วิสัยทัศน์  “โคราช เมืองหลวงแหํงภาคอีสาน” 
 

พันธกิจ 
๑) บูรณาการ พัฒนาเมือง ชุมชนและชบบทให๎บรรลุตามเกณฑ์เมืองนําอยูํขององค์การ  

อนามัยโลก 
๒) ขับเคลื่อนกระบวนการการมีสํวนรํวมพัฒนาสังคมคุณภาพ สังคมที่เอ้ืออาทรและสังคม

สมานฉันท์ 
๓) สนับสนุนการผลักดันให๎เกิดโครงขํายคมนาคมขนสํงที่เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศ

เพ่ือนบ๎าน 
๔) สนับสนุนและสํงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพ่ือระบบเศรษฐกิจสีเขียว 
๕) สร๎างกระบวนการผลิต แปรรูปสินค๎าการเกษตรและอาหารปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ

อยํางมีประสิทธิภาพ 
๖) เสริมสร๎างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การศึกษา และวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความ

พร๎อมเข๎าสูํอาเซียน 
๗) บูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางมีดุลยภาพที่ยั่งยืน 
๘) สํงเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีหรือ

ธรรมาภิบาล 
 
 
 



หน๎า  | ๗๓ 
 

 หน๎า | ๗๓  
 

เป้าประสงค์ 
๑) พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคะวันออกเฉียง

เหนือเพ่ือมุํงสูํเมืองที่นําอยูํ 
๒) พัฒนาสังคมอยํางทั่วถึงและยั่งยืน 
๓) พัฒนาระบบโครงขํายคมนาคมขนสํง พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค๎ารองรับ

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  
๔) พัฒนาสินค๎าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุํงสูํครัวโลก 
๕) เสริมสร๎างอุตสาหกรรมสะอาดและการทํองเที่ยวสีเขียว 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาปัจจัยแวดล๎อมทางการแขํงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและ

เชื่อมโยงหํวงโซํอุปาทานเพื่อพัฒนาไปสูํครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด  
เป้าประสงค์ 
- เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศ และของภูมิภาคอินโดจีนสูํการ

เป็น “ครัวของโลก” 
- มีปัจจัยแวดล๎อมท่ีเข๎มแข็งและศักยภาพสูงตลอดหํวงโซํการผลิต 
- เป็นฐานการผลิตพลังงานสะอาดขนาดใหญํที่สุดในอาเซียน 
กลยุทธ์  ประกอบด๎วย ๕ กลยุทธ์ดังตํอไปนี้ 
1) พัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต ประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภาพภาคเกษตรกรรม  

เพ่ืออาหารปลอดภัย 
2) สนับสนุนเครือขํายวิสาหกิจ (Cluster) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลคําและ 

พัฒนามาตรฐานสินค๎าสูํสากล 
3) พัฒนาการสร๎างตราสินค๎า (Branding)ศักยภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
4) สํงเสริมการแปรรูปสินค๎าเกษตรเพ่ือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  

พัฒนาและสํงเสริมอุตสาหกรรมสะอาดอยํางเป็นระบบ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค๎าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาค
อีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เป้าประสงค์  
     - เป็นศูนย์กลางการค๎าการลงทุนของอีสานและภูมิภาคอินโดจีน ที่มีระบบโลจิสติกส์ 

ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน บุคลากร และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยํางสมดุล 

กลยุทธ์ ประกอบด๎วย ๔ กลยุทธ์ดังตํอไปนี้ 
1) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านการคมนาคมขนสํงในจังหวัดและไปสูํ

ภูมิภาคอินโดจีน 
2) พัฒนาสิ่งอํานายความสะดวกและกฏระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์การค๎าและ

การลงทุน 
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู๎ประกอบการ SMEs ด๎านโลจิสติกส์ การค๎าและการ

ลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน 
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๔)  พัฒนาฐานข๎อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด๎านโลจิสติกส์ การค๎าและการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร๎างและกระจาย
รายได๎ไปสูํประชาชนในพื้นท่ี 

เป้าประสงค์  
      – เป็นศูนย์กลางการทํองเที่ยวสีเขียว แหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ 

ประวัติศาสตร์อารยธรรมขอมที่เกําแกํ เชื่อมโยงมรดกโลกและประเทศเพ่ือนบ๎านสูํสากล  
กลยุทธ์  ประกอบด๎วย ๕ กลยุทธ์ดังตํอไปนี้ 
๑)  พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการทํองเที่ยวและแหลํงทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพ และเชื่อมโยง

แหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดสูํภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ๎าน 
๒)  สํงเสริมกิจกรรมการทํองเที่ยวที่หลากหลายเพื่อดึงดูดนักทํองเที่ยวตลอกท้ังปี  
๓)  พัฒนาศักยภาพการผลิตและการหาชํองทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไหมและเครื่องปั้นดินเผาดํานเกวียน 
๔)  พัฒนาบุคลากรและการให๎บริการทํองเที่ยว  
๕)  วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวของ

จังหวัด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูํการเป็นเมืองนําอยูํ  
เป้าประสงค์  
- เป็นเมืองนําอยูํวัตนธรรมโคราช สังคมคุณภาพ สิ่งแวดล๎อม คนมีคุณภาพ 

คุณธรรม มีความสัมพันธ์ดีทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม 
- ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจอยํางเป็นธรรม ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยูํที่ดี

ขึ้นจากการมีงานทําและมีรายได๎และแก๎ไขปัญหาความยากจนอยํางยังยืน  
กลยุทธ์ ประกอบด๎วย ๖ กลยุทธ์ดังตํอไปนี้ 
1) สํงเสริมการบริการสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนให๎แข็งแรง 
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเข๎าถึงการศึกษา  
3) สํงเสริมศาสนา จริยธรรม คุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี 
4) สร๎างงาน รายได๎ และพัฒนาองค์ความรู๎และทักษะแรงงาน 
5) ชํวยเหลือผู๎สูงวัย ผู๎พิการทุพพลภาพ และผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม และเสริมสร๎าง 

ครอบครัวอบอุํน 
6) เสริมสร๎างจิตสํานึกสาธารณะและการมีสํวนรํวมของภาคประชาชนในการพัฒนา 

ชุมชนและสังคม อยํางยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และการบริหารจัดการน๎า
อยํางบูรณาการ 

เป้าประสงค์  
    -   เป็นศูนย์การบริหารจัดการน้ําอยํางเป็นระบบเพื่อปูองกันปัญหาภัยแล๎ง อุทกภัย 

และน้ําเสีย 
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    -   ภาคีทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล รักษาแหลํงน้ําในพ้ืนที่อยําง
เป็นระบบตํอเนื่อง 

 

กลยุทธ์ ประกอบด๎วย ๖ กลยุทธ์ดังตํอไปนี้ 
1) พัฒนา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ที่มีคุณภาพและสะอาด  
2) บริหารจัดการน้ํา เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาแหลํงน้ําผิวดินและใต๎ดิน เพื่ออุปโภค 

บริโภคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
3) พัฒนาระบบชลประทานและจัดหาแหลํงน้ําต๎นทุนเพียงพอ และมีคุณภาพตํอการใช๎  

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
4) สนับสนุนเกษตรกรทําแหลํงน้ําในไรํนา พร๎อมผันน้ําจากลุํมน้ําอื่นๆ และสร๎างระบบ 

โครงขํายอยํางมีประสิทธิภาพ 
5) สร๎างความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการใช๎น้ํา การตะหนักถึงคุณคําน้ํา และอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  

แหลํงน้ําอยํางมีสํวนรํวม 
6) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎และข๎อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของ
บ๎านเมือง 

เป้าประสงค์  
- เป็นศูนย์กลางกองกําลังเสริมสร๎างความม่ันคงทางการทหารที่สําคัญในภูมิภาคและประเทศ  
- เป็นศูนย์ประสานเครือขํายการบริหารจัดการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดและปัญหา

สังคมความม่ันคงในพื้นที่และภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ๎าน  
กลยุทธ์ ประกอบด๎วย ๕ กลยุทธ์ดังตํอไปนี้ 
๑) สํงเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง  

เป็นประมุขของชาติ 
๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และปูองกันปราบปราม 

ยาเสพติด 
๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะ 
๔) สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี (Good Governance)  
๕) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

 

 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร 

นายสุรชาติ  ปักสําโรง  นายกองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ  ได๎แถลงนโยบายตํอสภาองค์การ
บริหารสํวนตําบลตะขบ ในการประชุมสมัยสามัญท่ี ๔  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.  
๒๕๕๕  เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และนโยบายในการบริหารราชการภายในระยะเวลา  ๔  ปี    ดังตํอไปนี้ 
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๑.  นโยบายเร่งด่วน 
 ๑.๑  แก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค  สํงเสริมให๎มีระบบประปาหมูํบ๎านที่มีคุณภาพ  
สามารถให๎บริการประชาชนได๎อยํางทั่วถึง 
 ๑.๒  สํงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการกํอสร๎าง  ซํอมแซมและบํารุงรักษาเส๎นทางคมนาคม
สายหลักเพ่ือให๎ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได๎อยํางสะดวกและปลอดภัย 
 
  ๒.  นโยบายด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑  สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการและผู๎ด๎อยโอกาส  
 ๒.๒  การสังคมสงเคราะห์ผู๎ด๎อยโอกาส  คนพิการ  ผู๎สูงอายุและผู๎ปุวยโรคเอดส์  
 ๒.๓  สนับสนุนเครือขําย อปพร.  ให๎มีความเข๎มแข็ง  เพ่ือบริการด๎านความสงบเรียบร๎อยและความ
ปลอดภัยของชุมชน 
 ๒.๔  สํงเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพตามความเหมาะสมและความต๎องการของ
ประชาชนในท๎องถิ่น 
 ๒.๕  สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู๎สูงอายุ   

๒.๖  สนับสนุนมาตรการการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
 ๒.๗  สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งการให๎การสงเคราะห์ผู๎ประสบภัย
ตํางๆ  
๓.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 ๓.๑  สํงเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ  ให๎ความสําคัญด๎านการพัฒนาการเกษตร  
โดยการสนับสนุนศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและให๎ความชํวยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัย
ตํางๆ  
 ๓.๒  สํงเสริมการสร๎างอาชีพ  และสนับสนุนกลุํมอาชีพตํางๆ ในท๎องถิ่น  เพื่อสร๎างรายได๎ให๎แกํ
ประชาชน 
๔.  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี 
 ๔.๑  สํงเสริมและสนับสนุนงบประมาณด๎านการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกํโรงเรียน
ในเขตองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ 
 ๔.๒  สํงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มีคุณภาพและ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
 ๔.๓  สํงเสริมกีฬา  พร๎อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให๎แกํหมูํบ๎าน  เพื่อใช๎ในการออกกําลังกายและเลํน
กีฬา  และจัดให๎มีการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด 
  ๔.๔  สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน  เพื่อให๎กลุํมเยาวชนได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์
และสร๎างภูมิค๎ุมกันยาเสพติด 
 ๔.๕  สํงเสริมและสนับสนุนการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของท๎องถิ่น   
๕.  นโยบายด้านสาธารณูปโภค 
 ๕.๑  สํงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการกํอสร๎าง  ซํอมแซมและบํารุงรักษาเส๎นทางคมนาคม
ให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  เพ่ือให๎ประชาชนสามารถสัญจรได๎อยํางสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย 
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 ๕.๒  สร๎างและปรับปรุงแหลํงน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค  และการเกษตร  ให๎เพียงพอกับความ
ต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น 
 ๕.๓  ติดตั้งและขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให๎ครอบคลุมจุดเสี่ยงทุกหมูํบ๎าน  เพื่อสร๎างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
 ๕.๔  สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการติดตั้งกล๎องวงจรปิด เพื่อบันทึกเหตุการณ์ตามจุดเสี่ยงตํางๆ  
  ๕.๕  สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีศูนย์รวมพักอํานหนังสือ  เพื่อใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน  
๖.  นโยบายด้านสาธารณสุข 
  ๖.๑  สํงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมและปูองกันการแพรํระบาดของโรคติดตํอ  
พร๎อมทั้งรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  เชํน  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล  อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูํบ๎าน (อสม.)  เป็นต๎น  เพื่อให๎การควบคุมและปูองกันการแพรํระบาดของโรคติดตํอเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 ๖.๒  สํงเสริมและสนับสนุนให๎โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลสามารถให๎บริการประชาชนได๎
อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ   พร๎อมทั้งสํงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสร๎างสุขภาพที่แข็งแรงให๎กับ
ประชาชน 
 ๖.๓  จัดบริการรถยนต์กู๎ชีพ ( EMS)  เพ่ือให๎บริการรับสํงผู๎ประสบอุบัติเหตุและผู๎ปุวยฉุกเฉิน  
ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  โดยไมํเสียคําใช๎จําย 
๗.  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
  ๗.๑  สํงเสริมและสนับสนุนการดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลและการมีสํวนรํวมของประชาชน 
 ๗.๒  สํงเสริมและสนับสนุนให๎องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบเป็นตําบลนําอยูํ  บ๎านเมืองสะอาด
และเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
 

๓.๒  ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 จากการดําเนินการประชาคมในระดับหมูํบ๎านและประชาคมระดับตําบลขององค์การบริหารสํวน
ตําบลตะขบ  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท๎องถิ่น  ดังนี้ 
  3.2.1  ปัญหาด๎านสังคม  

 ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เชํน ปัญหาการทําร๎ายรํางกาย 
การลักขโมย  อุบัติเหตุจากการสัญจรทางบก  ภัยธรรมชาติ เชํน ลมพายุ 
อัคคีภัย อุทกภัย และภัยแล๎ง 

 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีทุกคนต๎องเรํงรีบทําให๎ไมํมีเวลาให๎ครอบครัว 
ขาดความใกล๎ชิดและสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว อันเนื่องมาจากการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลายในสังคมปัจจุบัน 

 ปัญหาการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ เชํน คนชรา ผู๎พิการ ผู๎ติดเชื้อ 
HIV และผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม 

 ปัญหากลุํมเยาวชน รวมกลุํม มั่วสุมดื่มสุรา มีพฤติกรรมก๎าวร๎าว ติดการพนัน 
รวมทั้งเลียนแบบพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสมจากสื่อตํางๆ 
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  3.2.2  ปัญหาด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 ประชาชนสํวนใหญํจบการศึกษาเพียงชั้นมัธยมต๎น   
 วัฒนธรรมประเพณีของท๎องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คนรุํนใหมํไมํคํอยให๎

ความสําคัญ 
 

  3.2.3  ปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 ลําน้ําธรรมชาติมีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม  ทําให๎ไมํสามารถใช๎ประโยชน์

จากแหลํงน้ําธรรมชาติได๎เต็มที่ 
 การรุกล้ําพ้ืนที่สาธารณะ เชํน ลําคลอง และ เขตปุาชุมชน 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟูาอากาศ เชํน ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง อากาศ

ร๎อนมากขึ้น ฝนตกหนัก ลมแรง และชํวงฤดูแล๎งยาวนานกวําเดิม 
 เกิดมลภาวะทางอากาศจากการประกอบอาชีพ ทั้งฝุุนละอองและกลิ่น เชํน 

ฟาร์มหมู ฟาร์มวัว ฟาร์มเป็ดไกํ ฟาร์มเห็ด โรงสีข๎าว เป็นต๎น 
 

  3.2.4  ปัญหาด๎านเศรษฐกิจ  
 พ้ืนที่การเกษตรสํวนที่อยูํนอกเขตชลประทานได๎ผลผลิตไมํแนํนอน ปริมาณ

ผลผลิตขึ้นอยูํกับปริมาณน้ําฝนในแตํละปี  ทําให๎ประชาชนมีรายได๎ไมํแนํนอน
ด๎วย 

 ต๎นทุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมสูงขึ้นตามราคาสินค๎า เชํน ปุ๋ย พันธุ์พืช 
น้ํามันเชื้อเพลิง คําเชําที่ดิน 

 การรวมกลุํมของเกษตรกร  เป็นเพียงการรวมกลุํมเฉพาะกิจ หวังเพ่ือให๎ได๎รับ
การสนับสนุนเงินทุน  เมื่อได๎รับเงินแล๎วก็นําไปใช๎ผิดวัตถุประสงค์ ทําให๎กลุํม
ขาดความเข๎มแข็งไมํไมํยั่งยืน 
 

  3.2.5  ปัญหาด๎านสาธารณสุข  
 ประชาชนมีโรคประจําตัว เชํน เบาหวาน ความดันโลหิต และมีน้ําหนักเกิน 
 มีสัตว์พาหะนําโรคในชุมชน เชํน ยุง แมลงวัน ทําให๎เกิดโรคติดตํอ เชํน 

ไข๎เลือดออก 
 ประชาชนดื่มสุรา และสูบบุหรี่ สํงผลเสียตํอสุขภาพในระยะยาว 
 ประชาชนรับประทานอาหารไมํถูกสุขลักษณะ สุกๆ ดิบๆ และมีรสจัด หวาน 

มัน เค็ม 
 

  3.2.6  ปัญหาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
 ถนนระหวํางหมูํบ๎านยังไมํได๎มาตรฐาน สภาพเป็นหลุมเป็นบํอ เสี่ยงตํอการ

เกิดอุบัติเหตุ เสียเวลาในการเดินทางมาก  มีน้ําทํวมขังในฤดูฝน มีฝุุนคลุ๎งใน
หน๎าแล๎ง 

 น้ําประปาหมูํบ๎านไมํมีคุณภาพ  
 ระบบชลประทานยังมีไมํครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ทั้งตําบล 
 มีการขยายตัวของชุมชน เกิดชุมชนใหมํรอบชุมชนเดิมที่ไมํมีไฟฟูาแรงต่ํา ทํา

ให๎ต๎องพํวงไฟฟูาใช๎  
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  3.2.7  ปัญหาด๎านการบริหารท๎องถิ่น  

 ประชาชนไมํเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ของตัวเองในการมีสํวนรํวมทางการเมือง  
 ประชาชนไมํเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 บุคลากรมีการโอนย๎ายสับเปลี่ยนกันบํอย ทําให๎ขาดความต๎องเนื่องในการ

ทํางาน 
 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารงานของผู๎บริหารท๎องถิ่นทุก 4 ปี ทําให๎

บางนโยบายไมํได๎รับการสนับสนุนให๎ดําเนินการจนบรรลุเปูาหมาย 
 ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน 

 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข๎อจํากัด   อัน
เป็นสภาวะแวดล๎อมภายนอกท่ีมีผลตํอการพัฒนาด๎านตํางๆ ของท๎องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง  
จุดอํอนของท๎องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล๎อมภายในท๎องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของ
ท๎องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบคําถามวํา   “ปัจจุบันท๎องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยูํจุดไหน”  
สําหรับใช๎เป็นประโยชน์ในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตํอไป ทั้งนี้ โดยใช๎เทคนิค  SWOT analysis  
การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได๎แกํจุดแข็ง (Strength - s) จุดอํอน (Weak- W) และปัจจัยภายนอกได๎แกํ
โอกาส  (Opportunity-O) และอุปสรรค (Threat-T) เป็นเครื่องมือ 
 

 ปัจจัยภายใน 
ประกอบด๎วยปัจจัยด๎านตํางๆ ที่ต๎องนํามาพิจารณา 
»  ด๎านการบริหาร ได๎แกํ การแบํงสํวนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบ

อํานาจการกํากับดูแล เป็นต๎น 
»  กฎระเบียบ ข๎อบัญญัติ ขององค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ 
»  บุคลากร  ได๎แกํ อัตรากําลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต๎น 

  »  งบประมาณ รวมทั้งความชํวยเหลือตํางๆ   
  »  ระบบฐานข๎อมูล 

»  การประสานงาน/การอํานวยการ/ ความรํวมมือจากภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง 
    »  ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทํางาน 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง ( Strength =S)   เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหนํวยงานมีสํวนดี   ความ
เข๎มแข็ง  ความสามารถ ศักยภาพ สํวนที่สํงเสริมความสําเร็จซึ่งจะพิจารณา ในด๎านตําง ๆ 
 การวิเคราะห์จุดอํอน ( Weakness=w)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหนํวยงาน  มีสํวนเสีย  
ความอํอนแอ  ข๎อจํากัด ความไมํพร๎อม ซึ่งจะพิจารณาในด๎านตํางๆ เชํนเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง  
 

 ปัจจัยภายนอก 
 ประกอบด๎วย  
  » ด๎านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย๎ง และกลุํมผลประโยชน์ 
  »  ด๎านเศรษฐกิจ ได๎แกํเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่ (เชํนผลผลิต  รายได๎  รายจําย  การออม  
การลงทุน การใช๎ที่ดิน แรงงาน ) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง 
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  »  ด๎านสังคม 
  » นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
  »  เทคโนโลยี 
      การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity=O)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล๎อมภายนอกวํามี
สภาพเป็นเชํนไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอําเภอที่เกิดขึ้นจะสํงผล
ตํอท๎องถิ่นอยํางไร      มีการเปลี่ยนแปลงใดท่ีเป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดีตํอท๎องถิ่น โดยจะต๎อง
พิจารณาทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี 
  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข๎อจํากัด (Threat=T)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล๎อม
ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม กํอให๎เกิดผลเสียหรือเป็นข๎อจํากัดตํอท๎องถิ่น โดยจะต๎องพิจารณา
ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี  เชํนเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส  
  องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบได๎วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น โดยใช๎เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเป็นการพิจารณาถึง
ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง,จุดอํอน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส,อุปสรรค) ที่มีผลตํอการพัฒนาด๎านตําง ๆ ของ
ท๎องถิ่นดังนี้ 
 

ปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง (Strength-s) 
 

โครงสร้างขององค์กร 
1. องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบแบํงสํวนราชการออกเป็น 5 สํวน 1 หนํวยงาน ได๎แกํ 

สํานักงานปลัด กองคลัง กองชําง สํวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
และหนํวยตรวจสอบภายในมีการแบํงหน๎าที่การทํางาน  และมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 

 

ระเบียบกฎหมาย 
1. ฝุายบริหารสามารถออกกฎหมายตามอํานาจหน๎าที่โดยได๎รับความเห็นชอบจากสภาฯ 

ทําให๎บังคับใช๎ในพื้นที่ได๎ตามความเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในท๎องถิ่น  
2. มีแนวโน๎มได๎รับการถํายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึนตามแผนการกระจายอํานาจ 
3. องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบสามารถกําหนดข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายได๎เอง 

และระบบงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถยืดหยุํนได๎   ซึ่งข๎อบัญญัติงบประมาณ
รายจํายเป็นกฎหมายและเครื่องมือ สําหรับใช๎ในการพัฒนาท๎องถิ่น 

4. มีอิสระในการกําหนดแผนพัฒนาหนํวยงานของตนเอง 
5. ผู๎บริหารมีอิสระในการบริหารงานภายใต๎ ระเบียบ กฎหมาย 
 

ด้านบุคลากร 
1. องค์กรบริหารสํวนตําบลตะขบมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล โดยสามารถ

จัดทําแผนอัตรากําลังได๎เองตามภารกิจและงบประมาณ ทําให๎ไดบ๎ุคลากรมีความรู๎ความสามารถตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนํง  

2. ผู๎บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทําให๎มีความ
ใกล๎ชิดกับประชาชน  ทํามีความเข๎าใจปัญหาและความต๎องการของประชาชน 
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3. มีการพัฒนาบุคลากรให๎มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับงาน  และมีการสํงเสริมให๎
บุคลากรในสังกัดศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมอยูํเสมอ 

 

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
1. มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช๎ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และเอ้ือ

ประโยชน์ตํอการปฏิบัติงานให๎บุคลากรสามารถปฏิบัติได๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. มีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตอยํางทั่วถึงทั้งองค์กรทําให๎สามารถรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร  

และติดตํอประสานงานระหวํางหนํวยงานได๎อยํางรวดเร็ว 
3. มีการจัดทําใช๎เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ขององค์กรเพื่อประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร

ให๎ประชาชนได๎รับทราบถึงผลงานและใช๎ในการสืบค๎นข๎อมูลได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
 

ด้านบริหารจัดการ 
1. มีการมอบหมายอํานาจการปฏิบัติงานให๎แกํผู๎บริหารหรือหัวหน๎าหนํวยงานในสังกัด 

อยํางเหมาะสมทําให๎การปฏิบัติงานมีความคลํองตัว รวดเร็ว และแก๎ไขปัญหาได๎อยํางทันทํวงที 
2. มีปัจจัยในการบริหารเป็นของตนเอง เชํน 4 M (man, money, material, 

management) 
 

จุดอ่อน (Weakness – w) 
 

ด้านการเมือง การปกครอง 
1. ความขัดแย๎งของผลประโยชน์ระหวํางกลุํมการเมืองท๎องถิ่นทําให๎ขาดเสถียรภาพในการ

บริหารงานและตัดสินใจ 
 

ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
1. พ้ืนที่บางสํวนในเขตองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบอยูํในความรับผิดชอบดูแลของ

หนํวยงานอื่น  ทําให๎องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบไมํสามารถเข๎าไปดําเนินการเพื่อแก๎ไขความเดือดร๎อน
ให๎กับประชาชนได๎ทันทํวงที 

2.  มีการออกระเบียบ/กฎหมายใหมํๆ จํานวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ
บํอยครั้งทําให๎การปฏิบัติงานของบุคลากรไมํทันตํอเหตุการณ์ 

3.  ระเบียบกฎหมายที่ล๎าสมัย ไมํเอ้ือตํอการปฏิบัติงานและมีข๎อจํากัด  สํงผลให๎การ
ดําเนินงานลําช๎า 

 
 

ด้านบุคลากร 
1.  จํานวนเจ๎าหน๎าที่บางหนํวยงานมีไมํเพียงพอตํอปริมาณงาน สํงผลตํอการดําเนินงาน

ในภาพรวม 
2.  บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลง โยกย๎ายบํอยครั้ง ทําให๎ขาดความตํอเนื่องในการ

ปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรมีความคิด ทัศนคติ แตกตํางกัน ทําให๎เกิดปัญหาความขัดแย๎งในองค์กร 
4. การบริหารงานเป็นระบบอุปถัมภ์ 
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ด้านงบประมาณ 

1. รายได๎ที่จัดเก็บเอง และท่ีได๎รับการสนับสนุนยังไมํเพียงพอตํอการแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน เนื่องจากมีพ้ืนที่ขนาดใหญํ และมีประชากรจํานวนมาก 

2. รายได๎ที่อบจ.จัดเก็บเองมีน๎อย เมื่อเทียบกับรายได๎จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายรับ
ที่ได๎จากรัฐบาลไมํมีความแนํนอน 

3. การเบิกจํายมีหลายขั้นตอน  ใช๎เอกสารมาก ทําให๎การเบิกจํายเงินได๎ลําช๎า 
 

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
1. สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ สภาพแวดล๎อมไมํสะอาด ประชาชนผู๎มาติดตํอราชการไมํได๎

รับการอํานวยความสะดวกเทําที่ควร เชํน สถานที่จอดรถ ห๎องสุขา สถานที่นั่งรอรับบริการ 
 

ด้านบริหารจัดการ 
1. สายการบังคับบัญชายาว ทําให๎การปฏิบัติงานลําช๎า 
2. ขาดการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรอยํางเป็นระบบ 

 
โอกาส (Opportunity – o) 
 

ด้านการเมือง การปกครอง 
1. มีการประสานงานกับนักการเมืองระดับท๎องถิ่นและระดับชาติได๎ดี  
 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. พ้ืนที่ทางการเกษตรสํวนหนึ่งอยูํในเขตชลประทาน สามารถเพาะปลูกพืชได๎ทั้งปี  
2. พ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวนตําบลตะขบมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์   เอ้ือตํอ

การพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
 

ด้านสังคม 
1. มีทรัพยากรมนุษย์ซึ่งอยูํในวัยเรียน เยาวชนจํานวนมาก สามารถที่จะกลับมาพัฒนา

จังหวัดได๎ 
2.  มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของท๎องถิ่น  
 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี สํงผลให๎การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ 

การติดตํอสื่อสารระหวํางหนํวยงานมีความสะดวก รวดเร็ว  
 

อุปสรรค (Threat-t) 
 

ด้านการเมือง การปกครอง 
1. การกระจายอํานาจสูํท๎องถิ่นเป็นไปด๎วยความลําช๎า ไมํเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

กระจายอํานาจฯ  
2.  ขาดเสถียรภาพทางการเมืองระดับชาติ 
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3.  ขาดความตํอเนื่องในนโยบายการพัฒนาท๎องถิ่น 
4.  ประชาชนยังไมํเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ของหนํวยงาน 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. น้ํามันราคาสูงขึ้นโดยตํอเนื่อง 
2. ขาดการรวมกลุํมอาชีพท่ีเข๎มแข็ง 
3. พ้ืนที่สํวนหนึ่งอยูํนอกเขตชลประทานทําให๎ได๎ผลผลิตที่ไมํแนํนอน 

 

ด้านสังคม 
1. ปัญหาวัยรุํน เยาวชน มีการจับกลุํมดื่มสุรา สํงผลให๎เกิดการทะเลาะวิวาทกันบํอยครั้ง 
2.  แรงงานอพยพออกนอกพ้ืนที่นอกฤดูเพาะปลูก  
3.  ประชาชนสํวนใหญํได๎รับการศึกษาน๎อย ทําให๎ไมํมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4.  ประชาชนไมํสนใจเข๎ามามีสํวนรํวมในการปกครองท๎องถิ่น 
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บทท่ี ๔  วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน 
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บทที่ ๔  วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
 

๔.๑  วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
อบต. ตะขบนําอยูํ  พร๎อมสูํประชาคมอาเซียน  

 

๔.๒  พันธกิจหลักการพัฒนา (Mission)  
จากวิสัยทัศน์การพัฒนา ได๎นํามากําหนดภารกิจหลักหรือพันธกิจ ( Misson)  15  ภารกิจ ดังนี้ 
1.  จัดให๎มีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา 
2.  จัดให๎มีแสงสวํางเพียงพอทั่วทั้งหมูํบ๎าน 
3.  สํงเสริมและสนับสนุนการกีฬา 
4.  สํงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด๎านสาธารณสุข 
5.  ปูองกันและปราบปรามการแพรํระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
6.  สํงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเทคโนโลยีของประชาชน 
7.  สํงเสริมสนับสนุนอาชีพการเกษตรและอาชีพเสริม 
8.  จัดหาและบํารุงรักษาแหลํงน้ําใช๎เพื่อการเกษตร 
9.  สํงเสริมและสนับสนุนปราชญ์ชาวบ๎าน และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
10.  การสํงเสริมการทํองเที่ยว 
11.  สํงเสริมเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
12.  ทํานุบํารุงศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น  
13.  สํงเสริมและสนับสนุน เด็ก เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส 
14.  สํงเสริม สนับสนุน องค์ความรู๎เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
15.  สํงเสริม สนับสนุนการปกครองในระบบประชาธิปไตย 
 

๔.๓  จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Goals ) 
1. เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนดําเนินการตามแนวพระราชดําริ 
2. เพ่ือพัฒนาด๎านการศึกษาให๎มีคุณภาพ 
3. เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาด๎านเกษตรกรรม ให๎มีความเข๎มแข็งและยั่งยืน 
4. เพ่ือพัฒนาด๎านสวัสดิการสังคม ให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. เพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพงานด๎านสาธารณสุข ให๎ประชาชนได๎รับบริการอยํางทั่วถึงและมีสุขภาพ

ดีถ๎วนหน๎า 
6. เพ่ือพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานในองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ 
7. เพ่ือพัฒนาการทํองเที่ยว และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่นให๎คงอยูํตลอดไป 
8. เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชนเลํนกีฬาเพ่ือสุขภาพทีแ่ข็งแรง 
9. เพ่ือบริหารราชการให๎มีประสิทธิภาพคุณภาพ ภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 
10. เพ่ือเสริมสร๎างความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
11. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมสูํความยั่งยืน 
12.  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู๎สูํประชาคมอาเซียน 
13.  เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนมีความรู๎ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
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บทท่ี ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
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บทท่ี ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบใช๎กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา (2556-2558)  มาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 

5.1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 วัตถุประสงค์ 
  -  เพ่ือให๎มีการบริหารจัดการน้ําตามแนวพระราชดําริ  
  -  เพ่ือให๎ประชาชนได๎นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน  
 เป้าหมาย 
  - มีการดําเนินโครงการขุดลอก คูคลอง สร๎างแหลํงน้ํา เพื่อสงวนและกักเก็บน้ําเพื่อ
การเกษตรและการอุปโภค-บริโภค รวมทั้งแก๎ไขปัญหาน้ําทํวมและภัยแล๎ง อยํางน๎อยปีละ 1 โครงการ 
  -  ฝึกอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกํประชาชน อยํางน๎อยปีละ 1 
ครั้ง 
 แนวทางการพัฒนา 

-  พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร๎างแหลํงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตรเพ่ือ
การอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก๎ไขปัญหาน้ําทํวมและน้ําแล๎ง 

-  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสํงเสริมให๎
ประชาชนเข๎าใจเรื่องการใช๎น้ํา และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎ค๎ุมคํา 

 

5.2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ ให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

-  เพ่ือพัฒนาครูผู๎ดูแลเด็กและบุคลากรด๎านการศึกษาให๎เป็นมีคุณภาพ มีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

-  เพ่ือสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชนให๎ประชาชนในชุมชนได๎ใช๎คอมพิวเตอร์ในการหา
ความรู๎เพิ่มเติม เตรียมพร๎อมและตระหนักถึงความสําคัญของการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในทุกด๎าน 
เชํน ด๎านแรงงาน ด๎านอาชีพ เป็นต๎น 

-  เพ่ือสนับสนุนให๎มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีคุณภาพเพียงพอสําหรับอบรมเลี้ยงดูและ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  

-  เพ่ือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมให๎เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและนักเรียนระดับประถม รับประทานครบทุกคน 
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 เป้าหมาย 
- พัฒนาใหศ๎ูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ ผํานเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกศูนย์ให๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ภายในปี 2561 

-  สํงเสริมให๎ครูผู๎ดูแลเด็กและบุคลากรด๎านการศึกษาได๎รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ความรู๎ อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

-  จัดให๎มีศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชนเพ่ือให๎ประชาชนได๎ค๎นคว๎าหาความรู๎จากอินเตอร์เน็ต
อยํางน๎อย 1 ศูนย์ ภายในปี 2561 

-  จัดให๎มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ สําหรับอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เพ่ิมข้ึนอีกอยํางน๎อย 1 ศูนย์ ภายในปี 2561  

-  จัดให๎มีอาหารกลางวันและอาหารเสริมให๎เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียน
ระดับประถม รับประทานครบทุกคน 

 

 แนวทางการพัฒนา 
- สํงเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ ให๎

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
-  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด๎านการศึกษา (ครูผู๎ดูแลเด็ก) ให๎เป็นผู๎มีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
-  สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชนสนับสนุนและ

สํงเสริมให๎ประชาชนทุกหมูํทุกระดับให๎เตรียมพร๎อมและตระหนักถึงความสําคัญของการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียนในทุกด๎าน เชํน ด๎านแรงงาน ด๎านอาชีพ เป็นต๎น 

-  สนับสนุนให๎มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีคุณภาพเพียงพอสําหรับอบรมเลี้ยงดูและพัฒนา
เด็กปฐมวัย ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติด๎านเด็กปฐมวัย 

-  สํงเสริม สนับสนุนให๎เด็กปฐมวัยและนักเรียนระดับประถมศึกษามีสุขภาพดี พร๎อม
สําหรับการเรียนรู๎ 

 

5.3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 วัตถุประสงค์ 

-  เพ่ือจัดหาแหลํงน้ําเพื่อการเกษตร หรือปรับปรุงพัฒนาระบบชลประทานให๎เกษตรกรมี
ศักยภาพในการผลิตและสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํเกษตรกร  

-  เพ่ือลดต๎นทุนการผลิต โดยจัดหาแหลํงเงินทุนปลอดดอกเบี้ยให๎กลุํมเกษตรกร  
-  เพ่ือเพ่ิมมูลคําผลผลิตทางการเกษตรตามนโยบายจํานําผลิตผลทางการเกษตรของ

รัฐบาล  
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 เป้าหมาย 
-  จัดให๎มีการขุดลอก คู คลอง หรือกํอสร๎างฝาย เพ่ือพัฒนาเป็นแหลํงน้ําเพ่ือการเกษตร 

หรือปรับปรุงพัฒนาระบบชลประทาน อยํางน๎อยปีละ 1 โครงการ 
-  จัดให๎มีกองทุนสําหรับให๎กลุํมเกษตรกรหรือกลุํมอาชีพตํางๆ กู๎ยืมเงินโดยปลอดดอกเบี้ย

อยํางน๎อย 1 กองทุน 
-  จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามโครงการจํานําผลิตผลทางการเกษตร

อยํางน๎อย 1 คน  
 แนวทางการพัฒนา 

-  สํงเสริมให๎เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตและสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํเกษตรกร 
-  สํงเสริมให๎เกษตรกรลดต๎นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคําผลผลิตทางการเกษตรตาม

นโยบายของรัฐบาล  
 

5.4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
วัตถุประสงค์ 

-  เพ่ือให๎มีการสํงเสริมโครงการพัฒนาระดับหมูํบ๎าน ให๎พึ่งตนเองได๎ ให๎ประชาชนมีฐานะ
ดีขึ้นมีสาธารณูปโภคท่ีดีและเข๎าถึงทุกชุมชน 

-  เพ่ือสํงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และ
ผู๎ด๎อยโอกาส  

-  สํงเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม
ตํอไปในอนาคต 

-  สํงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท๎องถิ่นเพ่ือ
เตรียมยกระดับเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

-  ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกระดับเพื่อ
ปูองกันและให๎มีการปราบปรามและแก๎ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจําหนํายยาเสพติดในทุก
ระดับ 

-  ดําเนินการโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อให๎บริการประชาชน และรับทราบปัญหา
อุปสรรค และความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ี 

-  สํงเสริมและประกาศเกียรติคุณผู๎ที่เป็นแบบอยํางที่ดี และสร๎างคุณประโยชน์ตํอสังคม ผู๎
มีคุณูปการ และสร๎างชื่อเสียงให๎แกํองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ 

 

 เป้าหมาย 
-  จัดให๎มีการจัดทําแผนพัฒนาหมูํบ๎าน ให๎เป็นไปตามมาตรฐานแผนพัฒนาหมูํบ๎านครบ

ทุกหมูํบ๎านในปี 2561 
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 หน๎า | ๙๐  
 

-  จัดให๎ผู๎ที่ข้ึนทะเบียนและมีสิทธิได๎รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ติดเชื้อ 
HIV ตามนโยบายของรัฐบาล ได๎รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ครบ 100% ในปี 2561 

-  มีการฝึกอบรมหรือทัศนศึกษาดูงานเพื่อสํงเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน 
อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

-  มีการจัดฝึกอบรม หรือสํงประชาชนเข๎ารับการฝึกอบรมเพ่ือสํงเสริมพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพตามความสามารถของแรงงานอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

-  มีการดําเนินการโครงการเพื่อ เพ่ือปูองกันและให๎มีการปราบปรามและแก๎ไขปัญหาการ
เสพ การผลิตและการจําหนํายยาเสพติดอยํางน๎อยปีละ 1 โครงการ 

-  มีการดําเนินการโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อให๎บริการประชาชน และรับทราบปัญหา
อุปสรรค และความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ีอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

-  มีการประกาศเกียรติคุณผู๎ที่เป็นแบบอยํางท่ีดี และสร๎างคุณประโยชน์ตํอสังคม ผู๎มี
คุณูปการ และสร๎างชื่อเสียงให๎แกํองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

 

 แนวทางการพัฒนา 
 -  สํงเสริมโครงการพัฒนาระดับหมูํบ๎าน ให๎พ่ึงตนเองได๎ ให๎ประชาชนมีฐานะดีขึ้นมี
สาธารณูปโภคท่ีดีและเข๎าถึงทุกชุมชน 

-  สํงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส
โดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและดําเนินการให๎เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือดําเนินการ
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอยํางตํอเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให๎มีความรู๎ความชํานาญใน
วิชาชีพที่เหมาะสม เพ่ือพ่ึงตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได๎อยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียม
กับบุคคลทั่วไป  

-  สํงเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม
ตํอไปในอนาคต 

-  สํงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท๎องถิ่นเพ่ือ
เตรียมยกระดับเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

-  ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกระดับเพื่อ
ปูองกันและให๎มีการปราบปรามและแก๎ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจําหนํายยาเสพติดในทุก
ระดับ 

-  ดําเนินการโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อให๎บริการประชาชน และรับทราบปัญหา
อุปสรรค และความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ี 

-  สํงเสริมและประกาศเกียรติคุณผู๎ที่เป็นแบบอยํางที่ดี และสร๎างคุณประโยชน์ตํอสังคม ผู๎
มีคุณูปการ และสร๎างชื่อเสียงให๎แกํองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ 
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5.5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 วัตถุประสงค์ 

-  เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูํบ๎าน(อสม.) 
-  เพื่อสํงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูํบ๎านและชุมชน ให๎มีสุขภาพ

แข็งแรง โดยให๎การเรียนรู๎การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปูองกันโรค การใช๎ยาอยําง
ถูกต๎อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข๎ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการ
ด๎านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

-  เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนหนํวยบริการฉุกเฉิน (EMS) ประจําองค์การบริหารสํวนตําบล
ตะขบ 

-  เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพประจําองค์การ
บริหารสํวนตําบลตะขบ 

 

 เป้าหมาย 
-  จัดให๎มีการสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูํบ๎าน (อสม.) โดยให๎

อุดหนุนสนับสนุนครบทั้ง 19 หมูํบ๎าน ในเขต อบต.ตะขบ อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง  
-  จัดให๎มีบริเวณสําหรับออกกําลังกายโดยมีเครื่องออกกําลังกาย หรือจัดลานแอโรบิคเพ่ือ

สํงเสริมให๎ประชาชนออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูํบ๎านและ
ชุมชน ให๎มีสุขภาพแข็งแรง อยํางน๎อย 2 แหํง  ภายในปี 2561 

-  จัดให๎มีการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสําหรับหมูํบ๎านอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
-  จัดให๎มีหนํวยบริการฉุกเฉิน (EMS) ประจําองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ โดย

ให๎บริการ 24 ชั่วโมง จํานวน 1 หนํวย ภายในปี 2561 
-  ให๎มีการสนับสนุนเงินงบประมาณเพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพประจําองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
 

 แนวทางการพัฒนา 
 -  สํงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูํบ๎าน(อสม.) 

-  สํงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูํบ๎านและชุมชน ให๎มีสุขภาพ
แข็งแรง โดยให๎การเรียนรู๎การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปูองกันโรค การใช๎ยาอยําง
ถูกต๎อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข๎ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการ
ด๎านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

-  สํงเสริมและสนับสนุนหนํวยบริการฉุกเฉิน (EMS) ประจําองค์การบริหารสํวนตําบล
ตะขบ 

-  สํงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพประจําองค์การบริหาร
สํวนตําบลตะขบ  
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5.6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

วัตถุประสงค์ 
-  เพ่ือกํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม ถนน สะพาน ให๎ดีขึ้น 
-  เพ่ือจัดให๎มีไฟฟูาใช๎ครบทุกครัวเรือน โดยไมํต๎องตํอพํวงจากผู๎อ่ืน  
-  เพ่ือให๎ประชาชนมีน้ําสะอาดเพียงพอตํอการอุปโภค-บริโภคในครัวเรือน 
-  เพ่ือให๎ประชาชนมีแหลํงน้ําไว๎ใช๎ในการเกษตรทั้งฤดูฝนและฤดูแล๎ง 

 เป้าหมาย 
  -  จัดให๎มีถนนปลอดฝุุน (ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)  เพ่ิมข้ึนเป็น
ระยะทางอยํางน๎อย  10,000 เมตร ภายในปี 2561 
  -  ดําเนินการขยายเขตไฟฟูาให๎ได๎อยํางน๎อยร๎อยละ 85 ของความต๎องการขยายเขตไฟฟูา
ทั้งหมดระหวํางปี 2557-2560  ภายในปี 2561 
  -  ทําให๎ทุกหมูํบ๎านมีน้ําประปาสะอาดใช๎ ภายในปี 2561  
  -  มีการกํอสร๎าง ทํานบ ฝาย เขื่อน หรือขุดลอกคูคลอง อยํางน๎อยปีละ 1 แหํง  
 

 แนวทางการพัฒนา 
-  สํงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด๎านโครงสร๎างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให๎

สอดคล๎องกับความจําเป็นและความต๎องการของประชาชนในการดํารงชีวิตอยํางพอเพียง  
-  กํอสร๎าง ปรับปรุงเส๎นทางการคมนาคมอยํางทั่วถึง ให๎สามารถตอบสนองความต๎องการ 

และแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน โดยเฉพาะเส๎นทางการขนสํงผลผลิตทางการเกษตร 
แหลํงทํองเที่ยว และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการดํารงชีวิตของประชาชน 

-  ประสาน สนับสนุน รํวมมือกับสํวนราชการ และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนๆ เพื่อ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู๎ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการกํอสร๎าง ปรับปรุง 
เส๎นทางคมนาคม 

-   ประสานในการแก๎ไขปัญหาความเดือนร๎อนของประชาชนในด๎านสาธารณูปโภคและ
สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎าใจในการใช๎และรักษาสาธารณูปโภคอยํางคุ๎มคํา 

 

5.7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
 

 วัตถุประสงค์ 
-  เพ่ือฟ้ืนฟูและสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน เพ่ือ

การอนุรักษ์สืบสานตํอและเชื่อมโยงสูํกิจกรรมการทํองเที่ยว 
- เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูแหลํงทํองเที่ยวเดิม สร๎างแหลํงทํองเที่ยวใหมํ รวมทั้งจัดกิจกรรม

ด๎านการทํองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกตํางๆ เพื่อกระตุ๎นเศรษฐกิจ และสร๎างรายได๎จากการ
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ทํองเที่ยวขององค์การบริหารสํวนตําบลตะขบเพ่ิมข้ึน โดยรํวมมือกับองค์กรปกครองสํวน อ่ืนๆ 
หนํวยงานและสํวนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข๎อง 

-  เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขํงขันกีฬาประเภท
ตํางๆ ระดับตําบล เพื่อให๎เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรม
กีฬา รวมถึงการสร๎างความเป็นเลิศทางด๎านกีฬาสูํกีฬาอาชีพ 

 เป้าหมาย 
-  มีการสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน เพ่ือการ

อนุรักษ์สืบสานตํอและเชื่อมโยงสูํกิจกรรมการทํองเที่ยว อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
-  จัดให๎แหลํงมีทํองเที่ยวเพิ่มข้ึน โดยการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหลํงทํองเที่ยวเดิม หรือสร๎าง

แหลํงทํองเที่ยวใหมํ รวมทั้งจัดกิจกรรมด๎านการทํองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกตํางๆ อยําง
น๎อย 1 แหํงในปี 2561 

-  มีการจัดการแขํงขันกีฬาประเภทตํางๆ ในระดับตําบลเพ่ือให๎เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

 

 แนวทางการพัฒนา 
-  พัฒนาฟื้นฟูและสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 

เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานตํอและเชื่อมโยงสูํกิจกรรมการทํองเที่ยว  
- พัฒนาและฟ้ืนฟูแหลํงทํองเที่ยวเดิม สร๎างแหลํงทํองเที่ยวใหมํ รวมทั้งจัดกิจกรรมด๎าน

การทํองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกตํางๆ เพื่อกระตุ๎นเศรษฐกิจ และสร๎างรายได๎จากการ
ทํองเที่ยวขององค์การบริหารสํวนตําบลตะขบเพ่ิมข้ึน โดยรํวมมือกับองค์กรปกครองสํวน อ่ืนๆ 
หนํวยงานและสํวนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข๎อง 

-  สนับสนุนและสํงเสริมความสามารถของผู๎ประกอบการธุรกิจทํองเที่ยว และสร๎าง
เครือขําย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค๎าและและบริการ 

-  สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขํงขันกีฬาประเภทตํางๆ 
ระดับตําบล  เพื่อให๎เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา 
รวมถึงการสร๎างความเป็นเลิศทางด๎านกีฬาสูํกีฬาอาชีพ 

 
5.8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 วัตถุประสงค์ 

-  เพ่ือปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ ให๎รองรับ
การปฏิบัติภารกิจหน๎าที่ ตามท่ีกฎหมายกําหนดอยํางมีประสิทธิภาพสอดคล๎องกับหลักการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี และเพ่ือรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  

-  เพ่ือนําระบบสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารงานภายในองค์กร ให๎การบริการประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว แมํนยํา  
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-  เพ่ือสนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ ให๎ได๎รับความรู๎
เพ่ิมเติม  เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให๎เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการ
สื่อสารและรํวมมือกับประชาคมอาเซียน 

 

 เป้าหมาย 
-  ให๎มีการปรับปรุงการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ ให๎มีประสิทธิภาพ

และได๎รับรางวัลองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีมีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  ภายในปี 2561  
-  ให๎มีการนําระบบสารสนเทศที่กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นคิดค๎นและพัฒนา 

มาใช๎ในการบริหารงานภายในองค์กร ให๎อยํางน๎อยร๎อยละ 90  ภายในปี 2561 
-  ให๎บุคลากรฝุายประจํา และฝุายบริหารในสังกัดขององค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ 

ได๎รับความรู๎เพ่ิมเติม  โดยการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน  อยํางน๎อยคนละ 1 ครั้ง ตํอปี  หรือผู๎ที่
จบการศึกษาต่ํากวําระดับปริญญาตรีได๎เข๎ารับการศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น  

 

 แนวทางการพัฒนา 
-  ปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ เพื่อให๎รองรับ

การปฏิบัติภารกิจหน๎าที่ ตามท่ีกฎหมายกําหนดอยํางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร๎างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู๎และทัศนคติในด๎าน
ตํางๆกับองค์กรปกครองท๎องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศตํางๆ ในโลก  

-  นําระบบสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให๎บริการกับประชาชน
ให๎สะดวก รวดเร็ว แมํนยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู๎รับบริการเป็นสําคัญ 

-  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ ให๎ได๎รับการศึกษา 
อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู๎ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการทํางานให๎เกิดประสิทธิผลในการ
บริการประชาชน และในการสื่อสารและรํวมมือกับประชาคมอาเซียน  

5.9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 วัตถุประสงค์ 

-  เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนและรํวมมือ กับสํวนราชการ หนํวยงาน มูลนิธิการกุศลและ
องค์กรที่เกี่ยวข๎อง ในการเตรียมความพร๎อมในการปูองกันภัย และการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย  

-  เพ่ือสํงเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล๎องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่
สําคัญ เพื่อสร๎างความอบอุํนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

-  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นกําลัง
สนับสนุนเจ๎าหน๎าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในหมูํบ๎าน 
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 เป้าหมาย 
-  มีโครงการฝึกอบรม หรือโครงการความรํวมมือกับสํวนราชการ หนํวยงาน มูลนิธิการ

กุศลและองค์กรที่เกี่ยวข๎อง ในการเตรียมความพร๎อมในการปูองกันภัย และการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัย อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

-  มีการติดตั้งกล๎องวงจรปิดเพื่อในเขตชุมชน หรือสถานที่สําคัญ เพื่อสร๎างความอบอุํนใจ 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยํางน๎อย หมูํบ๎านละ 2 จุด ภายในปี 
2561 

-  มีการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน หรืออบรมเพ่ือทบทวนความรู๎ให๎กับ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นกําลังสนับสนุนเจ๎าหน๎าที่รัฐ และดูแลรักษา
ความปลอดภัยและการจราจรในหมูํบ๎านอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

 

 แนวทางการพัฒนา 
-  สํงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตํางๆ 
-  สํงเสริม สนับสนุนและรํวมมือ กับสํวนราชการ หนํวยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข๎อง ในการเตรียมความพร๎อมในการปูองกันภัย และการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย  
-  สํงเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล๎องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ 

เพ่ือสร๎างความอบอุํนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
-  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตํารวจบ๎าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย

พลเรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นกําลังสนับสนุนเจ๎าหน๎าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชนหมูํบ๎าน 

 
5.10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ 

-  เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนและรํวมมือกับสํวนราชการ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม แหลํงน้ํา ลุํมน้ําลําคลอง และปุา
ไม๎ให๎มีความอุดมสมบูรณ์ 

-  เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนและรํวมมือกับสํวนราชการ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ
ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร๎างจิตสํานึก เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล๎อม
ของชุมชนท๎องถิ่นทุกระดับ 

 

 เป้าหมาย 
-  จัดให๎มีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสํงเสริม สนับสนุนและรํวมมือกับสํวน

ราชการ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อม แหลํงน้ํา ลุํมน้ําลําคลอง และปุาไม๎ให๎มีความอุดมสมบูรณ์ อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
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-  จัดให๎มีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสํงเสริม สนับสนุนและรํวมมือกับสํวน
ราชการ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร๎างจิตสํานึก เพ่ือปูองกันและ
แก๎ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนท๎องถิ่น 

 
 แนวทางการพัฒนา 

-  สํงเสริม สนับสนุนและรํวมมือกับสํวนราชการ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม แหลํงน้ํา ลุํมน้ําลําคลอง และปุาไม๎ให๎มีความ
อุดมสมบูรณ์ 

-  สํงเสริม สนับสนุนและรํวมมือกับสํวนราชการ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ
ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร๎างจิตสํานึก เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล๎อม
ของชุมชนท๎องถิ่น 
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บทท่ี ๖ 
การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไป 

สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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บทท่ี ๖  การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
 

6.1  แนวทางการด าเนินงาน 
        การนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถิ่นไปสูํการปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่สําคัญ เพราะเป็นขั้นตอนใน
การผลักดันแผนงานที่วางไว๎ทั้งหมดให๎สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามท่ีตั้งเปูาหมายไว๎ การดําเนินงานจะเกิดผล
อยํางมีประสิทธิภาพจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด คํานิยม เปูาหมาย รวมถึงวิธีและ
กระบวนการทํางาน ทุกหนํวยงานต๎องยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงงานนั้น และพร๎อมที่นําแนวทางนั้นไป
ดําเนินการได๎อยํางเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อม และวิธีการปฏิบัติงานของตน ดังนั้น จึงจําเป็นต๎องมีการ
ระดมทรัพยากร แสวงหาการสนับสนุน เพ่ือให๎เกิดการปฏิบัติและบรรลุเปูาหมายของการพัฒนา  
 

ขั้นตอนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
1. การจัดทําแผนพัฒนา 3 ปี  เป็นขั้นตอนการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูํการ 

ปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วํา ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได๎มากกวําหนึ่ง 
แนวทาง และภายใต๎แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได๎มากกวําหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่
จะต๎องนํามาดําเนินการเพ่ือให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต๎องการในแตํละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ซึ่งจะมีผลตํอวัตถุประสงค์ เปูาหมาย จุดมุํงหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

2. การจัดทําข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปี  โดยใช๎แผนพัฒนา 3 ปี เป็น
เครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปี ซึ่งจะนําโครงการ/ กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีมา
แสดงแผนดําเนินงานออกเป็นตัวเลขจํานวนเงิน  ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปีจะเป็นเครื่องมือ
ของผู๎บริหารใช๎ในการกํากับควบคุมผู๎ปฏิบัติงานให๎ปฏิบัติตามที่ได๎วางแผนไว๎ และเป็นเครื่องมือของสภา
ท๎องถิ่นท่ีจะควบคุมดูแล นโยบายและการปฏิบัติงานของคณะผู๎บริหาร รวมถึงเป็นเครื่องมือของประชาชนที่
ควบคุมตรวจสอบวิธีการใช๎เงินในการบริหารของผู๎บริหารและสมาชิกสภาด๎วย 

3. การจัดทําแผนปฏิบัติการ  แผนปฏิบัติการหรือแผนการดําเนินงาน  จัดทําข้ึนเพื่อ
แสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซ๎อนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการทํางานกับหนํวยงานและจําแนกรายละเอียดตํางๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการดําเนินงาน  ซึ่งแผนปฏิบัติการนี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือ
ควบคุมการดําเนินงานให๎เป็นไปอยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

4. การดําเนินโครงการ/กิจกรรม การดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมเป็นขั้นตอน
สําคัญทีเ่กี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการทรัพยากรตํางๆ ให๎มีประสิทธิภาพ เชํน บุคลากรผู๎ปฏิบัติงาน เงิน
งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์การทํางาน วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได๎วางแผนไว๎  
ในบางครั้งจะต๎องปรับเปลี่ยนทรัพยากรให๎เข๎ากับแผนหรือโครงการที่กําหนดไว๎ หรือบางกรณีอาจต๎องปรับ
แผนหรือโครงการให๎เข๎ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน ซ่ึงขึ้นอยูํสภาพแวดล๎อมในการบริหารโครงการที่แตกตํางกัน
ออกไป  การสร๎างความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมให๎เกิดข้ึนได๎นี้ จึงจําเป็นต๎องวิธีการในการ
ปรับแนวทางในการปฏิบัติงานใหมํๆ หรือปรับโครงการให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ในแตํละชํวงเวลาด๎วย  
ดังนั้น องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบจึงวางแนวทางการดําเนินโครงการ/กิจกรรมไว๎ 4  แนวทาง  ดังนี้ 
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4.1  องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบการดําเนินการเอง  โดยใช๎เงินงบประมาณ
ตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปี และเงินนอกงบประมาณที่อยูํในการ
รับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ 

4.2  สนับสนุนงบประมาณให๎หนํวยงานอื่นเป็นผู๎ดําเนินการ  โดยใช๎จํายเงิน
งบประมาณตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปีในหมวดเงินอุดหนุน  จํายอุดหนุน
ให๎หนํวยงานอื่นเป็นผู๎ดําเนินการแทน  เชํน การจํายเงินอุดหนุนให๎แกํโรงเรียนเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  การจํายเงินอุดหนุนเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูํบ๎าน เป็นต๎น 

4.3  ประสานความรํวมมือกับหนํวยงานอื่น  เพื่อการใช๎ทรัพยากรรํวมกันในการ
ดําเนินโครงการ เชํน การขอรับการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรของหนํวยงานอื่นมา
ดําเนินการโดยที่องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบเป็นผู๎รับผิดชอบคําตอบแทนบุคลากร
ที่มาปฏิบัติงาน เป็นต๎น   

4.4  ให๎หนํวยงานอื่นดําเนินการ  โดยการประสานให๎หนํวยงานอื่นเป็น
ผู๎ดําเนินการ วิธีนี้จะเป็นลักษณะของโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพขององค์การบริหาร
สํวนตําบลตะขบ  จึงประสานให๎หนํวยงานอื่นดําเนินการให๎ เชํน การกํอสร๎างถนนสาย
หลักเชื่อมระหวํางตําบล หรือ ระหวํางอําเภอ  เป็นต๎น 

 
หน่วยงานรับผิดชอบในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

  องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบแบํงโครงสร๎างสํวนราชการออกเป็น สํานักงานปลัด กอง
คลัง กองชําง สํวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และหนํวยตรวจสอบภายใน ทุกหนํวยงานมีหน๎าที่
รับผิดชอบในการนําแผนยุทธศาสตร์ไปสูํการปฏิบัติ โดยมีหน๎าที่ดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่อยูํในอํานาจ
หน๎าที่รับผิดชอบ  โดยมีงานนโยบายและแผน สํานักงานปลัด เป็นหนํวยงานหลักในการผลักดันในมีการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์  
 

การติดตามและประเมินผล 
        หลังจากท่ีหนํวยงานทุกหนํวยงานได๎ปฏิบัติดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์แล๎ว จําเป็นต๎อง

มีการกํากับติดตาม และประเมินผล เพื่อให๎ทราบผลและความก๎าวหน๎าในการปฏิบัติงาน วําจะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดในเวลาที่กําหนดไว๎หรือไมํ โดยการติดตามประเมินผล จุดมุํงหมายสําคัญของ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ คือ การประเมินวํามีการนําแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอยํางแท๎จริงเพียงใด และ
ได๎ผลเป็นอยํางไร เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได๎ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บ
รวบรวมข๎อมูล เพ่ือใช๎เป็นสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฉบับตํอไปได๎ ดังนั้น  การที่จะประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได๎ จําเป็นต๎องประเมินผลการปฏิบัติในแตํละแนวทางการพัฒนากํอน 
เพ่ือนําไปสูํการวัดผลความสําเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให๎เห็นได๎วําการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองตํอวิสัยทัศน์หรือไมํ  ดังนั้นในขั้นต๎น  องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นจึงต๎องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให๎ได๎ข๎อมูล ข๎อเท็จจริง อันจะนําไปสูํ
บทสรุปที่ไมํบิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  กําหนดให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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ท๎องถิ่น ประกอบด๎วย สมาชิกสภาท๎องถิ่นท่ีสภาท๎องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน  ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่นท่ี
ประชาคมท๎องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจํานวนสอง
คน  หัวหน๎าสํวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  และผู๎ทรงคุณวุฒิที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือก
จํานวนสองคน  โดยให๎มีวาระอยูํในตําแหนํงคราวละสองปีและอาจได๎รับการคัดเลือกอีกได๎  โดยมีอํานาจ
หน๎าที่ดังนี้ 

1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอ

ผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกันอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให๎ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน  

4) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจมอบให๎
หนํวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรํวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได๎  โดยมี
ขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 

1)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นจัดทํารํางข๎อกําหนด 
ขอบขํายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให๎หนํวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 

2) ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติข๎อกําหนด ขอบขํายและรายละเอียดของงาน  
3) หนํวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรํวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
4) ให๎หนํวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรํวมดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลรายงานผลการดําเนินการซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลตํอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น 

5) ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให๎ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบ
วัน 

องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบได๎แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท๎องถิ่น ตามคําสั่งองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบที่  372 /2556  ลงวันที่ 27  พฤษภาคม  
2556  ประกอบด๎วย 

1) นายพจน์  เอิบพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ 
2) นายธันยพัฒน์  เนียมสําโรง สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ  
3) นายสันติ  ชาญเมืองปัก สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ  
4) นายอํานาจ  แสนสระน๎อย ผู๎แทนประชาคม  
5) นายสมาน  สาระนาสระน๎อย ผู๎แทนประชาคม  
6) นายหาญ  นิตย์ตะขบ  ครูโรงเรียนบ๎านยางกระทุง  
7) นายศุภัคไฑญ  ทองนุช ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านเขาพญาปราบ 
8) นางสาวธมนวรรณ  มูนิตย์ ผู๎อํานวยการกองคลัง 
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9) นายราเชนทร์  ผึ่งตะขบ หัวหน๎าสํานักงานปลัด  
10) นางบุญชํวย  รวมฉิมพลี ผู๎ทรงคุณวุฒิ  
11) นางสาวรุํงทิวา  ชิดพรมราช ผู๎ทรงคุณวุฒิ  
 
ซึ่งคณะกรรมการยังไมํไดป๎ระชุมกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ดังนั้นจึงประยุกต์ใช๎แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา  โดยใช๎แบบ
รายงาน  3  แบบตามรูปแบบที่กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นกําหนดเป็นแนวทางไว๎  คือ  
  1.   แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช๎แบบรายงาน แบบที่ 1 การประเมินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช๎แบบรายงาน  แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการ 
ดําเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  3.   แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใช๎แบบรายงาน  3   แบบ  คือ 
   3.1   แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
   3.2  แบบประเมินความพอใจตํอผลการดําเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
   3.3  แบบประเมินความพอใจตํอผลการดําเนินงานขององค์กร  อปท. ในแตํละ
ยุทธศาสตร์  รายละเอียดแบบประเมินและแบบติดตามในภาคผนวก ซึ่งมีกําหนดห๎วงเวลาในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้ 

 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้

ประเมิน 
รายงาน ระยะเวลา ผู้

ประเมิน 
รายงาน ระยะเวลา 

อบต.
ตะขบ 

1. ใช๎แบบรายงานที่  2  
แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานของ อปท.  
รายไตรมาส (3 เดือน) 
2. สํงรายงานให๎
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา  

ทุกๆ 
 3 เดือน 

อบต.
ตะขบ 

1. ใช๎แบบรายงานที่ 1  
การกํากับการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ ของ อบต. 
2. สํงรายงานให๎
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

เมื่อ อบต.
ประกาศใช๎

แผน 

1. ใช๎แบบรายงานที่ 3/1  
แบบประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์  
2. ใช๎แบบรายงานที่ 3/2  
แบบประเมินความพอใจ
ตํอผลการดําเนินงานของ  
อบต. ในภาพรวม 
 

ทุกๆ  1 ป ี
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ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้

ประเมิน 
รายงาน ระยะเวลา ผู้

ประเมิน 
รายงาน ระยะเวลา 

    3. ใช๎แบบรายงานที่ 3/3  
แบบประเมินความพอใจ
ตํอผลการดําเนินงานของ  
อบต. ในแตํละ
ยุทธศาสตร์ 
4. สํงรายงานให๎
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

 

คณะ 
กรรมการ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ 
3. รายงานผลให๎ผู๎บริหาร
ทราบ 

15 วัน
นับตั้งแตํ

รับ
รายงาน 

คณะ 
กรรมการ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ 
3. เสนอผู๎บริหารทราบ 

15 วัน
นับตั้งแตํรับ

รายงาน 

ผู๎บริหาร 1. เสนอสภาเพ่ือทราบ 
 
2. ประกาศให๎ประชาชน
ทราบ 

1.ภายใน
ธันวาคม 

2.ประกาศ
ไมํน๎อยกวํา

30วัน 
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6.2  ตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์
 
ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2557-2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1 เพ่ือให๎มีการบริหารจัดการน้ํา

ตามแนวพระราชดําริ 
จํานวนโครงการขุดลอก คูคลอง สร๎างแหลํงน้ํา เพื่อสงวน
และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค 
รวมทั้งแก๎ไขปัญหาน้ําทํวมและภัยแล๎ง อยํางน๎อยปีละ 1 
โครงการ 

5 1 1 1 1 1 

2 เพ่ือให๎ประชาชนได๎นํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน 

จํานวนกิจกรรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แกํประชาชน อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

5 1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2557-2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1 เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ ให๎
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารสํวน
ตําบลตะขบ ผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการศึกษา ภายในปี 
2561 (4 ศูนย)์ 

4 - 1 1 1 1 

2 เพ่ือพัฒนาครูผู๎ดูแลเด็กและบุคลากร
ด๎านการศึกษาให๎เป็นมีคุณภาพ มี
ทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล  

ครูผู๎ดูแลเด็กและบุคลากรด๎านการศึกษาท่ีได๎รับการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความรู๎ อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
ในแตํละปี 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 เพ่ือให๎มีศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชนให๎
ประชาชนได๎ใช๎คอมพิวเตอร์ในการหา
ความรู๎เพิ่มเติม เตรียมพร๎อม
ความสําคัญของการเข๎าสูํประชาคม
อาเซียนในทุกด๎าน เชํน ด๎านแรงงาน 
ด๎านอาชีพ เป็นต๎น 

จํานวนศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชนเพ่ือให๎ประชาชนได๎
ค๎นคว๎าหาความรู๎จากอินเตอร์เน็ต  

1 - - - 1 - 

4 เพ่ือให๎มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มี
คุณภาพเพียงพอสําหรับอบรมเลี้ยงดู
และพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีคุณภาพ สําหรับอบรม
เลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่เพ่ิมข้ึน 

1 - - 1 - - 

5 เพ่ือให๎เด็กปฐมวัยและนักเรียน
ระดับประถมได๎รับประทานหาร
กลางวันและอาหารเสริมครบทุกคน 

จํานวนเด็กปฐมวัยและนักเรียนระดับประถมศึกษาได๎รับ
ประทานอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2557-2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1 เพ่ือจัดหาแหลํงน้ําเพื่อการเกษตร 

หรือปรับปรุงพัฒนาระบบชลประทาน
ให๎เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตและ
สร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํเกษตรกร 

จํานวนโครงการเพื่อพัฒนาเป็นแหลํงน้ําเพ่ือการเกษตร 
หรือปรับปรุงพัฒนาระบบชลประทาน 

4 1 1 1 1 1 

2 เพ่ือลดต๎นทุนการผลิต โดยจัดหา
แหลํงเงินทุนปลอดดอกเบี้ยให๎กลุํม
เกษตรกร 

จํานวนกองทุนสําหรับให๎กลุํมเกษตรกรหรือกลุํมอาชีพ
ตํางๆ กู๎ยืมเงินโดยปลอดดอกเบี้ย 

1    
 

1 

  

3 เพ่ือเพ่ิมมูลคําผลผลิตทางการเกษตร
ตามนโยบายจํานําผลิตผลทาง
การเกษตรของรัฐบาล 

จํานวนเจ๎าหน๎าที่สนับสนุนการดําเนินการตามโครงการ
จํานําผลิตผลทางการเกษตร 

1    
 

1 
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2557-2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1 เพ่ือให๎มีการสํงเสริมโครงการพัฒนา

ระดับหมูํบ๎าน ให๎พึ่งตนเองได๎ ให๎
ประชาชนมีฐานะดีขึ้นมีสาธารณูปโภค
ที่ดีและเข๎าถึงทุกชุมชน 

จํานวนหมูํบ๎านที่มีการจัดทําแผนพัฒนาหมูํบ๎านตาม
มาตรฐานแผนพัฒนาหมูํบ๎าน  

100% 50% 65% 70% 85% 100% 

2 เพ่ือสํงเสริม พัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตของสตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 
และผู๎ด๎อยโอกาส 

ผู๎ที่ขึ้นทะเบียนและมีสิทธิได๎รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ติดเชื้อ HIV ตามนโยบายของรัฐบาล 
ได๎รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ครบ 100%  

100% 
 
 

100% 
 

 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสนับสนุน การพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี 

5 1 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

3 เพ่ือสํงเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็ก
และเยาวชน ให๎เป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพของสังคมตํอไปในอนาคต 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสํงเสริม พัฒนาคุณภาพ
ของเด็กและเยาวชน 

5 1 1 1 1 1 

4 สํงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ตามความสามารถของแรงงานใน
ท๎องถิ่นเพ่ือเตรียมยกระดับเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อสํงเสริมหรือพัฒนา
คุณภาพและศักยภาพของแรงงาน 

5 1 1 1 1 1 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2557-2561 2557 2558 2559 2560 2561 
5 เพ่ือสนับสนุน และประสานสํวน

ราชการ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ทุกระดับเพ่ือปูองกันและให๎มีการ
ปราบปรามและแก๎ไขปัญหาการเสพ 
การผลิตและการจําหนํายยาเสพติดใน
ทุกระดับ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือปูองกันและให๎มีการ
ปราบปรามและแก๎ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการ
จําหนํายยาเสพติด 

5 1 1 1 1 1 

6 ดําเนินการโครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
เพ่ือให๎บริการประชาชน และรับทราบ
ปัญหาอุปสรรค และความต๎องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี 

จํานวนโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อให๎บริการประชาชน 
และรับทราบปัญหาอุปสรรค และความต๎องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

5 1 1 1 1 1 

7 สํงเสริมและประกาศเกียรติคุณผู๎ที่เป็น
แบบอยํางที่ดี และสร๎างคุณประโยชน์
ตํอสังคม ผู๎มีคุณูปการ และสร๎าง
ชื่อเสียงให๎แกํองค์การบริหารสํวน
ตําบลตะขบ 

จํานวนครั้งในการประกาศเกียรติคุณผู๎ที่เป็นแบบอยํางท่ี
ดี และสร๎างคุณประโยชน์ตํอสังคม ผู๎มีคุณูปการ และ
สร๎างชื่อเสียงให๎แกํองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ 

5 1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2557-2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1 เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการ

ดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมูํบ๎าน(อสม.) 

จํานวนกลุํม อสม. ที่ อบต.ตะขบสนับสนุนการ
ดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูํบ๎าน (อสม.) 

19    
19 

  

2 เพ่ือสํงเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในระดับหมูํบ๎านให๎มีสุขภาพ
แข็งแรง  

จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อเพ่ิมจํานวน หรือพ้ืนที่สวน
สุขภาพ ลานกีฬาหรือลานแอโรบิค  

2 
 

- 
 

1 
 

- 1 - 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อให๎การสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาสําหรับหมูํบ๎าน 

5 1 1 1 1 1 

3 เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนหนํวย
บริการฉุกเฉิน (EMS) ประจําองค์การ
บริหารสํวนตําบลตะขบ 

จํานวนหนํวยบริการฉุกเฉิน (EMS) ประจําองค์การ
บริหารสํวนตําบลตะขบ 

1 1 - - - - 

4 สํงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพประจํา
องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ 

จํานวนครั้งในการสนับสนุนเงินงบประมาณเพ่ือสํงเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประจําองค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ 

5 1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2557-2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1 เพ่ือกํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม ถนน 

สะพาน ให๎ดีขึ้น 
ระยะทางถนนปลอดฝุุน (ถนนลาดยางและถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก)  (เมตร) 

10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

2 เพ่ือจัดให๎มีไฟฟูาใช๎ครบทุกครัวเรือน 
โดยไมํต๎องตํอพํวงจากผู๎อ่ืน 

ร๎อยละของความต๎องการขยายเขตไฟฟูา 2557-2560   85% 65% 70% 75% 80% 85% 

3 เพ่ือให๎ประชาชนมีน้ําสะอาดเพียงพอ
ตํอการอุปโภค-บริโภคในครัวเรือน 

จํานวนหมูํบ๎านที่มีน้ําประปาสะอาดใช๎ 19 5 5 5 2 2 

4 เพ่ือให๎ประชาชนมีแหลํงน้ําไว๎ใช๎ใน
การเกษตรทั้งฤดูฝนและฤดูแล๎ง 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม ในการกํอสร๎าง ทํานบ ฝาย 
เขื่อน หรือขุดลอกคูคลอง เพื่อการเกษตร 

5 1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2557-2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1 เพ่ือฟ้ืนฟูและสํงเสริมกิจกรรมด๎าน

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานตํอ
และเชื่อมโยงสูํกิจกรรมการทํองเที่ยว 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม สํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์
สืบสานตํอและเชื่อมโยงสูํกิจกรรมการทํองเที่ยว  

5 1 1 1 1 1 

2 เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูแหลํงทํองเที่ยว
เดิม สร๎างแหลํงทํองเที่ยวใหมํ รวมทั้ง
จัดกิจกรรมด๎านการทํองเที่ยว และสิ่ง
อํานวยความสะดวกตํางๆ เพื่อกระตุ๎น
เศรษฐกิจ และสร๎างรายได๎จากการ
ทํองเที่ยวขององค์การบริหารสํวน
ตําบลตะขบเพ่ิมข้ึน  

จํานวนแหลํงทํองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น  1 - - - - 1 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ืออํานวยความสะดวกหรือ
สํงเสริมให๎มีการทํองเที่ยว ในเขต อบต.ตะขบ 

5 1 1 1 1 1 

3 เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ลานกีฬาชุมชน และจัดการแขํงขัน
กีฬาประเภทตํางๆ ระดับตําบล 
เพ่ือให๎เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิด
ความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรม
กีฬา รวมถึงการสร๎างความเป็นเลิศ
ทางด๎านกีฬาสูํกีฬาอาชีพ 

จํานวนกิจกรรม/โครงการแขํงขันกีฬาประเภทตํางๆ ใน
ระดับตําบลเพ่ือให๎เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความ
สนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา 

5 1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2557-2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1 เพ่ือปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารงาน

ขององค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ 
ให๎รองรับการปฏิบัติภารกิจหน๎าที่ 
ตามท่ีกฎหมายกําหนดอยํางมี
ประสิทธิภาพสอดคล๎องกับหลักการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และเพ่ือ
รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

อบต.ตะขบได๎รับรางวัลองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีมี
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ภายในปี 2561 
จํานวน 1 ครั้ง 

1 - - - 1 - 

2 เพ่ือนําระบบสารสนเทศมาใช๎ในการ
บริหารงานภายในองค์กร ให๎การ
บริการประชาชนมีความสะดวก 
รวดเร็ว แมํนยํา 

ร๎อยละของการนําระบบสารสนเทศที่กรมสํงเสริมการ
ปกครองสํวนท๎องถิ่นคิดค๎นและพัฒนา มาใช๎ในการ
บริหารงานภายใน อบต.ตะขบ 

90% 50% 65% 75% 85% 90% 

3 เพ่ือสนับสนุนบุคลากรในสังกัดของ
องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ ให๎
ได๎รับความรู๎เพ่ิมเติม  เพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานให๎เกิด
ประสิทธิผลในการบริการประชาชน 
การสื่อสารและรํวมมือกับประชาคม
อาเซียน 

ร๎อยละของบุคลากรฝุายประจํา และฝุายบริหารในสังกัด
ขององค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ ได๎รับความรู๎
เพ่ิมเติม  โดยการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน  อยํางน๎อย
คนละ 1 ครั้ง ตํอปี 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ร๎อยละของบุคลากรฝุายประจํา และฝุายบริหารในสังกัด
ของ อบต.ตะขบ ที่จบการศึกษาต่ํากวําระดับปริญญาตรี
ได๎เข๎ารับการศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น 

100% 65% 75% 85% 90% 100% 
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ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2557-2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1 เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนและรํวมมือ กับ

สํวนราชการ หนํวยงาน มูลนิธิการ
กุศลและองค์กรที่เกี่ยวข๎อง ในการ
เตรียมความพร๎อมในการปูองกันภัย 
และการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม ในการเตรียมความพร๎อมการ
ปูองกันภัย และการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 

5 1 1 1 1 1 

2 เพ่ือสํงเสริม และสนับสนุนการติดตั้ง
ระบบกล๎องวงจรปิดในเขตชุมชน และ
สถานที่สําคัญ เพื่อสร๎างความอบอุํนใจ 
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

จํานวนจุดที่ติดตั้งกล๎องวงจรปิดของแตํละหมูํบ๎าน (19 
หมูํบ๎าน) 

38 30 8 - - - 

3 เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.) เพ่ือเป็นกําลังสนับสนุน
เจ๎าหน๎าที่รัฐ และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจรในหมูํบ๎าน 

จํานวนโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน หรืออบรมเพ่ือทบทวนความรู๎ให๎กับอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  

5 1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2557-2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1 เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนและรํวมมือกับ

สํวนราชการ องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟู
และอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม 
แหลํงน้ํา ลุํมน้ําลําคลอง และปุาไม๎ให๎
มีความอุดมสมบูรณ์ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม  เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม แหลํงน้ํา ลุํมน้ําลําคลอง และปุา
ไม๎ให๎มีความอุดมสมบูรณ์ 

5 1 1 1 1 1 

2 เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนและรํวมมือกับ
สํวนราชการ องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์
สร๎างจิตสํานึก เพ่ือปูองกันและแก๎ไข
ปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล๎อม
ของชุมชนท๎องถิ่นทุกระดับ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม  เพื่อสํงเสริม สนับสนุน
รณรงค์สร๎างจิตสํานึก เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหา
มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนท๎องถิ่น 

5 1 1 1 1 1 
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ภาคผนวก 
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แบบท่ี  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง :  แบบท่ี  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์แล๎ว 

 

ช่ือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น .................................................................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอยํางตํอเนื่องสม่ําเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
6.  มคีณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและประชาคมท๎องถิ่นพิจารณารํางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข๎อมูลและปัญหาสําคัญของท๎องถิ่นมาจัดทําฐานข๎อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดทําแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท๎องถิ่น ( swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท๎องถิ่น 

 
 

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับ
ศักยภาพของท๎องถิ่น 

 
 

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักากรพัฒนาท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

12.  มีการกําหนดจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.  มีการกําหนดเปูาหมายการพัฒนาท๎องถิ่น   
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดทําบัญชีกลุํมโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ํ   
 

  



หน๎า  | ๑๑๖ 
 

 

หน๎า | ๑๑๖  
 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน) 
 

ค าชี้แจง :  แบบท่ี  2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นภายใต๎แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุก  ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตํสิ้นสุดการดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตํสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – 
ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  ช่ือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น..........องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ.............................................. 

2.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่   
 (1)  ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม-ธันวาคม)   (2)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)  

 (3)  ไตรมาสที3่ (เมษายน-มิถุนายน)   (4)  ไตรมาสที่4  (กรกฎาคม-กันยายน) 
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 

3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1 พ.ศ....... ปีที่ 2 พ.ศ....... ปีที่ 3 พ.ศ........ รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1...         
2...         
ฯลฯ         
รวม         

 

4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1 พ.ศ....... ปีที่ 2 พ.ศ....... ปีที่ 3 พ.ศ........ รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1...         
2...         
ฯลฯ         
รวม         

 
5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ....... 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการที่

เสร็จ 

จํานวนโครงการที่
อยูํในระหวําง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
ยังไมํได๎

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการที่
มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ 
1...             
2...             
ฯลฯ             
รวม             

 

 



หน๎า  | ๑๑๗ 
 

 

หน๎า | ๑๑๗  
 

6.  การเบิกจํายงบประมาณ ปี ........... 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม งบหนํวยงานอื่น รวม 
จํานวนเงิน ร๎อยละ จํานวนเงิน ร๎อยละ จํานวนเงิน ร๎อยละ จํานวนเงิน ร๎อยละ 

1...         
2...         
ฯลฯ         
รวม         

 

ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

7.  โครงการที่ได๎รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี  ............ 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการเสร็จ
แล๎ว 

อยูํในระหวําง
ดําเนินการ 

ยังไมํได๎
ดําเนินการ 

งบประมาณที่
ได๎รับ 

งบประมาณที่
เบิกจํายไป 

- - - - - - 
รวม - - - - - 

 

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน............................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน๎า  | ๑๑๘ 
 

 

หน๎า | ๑๑๘  
 

 

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง :  แบบท่ี  3/1 เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช๎ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว๎  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  ช่ือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น..................องค์การบริหารสํวนตําบลตะขบ........................................ 
2.  วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน...................................................................................................................... 
 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ................. 
3.  ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูํในแผนและจํานวนโครงการที่ได๎ปฏิบัต ิ
 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยูํในแผน 

จํานวนโครงการ 

ที่ได๎ปฏิบัต ิ

1...   
2...   

ฯลฯ   

รวม   
 

  



หน๎า  | ๑๑๙ 
 

 

หน๎า | ๑๑๙  
 

 

 

 

คําช้ีแจง  แบบท่ี 3/2  เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตํอการดําเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
ภาพรวม  โดยกําหนดให๎มีการเก็บข๎อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
สํวนท่ี 1  ข๎อมูลทั่วไป 
 
1. เพศ   (1) ชาย    (2) หญิง 
2. อาย ุ  (1) ต่ํากวํา 20 ปี   (2) 20 – 30 ปี    (3) 31 – 40 ปี 

(4) 41 – 50 ปี   (5) 51 – 60 ปี    (6) มากกวํา 60 ปี 
3. การศึกษา  (1) ประถมศึกษา   (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา  (3) อนุปริญญา หรือเทียบเทํา 

(4) ปริญญาตร ี  (5) สูงกวําปริญญาตร ี  (6) อื่น ๆ 
4. อาชีพหลัก  (1) รับราชการ   (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (3) ค๎าขาย ธุรกิจสํวนตัว 

(4) รับจ๎าง   (5) นักเรียนนักศึกษา   (6) เกษตรกร 
(7) อื่น ๆ (ระบ)ุ.................................................................. 

 

สํวนท่ี 2  ความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

5. ทํานมีความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในภาพรวมมากน๎อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก
(10) 

พอใจ
(7) 

พอใจน้อย
(4) 

1)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม    

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให๎ประชาชนทราบ    

5)  การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด    

7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น    

8)  การแก๎ไขปัญหาและการตอบสนองความต๎องการของประชาชน    

9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได๎รับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
 

 

 

 

 

แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 



หน๎า  | ๑๒๐ 
 

 

หน๎า | ๑๒๐  
 

 

  

สํวนยุทธศาสตร์.........……………………………………………………………………………….. 

สํวนท่ี 1  ข๎อมูลทั่วไป 

1. เพศ   (1) ชาย    (2) หญิง 
2. อาย ุ  (1) ต่ํากวํา 20 ปี   (2) 20 – 30 ปี    (3) 31 – 40 ปี 

(4) 41 – 50 ปี   (5) 51 – 60 ปี    (6) มากกวํา 60 ปี 
3. การศึกษา  (1) ประถมศึกษา   (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา  (3) อนุปริญญา หรือเทียบเทํา 

(4) ปริญญาตร ี  (5) สูงกวําปริญญาตร ี  (6) อื่น ๆ 
4. อาชีพหลัก  (1) รับราชการ   (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (3) ค๎าขาย ธุรกิจสํวนตัว 

(4) รับจ๎าง   (5) นักเรียนนักศึกษา   (6) เกษตรกร 
(7) อื่น ๆ (ระบ)ุ.................................................................. 

สํวนท่ี 2  ความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

5. หากให๎ทํานประเมินความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสํนท๎องถิ่นในการพัฒนาด๎าน......................... 
     ................................................................โดยให๎คะแนนเต็ม 10 ทํานจะให๎คะแนนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเทําใด 
 

ประเด็น พอใจมาก(10) 

1)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให๎ประชาชนทราบ  

5)  เปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  

7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น  

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได๎รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

 

 
 
 

แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ  อปท.  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 


