๑

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๒

คานา
การจัดทาแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองโดน ซึ่งได้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อใช้กาหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้จัดทาให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนและศักยภาพของท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล แผน พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และอาเภอ นโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและคณะผู้จั ดทา แผนพัฒนาฉบับนี้ได้จัดทาแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมือง
โดน ให้สามารถพร้อมที่จะนาไปปฏิบัติและสมารถใช้ในการประสานแผนพัฒนาระดับอาเภอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารมุ่งหวังที่จะให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ) ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาคมท้องถิ่น
ประชาชนตลอดจนข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการนาไป
พัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

มีนาคม ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
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๔
บทที่ ๑
บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดาเนินการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กรซึ่งได้แก่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนดาเนินงาน
องค์ประกอบในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
แผนชุมชน และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
ในการกาหนดกรอบยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่น มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ
เป็นภารกิจอันดับแรกในการจัดทาแผนพัฒนา เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบ
สนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นกระบวนการกาหนดทิศทางในอนาคตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องการบรรจุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน และมี ระบบสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นละปัญหาความต้องการของ
ประชาชน ทาให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสาคัญต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดนเป็นอย่างมาก
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนา ที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต
เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน ไปสู่สภาพการณ์ที่พึง
ประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยจะต้องจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน สามารถนาไป
แก้ไขปัญหาและสนองความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง

๕
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
๒. เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
๓. เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะ
เป็นแนวทางพัฒนาที่พร้อมจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองโดน สามารถนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
๔. เพื่อนามาซึ่งการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
๕. เพื่อให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมาย ทิศทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองโดนในอนาคต
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๓ ข้อ ๑๖ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล นามา
วิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้ บริหาร
ท้องถิ่น
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารฯจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป
๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบลมะค่าสามารถ
ดาเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีระบบ มีทิศทางและบรรลุวัตถุประสงค์ เปูาหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ
ประหยัดเวลา และงบประมาณ และสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

๖
บทที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๒.๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน ตั้งอยู่หมู่ ๒ บ้านเมืองโดน ตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากอาเภอประทายประมาณ ๑๔ กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา
ประมาณ ๑๑๙ กิโลเมตร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ แยกออกจากตาบลหันห้วยทรายใน
ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีทั้งหมดจานวน ๗ หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาเภอประทายและอยู่ห่างจาก ที่ว่า
การอาเภอประทายประมาณ ๑๔ กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด
อุดรธานี
๒. อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ตาบลหนองสองห้อง อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ตาบลหนองค่าย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ตาบลทองหลาง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ตาบลหันห้วยทราย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๓. เนื้อที่ มีพื้นที่ทั้งหมดในตาบลเมืองโดน จานวน ๙,๖๑๒ ไร่
- พื้นที่ทาการเกษตร
๑๕,๙๐๕
ไร่
- พื้นที่ปุาไม้
๖๓๐
ไร่
- ที่อยู่อาศัย
๕๖๐
ไร่
- แหล่งน้า
๑,๓๗๘
ไร่
๔. เขตการปกครอง มีทั้งหมด จานวน ๗ หมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑
บ้านเมืองโดน
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๒
บ้านโนนเมือง
หมู่ที่ ๖
หมู่ที่ ๓
บ้านดอนวัว
หมู่ที่ ๗
หมู่ที่ ๔
บ้านดอนยาว

(๓๖ ตารางกิโลเมตร)

บ้านหนองคู
บ้านหนองม่วงน้อย
บ้านหนองแวง

๕. ภูมปิ ระเทศ
โดยทั่วไปมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอนบริเวณที่ลุ่มจะเป็นที่ทานา บริเวณที่ดอนจะเป็นที่
ตั้งบ้านเรือนของประชาชน ลักษณะของดินจะเป็นดินร่วนปนทรายและเป็นดินเค็มเหมาะสาหรับการเลี้ยง
สัตว์และทาการเกษตร

๗
๖. ประชากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙)
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

-

จานวนครัวเรือน

จานวนประชากร
หญิง
๒๘๙
๒๐๘
๑๙๖
๔๔๖
๔๖๗
๒๔๘
๑๕๕
๒,๐๐๙

บ้าน
ชาย
รวม
เมืองโดน
๑๔๐
๓๔๐
๖๒๙
โนนเมือง
๑๐๔
๒๒๘
๔๓๖
ดอนวัว
๘๒
๑๙๔
๓๙๐
ดอนยาว
๑๙๔
๔๐๗
๘๕๓
หนองคู
๒๒๑
๔๗๘
๙๔๕
หนองม่วงน้อย
๑๑๐
๒๓๕
๔๘๓
หนองแวง
๗๓
๑๖๙
๓๒๔
รวม
๙๒๔
๒,๐๕๑
๔,๐๖๐
๗. การศึกษา
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจาตาบล
จานวน ๑ แห่ง
๒. โรงเรียนประถมศึกษา
จานวน ๔ แห่ง
- โรงเรียนบ้านดอนวัว
- โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี
- โรงเรียนบ้านหนองคู
- โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง
๓. โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จานวน ๑ แห่ง
- โรงเรียนเมืองโดนสาโรง
๔. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
จานวน ๗ แห่ง
๘. สาธารณสุข
๑. สถานีอนามัยประจาตาบล ๑ แห่ง (ตั้งอยู่บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕)
๒. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ ๑๐๐
๓. การจัดเก็บทาลายขยะกระทาโดยชาวบ้านจัดเก็บทาลายเองโดยวิธีเผาและฝัง
๙. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ที่สาธารณประโยชน์ จานวน ๓๑๙ ไร่ ดังนี้
- ปุาช้า
หมู่ที่ ๒ บ้านโนนเมือง จานวน ๓๓ ไร่
ปุาช้าเก่า
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนวัว จานวน ๕๔ ไร่
ดอนเข็ม
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนยาว จานวน ๑๐๖ ไร่
โคกหินตั้ง
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคู จานวน ๑๒๖ ไร่
โคกหัวนา
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวง

๘
๑๐. อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน ประกอบอาชีพทานาและประกอบ
อาชีพทางด้านอื่นบ้างเล็กน้อย เช่น ค้าขาย , รับราชการ , เลี้ยงสัตว์ , รับจ้าง
๑๑. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
๑. วัด จานวน ๕ แห่ง
- วัดบ้านเมืองโดน
หมู่ที่ ๑
- วัดบ้านดอนวัว
หมู่ที่ ๓
- วัดบ้านดอนยาว
หมู่ที่ ๔
- วัดบ้านหนองคู
หมู่ที่ ๕
- วัดบ้านหนองม่วงน้อย
หมู่ที่ ๖
๒. สานักสงฆ์ จานวน ๔ แห่ง
- สานักสงฆ์บ้านโนนเมือง
หมู่ที่ ๒
- สานักสงฆ์วัดปุาเมตตา
หมู่ที่ ๔
- สานักสงฆ์วัดปุาบ้านหนองคู หมู่ที่ ๕
- สานักสงฆ์บ้านหนองแวง
หมู่ที่ ๗
๑๒. ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม อิทธิพลทางความคิด (ค่านิยม)
ประชากรภายในตาบลเมืองโดนได้มีการปฏิบัติยึดถือในขนบธรรมเนีย มประเพณีต่างๆ ตั้งแต่บรรพ
บุรุษจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เช่น งานบุญประเพณีต่างๆ ฮีต ๑๒ ซึ่งประกอบด้วย
เดือนอ้าย
ประเพณีนิมนต์พระสงฆ์เจ้าเข้ากรรม
เดือนยี่
ประเพณีทาบุญคุณข้าว
เดือนสาม
ประเพณีบุญข้าวจี่
เดือนสี่
ประเพณีบุญพระเวช
เดือนห้า
ประเพณีบุญตรุษสงกรานต์และขึ้นบ้านใหม่
เดือนหก
ประเพณีวันวิสาขบูชาและบุญบั้งไฟ
เดือนเจ็ด
ประเพณีบูชาเทวาอารักษ์หลักเมือง ปูุตา
เดือนแปด
ประเพณีเข้าพรรษา
เดือนเก้า
ประเพณีข้าวประดับดิน
เดือนสิบ
ประเพณีข้าวสาก
เดือนสิบเอ็ด
ประเพณีออกพรรษา
เดือนสิบสอง
ประเพณีกฐิน
๑๓. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การให้บริการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนดาเนินการโดยสถานีตารวจภูธร

๙
ตาบลหันห้วยทราย โดยมีเจ้าหน้าที่สายตรวจคอยออกตรวจตราในพื้นที่เป็นประจา นอกจากนี้ยังมีปูอมยาม
ประจาหมู่บา้ นทุกหมู่บ้าน
๒.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพท้องถิ่น
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ
และเครื่องมืออุปกรณ์
๑. ข้อมูลคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
๑. นายอุทัย
แสนนอก นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. นายสมาน
อดทน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๓. นายมานพ
สุพรรณนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๔. นายไพบูลย์ ภาษี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. ข้อมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
๑. นายสุทธี
หินกอก
ประธานสภาฯ (ส.อบต. ม.๔)
๒. นายพุฒ
อดทน
รองประธานสภาฯ (ส.อบต. ม.๑)
๓. นายจัด
จอกทอง
เลขานุการสภาฯ (ส.อบต. ม.๒)
๔. นายสมพร
อมฤกตย์
ส.อบต. ม.๑
๕. นายสาราญ
เบี้ยไทสง
ส.อบต. ม.๒
๖. นายภูมินทร์
ชมพุทธ์
ส.อบต. ม.๓
๗. นายมงคล
วุฒิพงศ์เดชา ส.อบต. ม.๓
๘. นายชอบ
อดทน
ส.อบต. ม.๔
๙. นายนรินทร์
สาระพล
ส.อบต. ม.๕
๑๐. นายประจวบ
แทนสีดา
ส.อบต. ม.๕
๑๑. นายทองแดง
นรพันธ์
ส.อบต. ม.๖
๑๒. นายชานน
ทิพย์บาหราบ ส.อบต. ม.๗
๑๓. นายสร้อย
เหล่าหวายนอก ส.อบต. ม.๗
๓. ข้อมูลพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน มีทั้งหมด จานวน ๒๓ คน แยกเป็น
๓.๑ สานักปลัด มีบุคลากรจานวน ๑๑ คน
๑. นางสาวดวงใจ
ชมพุทธ์
ตาแหน่ง ปลัด อบต.
๒. นายเกรียงไกร
จันทลีลา
ตาแหน่ง รองปลัด อบต.
๓. นางสาวอัยษดา
ทุรันไธสง
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
๔. นางชฎาภรณ์
พลศิริ
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
๕. นางสาวอรวรรณ
ชมพุทธ์
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๖. นายธนพล
ประเสริฐ
ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร

๑๐
๗. นางสาวบุญเรือน
ตาเกิด
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
๘. นายพิทักษ์
จันทสิทธิ์
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
๙. นางกรรธิมา
สุพรรณนอก ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
๑๐. นายอนุชิต
อดทน
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑๑. นายอุทัย
เศียรนอก
ตาแหน่ง ยาม
อานาจหน้าที่ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณ การจัดทาแผนพัฒนาตาบลการ
จัดทาร่างข้อบังคับ การจัดทาทะเบียนคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. การดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การให้คาปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชาพนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของอบต.ทั้งหมด การดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต
ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๘ งาน คือ
๑. งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานสวัสดิการพนักงานส่วนตาบล
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานการจัดรับรองการประชุม สัมมนาต่างๆ
- งานดูแลรักษาอาคารสถานที่ จัดเตรียมและบริการด้านสถานที่
- งานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. งานกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานอานวยการและประสานงาน
- งานระเบียบ และข้อบังคับการประชุมสภา
งานการประชุมสภา และจัดทารายงานการประชุมสภา อบต.
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและบริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การประชุมสภา
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ
- งานข้อบัญญัติและระเบียบกฎหมาย
- งานตรวจสอบภายใน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๑
๔. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานกฎหมายและคดี
- งานนิติกรรมสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อบต. หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
- งานระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
๕. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานช่วยเหลือและฟื้นฟู
- งานกู้ภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. งานการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสารวจข้อมูลด้านการเกษตร
- งานจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล
- งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
- งานฝึกอบรมอาชีพการเกษตร
- งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
- งานสารวจช่วยเหลือปูองกันกาจัดสัตรูพืช
- งานบริการข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการเกษตร
- งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสงเคราะห์เบี้ยยังผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์
งานด้านเศรษฐกิจชุมชน
งานสารวจข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.๒ ค.
งานข้อมูลต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล
งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
งานโรคติดต่อและสัตว์นาโรค

๑๒
งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘. งานสารบรรณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานธุรการและสารบรรณ
งานปฏิบัติงานในการดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและบริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
งาน/กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลและดูแลต้อนรับผู้
ที่เข้ามาติดต่องานราชการ
- งานปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๒ กองคลัง มีบุคลากรจานวน ๕ คน
๑. นางสาวจารุณี
บุญประสม
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
๒. นางสาวเพ็ญศรี
จิตจัง
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
๓. นางสาวปวีณา
ทีมีศรี
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
๔. นางณัฐธยาน์
ไกรนอก
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๕. นางพิมพ์พร
โฮนอก
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
อานาจหน้าที่ มีภาระหน้าที่เกี่ ยวกับการจัดทาบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท
งาน เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต .
รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนาส่ง
เงินคงเหลือประจา วัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสม การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์
จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินตรวจสอบงานของจังหวัดและสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสาคัญ
และเงินยืมค้างชาระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การ
ออกใบอนุญาตและธรรมเนียมต่างๆ และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕
งาน คือ
๑. งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานการเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒. งานการบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
- งานงบการเงินและงบทดลอง

๑๓
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๕. ฝุายตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบรายรับที่เข้ามาว่าพอใช้จ่ายกับกับรายจ่าย
ตรวจสอบเงินงบประมาณ และรายได้ รายรับในภาพรวมของ อบต.
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตาบล มีบุคลากรจานวน ๔ คน
๑. นายประกาศิต
จรทะผา
ตาแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา
๒. นายฐาปกรณ์
เทพประจักษ์ ตาแหน่ง นายช่างโยธา
๓. นายคมกฤษ
ประทุมวัน
ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
๔. นางสาวฐิติกาญจน์ เจริญวงษ์
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
อานาจหน้าที่ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสารวจออกแบบ และจัดทาโครงการใช้จ่ายเงิน
ของ อบต. การอนุมัติเพื่อดาเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. งานบารุงซ่อมและจัดทา
ทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ภายในความรับผิดชอบของอบต. การให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการจัด ทา
โครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแล
ควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔
งาน คือ
๑. งานออกแบบเขียนแบบ ควบคุมอาคาร และงานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานควบคุมดูแลการก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
- งานระบบข้อมูลและแผนที่โครงข่ายเส้นทางคมนาคม
- งานออกแบบเขียนแบบและประมาณราคาก่อสร้าง
- งานควบคุมการก่อสร้างถนน และการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

๑๔
- งานออกแบบและบริหารข้อมูลสายทาง
- งานก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้า
๒. งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
- งานบารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
๓. งานประสานสาธารณูปโภค และผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟูาสาธารณะ
- งานระบายน้าและคลองส่งน้าตลอดฝายชลประทาน
- งานจัดตกแต่งสถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์
- งานสารวจและแผนที่
- งานแผนที่ภาษี
- งานประสานการวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
งานปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีบุคลากรจานวน ๓ คน
๑. นายปรีชา
ปัตตาปัตโต
ตาแหน่ง นักบริหารการศึกษา
๒. นางอัญญารัตน์
เบียดนอก
ตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
๓. นางสาวพิมพ์ผกา ชมพุทธ์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
อานาจหน้าที่ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัย
และพัฒนาหลักสูตรการแนะแนวกา รวัดผลประเมินผลการพัฒนาตาราเรียนในการวางแผน
การศึกษา
มาตรฐาน สถานศึกษาการจัดบริการส่งเสริมการศึกษาการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
การเสนอแนะ
เกี่ยวกับการศึกษาและ ส่งเสริมการวิจัยการวางโครงการสารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ การศึกษาเพื่อนาไป
ประกอบการพิจารณากาหนด นโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษาการเผยแพร่
การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยว ข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ งาน คือ
๑. งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานบริหารทั่วไป
- งานการศึกษาด้านพื้นฐาน
- งานแผนงานและวิชาการ
๒. งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑๕
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลเมืองโดน
๓. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
- งานกิจการศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- งานกิจการเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
งานจัดการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
งานการศึกษานอกระบบ
งานปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ข้อมูลระดับการศึกษาของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
๑. ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
จานวน ๒ คน
๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน ๕ คน
๓. ปริญญาตรี
จานวน ๑๑ คน
๔. ระดับปริญญาโท
จานวน ๕ คน
๒.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
การกาหนดตาแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
กาหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการกาหนดตาแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ควรมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
ชลประทานให้เต็มศักยภาพ ส่งเสริมภาคการเกษตร พัฒนาการท่องเที่ยวทั้ งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และ
อารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง และกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ ว๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการกาหนดให้องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) นโยบายรัฐบาลแผนงานด้านความมั่นคง ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการ รวมถึง
สามารถใช้ค่านิยมพื้นฐานของคนไทยมาปรับใช้ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

๑๖

บทที่ ๓
แผนยุทธศาสตร์
๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน มีความสอดคล้องเชื่อม โยงกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ เช่น นโยบายของรัฐบาล แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country
Strategy) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการดาเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ป ระชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน เป็นต้น แผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการกาหนดทิศทางการพัฒนาตาบลตามอานาจ
หน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหา ความต้องการของประชาชนเอง ซึ่งจะทาให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องตรงกับปัญหาที่
เกิดขึ้นจริง ทาให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่างๆ จาแนกเป็น ๑๑ ด้าน ซึ่งรัฐบาลได้นายุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็น
หลักสาคัญใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล
และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิดใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ แนวทางของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของประชาชน ซึ่งแสดงออกมาโดยตลอดและน่าจะชัดเจนขึ้นใน
ช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศ เป็นแนวทางการกาหนดนโยบาย โดยคานึงถึงปัญหาของ
ประเทศที่เราทุกคนรู้อยู่แก่ใจ คานึงถึงเงื่อนไขเงื่อนเวลาดังกล่าวข้างต้น คานึงถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า
ได้แก่ การที่ประเทศต้อง เร่งฟื้นตัวจากความบอบช้าทางเศรษฐกิจ ความหวาดระแวงทางสังคมจนกลายเป็น
ความขัดแย้ง ทางการเมือง การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐจนกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนอิดหน้าระอาใจและเข็ด
ขยาด และการเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ต้องมีความพร้อมไม่ให้ใครอื่นมองว่าเราเป็นตัว
ปัญหา ของประชาคม ข้อสาคัญคือ นโยบายทุกด้านที่จะแถลงต่อไปนี้ต้องการสร้างความเข้มแข็ง แก่องค์กร
การปกครองทุกระดับตั้งแต่ ท้องถิ่นจนถึงประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุม
ปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน้าที่ต้องทาทันที ระยะกลางที่จะทาต่อไปหรือต้องรอการใช้บังคับ กฎหมาย และ
ระยะยาวซึ่งแม้จะไม่เห็นผลสาเร็จในเวลาอันใกล้แต่รัฐบาลนี้เห็นควรต้องวางรากฐาน เพื่อให้รัฐบาลข้างหน้า
เข้ามาพิจารณารับช่วงได้อย่างต่อเนื่อง และประการสาคัญคือ ต้องการ ให้ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้
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ล่วงหน้าว่าประเทศของเราก้าวไปทางไหน จะมีอะไรเกิด หรือไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เพื่อจะได้เตรียมตัว
ได้ถูกต้อง ล้าพังความไม่รู้นั้นเป็นอวิชชาอยู่แล้ว แต่ความไม่รู้แม้แต่ในเรื่องใกล้ตัวทั้งที่เราเป็นเจ้าของประเทศ
เจ้าของอธิปไตย เจ้าของภาษีอากร และบางครั้งยังเป็นเจ้าของทรัพย์สินอีกด้วย หากไม่ทราบแม้แต่ว่าผังเมือง
ใหม่ครอบคลุมถึงบริเวณใด และเพียงใด บ้านเรือนของเราจะถูกเวนคืนหรือไม่ ที่ดินของเราจะถูกจัดอยู่ในเขต
พื้นที่สีใด มีข้อจากัดการใช้ประโยชน์อย่างไร ถนนหนทางจะสร้างทางไหน เหตุใดระบบสาธารณูปโภค เช่น
ไฟฟูา ประปา จึงไม่สามารถบูรณาการการทางานให้เสร็จในคราวเดียว เรื่องนี้รัฐจะยังส่งเสริมหรือ ยุติการ
ส่งเสริมกันแน่ ประเทศไทยจะเป็นสังคมเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม การไม่มีคาตอบ ในปัญหาเหล่านี้ย่อม
เป็นความทุกข์ของประชาชนที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐบาลต้องการให้นโยบายและ แผนปฏิบัติราชการของแต่ละ
หน่วยงานที่จะทาต่อไปมีดังนี้
๑. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสาคัญ
ของการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญ
ยิ่งยวดในอันที่จะ เชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้
มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการด้านเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ
โดยไม่คานึงถึงความรู้สานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ เพื่อประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงาน
ทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
และการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่าง ๔ ที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่ หลายเป็น
ที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้าง ความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจ กับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพใน
การปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อปูองกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการ
แก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝูาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กาหนดให้ปัญหายาเสพติด
การคาอาวุธ การคามนุษย์ การกระท้าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็น
ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการปูองกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่นๆ
ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัด
ระเบียบแรงงานต่างด้าน เป็นต้น
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๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนา ยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจาก
รัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม
ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้ องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับ ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลาย
ปัญหาได้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศ ให้ทันสมัย มีความพร้อม
ในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคาม ทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปูองกันประเทศ ตลอดจนการวิจัย และพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อนาไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปูองกันประเทศได้ พร้อมทั้งนาศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ การปูองกันบรรเทา สาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคง
ภายในโดยมุ่งระดมสรรพกาลัง จากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะ
อาเซียนและ ประชาคมโลก ให้สามารถด้านเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายได้ ๕
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่า นโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหาร ราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทย และผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยน
ทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากลเป็นต้น
๓. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ความเหลื่อมล้าใน
สังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้ง และความเดือดร้อนทั้งหลายของประชาชน จึงมีนโยบายที่
จะด้านเนินการดังนี้
๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาด
แรงงาน รวมทั้งสตรีผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้ง ยกระดับคุณภาพแรงงาน โดย
ให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้ง
จะเชื่อมโยงข้อมูลและการด้านเนินการระหว่างหน่วยงาน ของรัฐกับเอกชน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
พื้นที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
๓.๒ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุง
กฎหมายข้อบังคับที่จาเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบ การกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ

๑๙
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก
๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น
และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบ
การเงินการคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน โดย
สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบ ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน
อาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการตามนโยบาย ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตปุาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือ
ครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้า และออกมาตรการปูองกัน การเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่
มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจและวิธีการ แผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและ
แนวเขตพื้นที่ปุาที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้ง ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ
และคุณธรรมควบคู่กันดังนี้
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญ ทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุ ณภาพของคนไทยให้สามารถ เรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะ ที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้าง
เสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพ ในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนา
กาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้าน การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือ ด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณา
จัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ กระจาย
อานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

๒๐
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็น นิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถ มีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรม เข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา ๗ การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดีโดยเน้นความร่วมมือ ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้าง แรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะ
ในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณ ของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมิน สมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุน ให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่ างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและ ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี ในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรมสากล
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้ าสู่ เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะ
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน รัฐบาลจะวางรากฐาน
พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการ ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเน้นความ
ทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากร ในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบและบูรณาการ ข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกัน
สุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ๘

๒๑
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวย แล้วจึงมารักษา สร้าง
กลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุ กตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้าง
บุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐ เป็นผู้กากับดูแลสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการ
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและ
บุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลง ที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝุาย
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝูาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้า โดยมี
เครือข่ายหน่วยเฝูาระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจ เชิงนโยบายในการสกัดกั้นการ
แพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที
๕.๔ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนาไปสู่ การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดย
การร่วมมือระหว่างฝุายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพื่อปูองกัน การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มีน้าใจนักกีฬา
มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนา นักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันใน
ระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
๕.๖ ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อปูองกัน และแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและ สเต็มเซลล์ โดยจัดให้
มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข โดยจัดให้มี
บุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่าง หน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการปูองกันและรักษา โรคที่มีความสาคัญ
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ความไม่สงบทางการเมืองที่ดาเนินมานานกว่า ๖
เดือนจนถึงกลางปีนี้ มีผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมาก แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ดาเนินการ
กระตุ้นเศรษฐกิจจนเริ่มฟื้นตัวแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจขยายตัวเต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของ
ไทย ยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายเรื่ อง เพื่อที่จะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัว ได้
อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ตั้งแต่การจัดเก็บภาษีซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ อย่างเต็ม
ศักยภาพ ปัญหาหนี้ภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างฟุุมเฟือย ตลอดจนปัญหาการใช้น้า ในภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเป็นประจาในฤดูแล้ง ในขณะที่มีน้าท่วมบ่อยครั้ง ๙ ในฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะด้านเนินนโยบายเศรษฐกิจ เป็น ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้อง
ด้านเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคา อยู่และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
กาหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

๒๒
ได้จัดทาไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับ กระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะ
ดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบ แห่งชาติได้จัดทาไว้
โดยนาหลักการสาคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ให้ความสาคัญ
ในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการดาเนินงาน รวมทั้งนาแหล่งเงินอื่นมาประกอบการ
พิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้าซ้อน และมีประสิทธิภาพ
ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระ หนี้สาธารณะของประเทศเกินความจาเป็น และแสดง
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดง ความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้น
การบริโภค โดยจะจัดให้มี ระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า
๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนาโครงการลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร มาจัดทาเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน ซึ่ง
จะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการ ก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลด ต้นทุนการผลิต การ
ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาด
ดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร
๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุง วิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนลดขั้นตอนของกระบวนการ
ด้านธุรการและเอกสารอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินคา เร็วขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพื่อ
ขยายฐานการส่งออกซึ่งครอบคลุมถึงการค้าชายแดน ที่มีความสาคัญมากขึ้น ๑๐
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณา มาตรการลดผลกระทบ
จากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรก ที่จะท้าได้ และสร้างสิ่งจูงใจ
และสิ่งอานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่ง
ท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้าพุร้อน ธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิต
ชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้น
การให้ความรู้และ เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มี
คุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว
๖.๗ ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน เพื่อที่จะสนับสนุนการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่ และปัญหาขาดแคลน
น้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งนาความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคิดเพื่อ

๒๓
หาทางปูองกันไม่ให้เกิดน้าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้าท่วม ในปี ๒๕๕๔ และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน้าท่วม
เฉพาะพื้นที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรนั้น
รัฐบาลจะเร่งด้านเนินการจัดสร้าง แหล่งน้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากที่สุด ซึ่ง
จะสามารถท้าได้ในเวลา ประมาณ ๑ ปี
๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ การใช้พลังงานของประเทศและ
ให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุุมเฟือย รวมถึงด้านเนินการ ให้มีการสารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและ
น้ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด้านเนินการ ให้มีการสร้างโรงไฟฟูาเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิ ลเป็นเชื้อเพลิง และจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่เปิดเผย
โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนา
พลังงาน
๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุง โครงสร้างภาษีให้คงอัตรา
ภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุง โครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการ
คาและขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้น ภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น ๑๑
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งมีจ้านวนสูง มากกว่า ๗๐๐,๐๐๐
ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน ๕ ปีข้างหน้า อันจะท้าให้เหลือ งบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนา
ประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงิน ระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืด
ระยะเวลาช้าระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณ ในอนาคต
๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทางบกโดย
เริ่มโครงการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟูาเชื่อม กรุงเทพมหานครกับเมืองบริวาร
เพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพื่อให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไป
ท้าต่อได้ทันทีด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ ๒ ท่าอากาศยานดอน
เมือง และท่าอากาศยานสากลในภูมิภาค ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถ
รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิค ม
อุตสาหกรรมการบินของประเทศ การซ่อมบารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ
ขนส่งทางอากาศ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท่า
อากาศยาน สุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง เช่น ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นต้น และด้านการ
คมนาคม ทางน้าโดยพัฒนาการขนส่งสินคาทางล้าน้าและชายฝั่งทะเล เพื่อลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศ เริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและ อัน

๒๔
ดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล้าน้าเจ้าพระยาและปุาสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินคา
ภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้าลึก
๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาท และภารกิจของหน่วยงาน
ระดับนโยบาย หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และ จัดตั้งหน่วยงานกากับดูแลระบบราง เพื่อ
ท้าหน้าที่กาหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน
การบารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วย สนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของ
ประเทศ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสาขาขนส่งและการประกอบกิจการโล
จิสติกส์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนให้
ภาคเอกชนเข้ามา มีส่วนร่วมในภาคขนส่งเพิ่มขึ้น
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยจัดท้ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน พร้อมทั้งกาหนดเปูาหมายและมาตรการที่
จะแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจ ที่มีปัญหาด้านการเงินและการด้านเนินงานให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาความจ้าเป็น ในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้รัฐวิสาหกิจ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและ
พัฒนากลไกการกากับดูแล ๑๒ รัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม คานึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศส่วนรวม คุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตาม
มาตรฐาน ที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ทั้งในส่วนที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระทางการคลัง
๖.๑๕ ในด้านเกษตรกรรม ด้านเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้าง การผลิตสินคา
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆเช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผล แต่ละชนิด และการ
สนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะ ผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูป
และการส่งออกได้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้คาขายสินคา เกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยค้าน
อานาจของกลุ่มพ่อคาเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มี ความสมดุลมากขึ้น
๖.๑๖ ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้อง กับศักยภาพพื้นฐานของ
ประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้า จนถึงปลายน้า โดยการพัฒนา
วัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการ
วิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคาเกษตร และแก้ไขปัญหาที่สาคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริม อุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้าน การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหาร จัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไก

๒๕
การสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งใน
ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการ ทางการเงินและการลงทุนสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ บริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ
๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิตลั และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิตลั ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะท้าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถ แข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมาย
รวมถึงการผลิตและการคาผลิตภัณฑ์ดิจิตลั โดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
สื่อสารดิจิตลั อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิตลั และการใช้ดิจิตลั รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและ
ธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสาร และบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิตลั รองรับการผลิตสินคา
อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงให้ดูแลและผลักดัน ๑๓ งานสาคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ
เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ อย่างจริงจัง
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี ๒๕๕๘ จะเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หาก
ประเทศไทยเตรียมการ ในเรื่องต่าง ๆ ให้พร้อม การเร่งด้านเนินการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความ
เชื่อมโยงด้านระบบ การขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การอานวยความสะดวกทางการคา การพัฒนา
ด่านชายแดน และการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทย
ในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับ ประชาชน
อาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ในภูมิภาค อาเซียนและขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่าย คมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมที่
เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การท้า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้ง การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการคา
การลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือ ในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดท้า
ข้อตกลงการยอมรับร่วมกัน ของสินคาด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความสาคัญต่อสินคาที่
ประเทศไทย มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินคาอุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การคาและ
ระบบ พิธีการศุลกากรให้สะดวก ลดขั้นตอนต่าง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษี และการ
อานวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อดึงดูดให้มีการตั้งสานักงานปฏิบัติการประจ้าภูมิภาค ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อ
พัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การคา การลงทุน ของภูมิภาคได้ในที่สุด
๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการ
เคลื่อนย้ายในด้านสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถด้านเนิน
ธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนาไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลก
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานการผลิตสินคา หลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยาย

๒๖
ฐานการผลิตในประเทศอื่น ในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทย
เตรียมที่จะขยาย ฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินคาคุณภาพ
หลากหลาย เพื่อขายในตลาดต่าง ๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศ
เพื่อนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม ๑๔
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ
แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผล การใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติโดยคานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน ๘ กลุ่ม
ที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับ การวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือ
แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใน อนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนการด้านเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี- เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับ
ความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและ เศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความเชื่อมโยง ด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิต ในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับ ศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อย
สู่ตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจแก่พื้นที่ต่าง ๆ ภายในประเทศด้วย
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการคาชายแดน และโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยง กระบวนการผลิตและการลงทุน
ข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอานวย
ความสะดวกทางการคาและการขนส่งสินคาข้ามแดน อย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกให้ความสาคัญกับด่าน
ชายแดนที่สาคัญ ๖ ด้าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึ กและบ้านคลองใหญ่
ซึ่งจะท้าให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
รองรับปริมาณการเดินทาง และการขนส่งที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม เพื่อนาไปสู่การผลิต
และบริการที่ทันสมัยดังนี้
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อ มุ่งไปสู่เปูาหมายให้ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐ : ๗๐ ๑๕ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน และมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่น
ที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มี
เอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยง กับภาคเอกชน
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคน ในสาขาที่ขาดแคลน การ
เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท้างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัย ของภาครัฐสามารถไปท้างานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรค ต่อการนางานวิจัยและพัฒนา
ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท้าแผนพัฒนาการวิจัย และพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่ม
จังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัย และพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน
๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงาน สะอาด ระบบราง ยานยนต์
ไฟฟูา การจัดการน้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และ พัฒนา และนวัตกรรมของไทยตาม
ความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินคาอื่น ๆ ที่
เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ ในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่
เอื้ออานวย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนา เทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จ้าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สาคัญ ในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจาย ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น
๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง การอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ท้าลายปุามากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ปุาไม้ สัตว์ปุา พันธุ์พืช และแร่ธาตุ ถูกท้าลายหรือ
นาไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ทั้งปัญหาภาวะมลพิษ ๑๖ โดยเฉพาะขยะ
ประเภทต่าง ๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนดังนี้
๙.๑ ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม้ และสัตว์ปุา โดยให้
ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท้าแนวเขตที่ดินของรัฐ ให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการ
พิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนาระบบสารสนเทศ มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ ปรับปรุง
กฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
โดยเฉพาะในพื้นที่ปุาต้นน้าและพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสาคัญ เชิงนิเวศ กาหนดพื้นที่แนวกันชนและที่ราบเชิง
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เขาให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การปลูกปุาเพื่อปูองกัน ภัยพิบัติและปูองกันการบุกรุกปุา ขยายปุาชุมชน และ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากปุาธรรมชาติรวมทั้ง
ผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่า ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น
โครงการปลูกปุา เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นต้น
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและ ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน คานึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว สร้างโอกาส ในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
อันเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรม และเท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน ความมั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้การคุ้มครอง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ
๙.๓ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก ที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระ
ราชด้านริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้ เช่น กาหนดเขตปุาชุมชน ให้ชัดเจน พื้นที่ใดที่สงวนหรือกัน
ไว้เป็นพื้นที่ปุาสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด พื้นที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็
จะผ่อนผันให้ตามความจ้าเป็นโดยใช้มาตรการ ทางการบริหารจัดการมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการ
ปลูกปุาทดแทนเข้าด้านเนินการ ทั้งจะให้ เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อื่นอันเป็นบ่อเกิด
ของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่อง เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดิน
ยังเป็นของรัฐ จะจัดท้าฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ จัดท้าทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ
ปรับปรุง กลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพื่อท้าหน้าที่กาหนดนโยบายด้านที่ดิน
ในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ ผู้ยากไร้โดยไม่
ต้องเป็นกรรมสิทธิ์แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน กาหนดรูปแบบ ที่เหมาะสมของธนาคาร
ที่ดินเพื่อให้เป็นกลไกในการนาทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศและมีกระบวนการ บูรณาการแผนงานและงบประมาณ
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดท้าแผนงาน ๑๗ โครงการ ไม่เกิดความซ้าซ้อน มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและ นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้า โดยจัดตั้ง
หรือกาหนดกลไกในการบริหารจัดการน้าพร้อมทั้ง มีการนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของ
การบริหารจัดการน้าและการเตือนภัย
๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจาก การผลิตและบริโภค เพื่อ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสาคัญในการ เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็น
ล้าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนา กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานที่กาจัดขยะในพื้นที่วิกฤติ ซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย
โดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ด้านเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการ
การบริหารจัดการ เป็นพิเศษ โดยกาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
และ ให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สาหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ

๒๙
จะพัฒนาระบบกากับติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมี โดยลด
ความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความสาคัญในการ จัดการอย่างครบ
วงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่า งเด็ดขาด ในระดับพื้นที่ จะเร่งแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐาน อุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและ
ขจัดมลพิษ การฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จาก อุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ
และอานาจตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษ ให้
ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการท้ามาหากินและการด้านรงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่า ในเวลาที่ผ่านมา
ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบ นานาประการซึ่งมีมาแต่อดีต
และยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจ ใช้เป็นกลไกเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่
จ้าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้ง มีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบ
แบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้า
มาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสารวจหรือรายงานประจ้าปีของหน่วยงานต่างประเทศบาง
แห่งเกี่ยวกับ ๑๘ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการท้าธุรกิจในประเทศไทย
มาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวย
ความสะดวก แก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด้านเนินการของภาค
ธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ไว้ใน
ระบบราชการ โดยจะด้านเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล้าดับความจ้าเป็น และตามที่ กฎหมายเอื้อ
ให้สามารถด้านเนินการได้
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ สาธารณะได้โดยรวดเร็ว
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน
ระยะเวลาด้านเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา

๓๐
หรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชน
โดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุง หน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ การลงทุน
และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ้าวัน เป็นสาคัญ
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถ ให้บริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้อง เดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ
เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และ ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท้างานอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปูองกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรม มาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝุายต่าง ๆ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ ๑๙ การบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ้าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ
ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่า เรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด้านเนินการต่อผู้กระท้าการทุจริต
และประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้ง ให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของ
หน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมิน ต่อประชาชน ทั้งจะนากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงิน ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐาน
แล้วมาเป็นบทเรียน ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติ
ราชการ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง
เฝูาระวังตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครอง
พยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การด้านเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง

๓๑
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมี
กฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตัวบุคคล หรืออาเภอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระสาคัญ แต่หลักนิติ ธรรม
จะเป็นที่ยอมรับนับถือได้ มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมาย หากกฎหมายเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง
และความต้องการ ของประชาชน เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้
ง่าย มีมาตรฐานตามหลักสากล ทันสมัยและเป็นธรรมด้วย มิฉะนั้นจะกลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้ง และ
การโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวดังนี้
๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่นๆ
ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค ต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน การประกอบธุรกิจหรือไม่เอื้อต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยจะใช้กลไกของหน่วย
งานเดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น เฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด้านเนินการ ๒๐
๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท้า กฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชน ได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิด
กว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้ เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน
การด้านเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความ กฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง
ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชน
๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก การแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด การด้านเนินคดีทุก
ขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผลและนาไปใช้
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการยุติธรรมได้
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ ายแก่ประชาชน ที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและ
ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยา ผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่
เป็นธรรม โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพ ของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ
และการไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจาก ระบบการช่วยเหลือดังกล่าว
๑๑.๖ นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปูองกันการฟอกเงินมาใช้ ในการปูองกันและ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ กระท้าผิดเกี่ยวกับการคามนุษย์
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรม ข้ามชาติ ท่านประธานที่เคารพและท่าน
สมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน ในส่วนของภารกิจในด้านการด้านเนินการให้มีการปฏิรูปในเรื่องต่าง ๆ อันเป็น
หน้าที่ อีกประการหนึ่งของคณะรั ฐมนตรี รัฐบาลเห็นว่า โดยที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวได้มอบภารกิจหลัก ใน
การเสนอแนะเรื่องนี้แก่สภาปฏิรูปแห่งชาติ และได้กาหนดกรอบการปฏิรูปเพื่อออกแบบ สร้างความ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ไว้แล้วอย่างน้อย ๑๑ ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง การบริหาร ราชการแผ่นดิน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน สังคม และอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงศิลปวัฒนธรรม กีฬา ค่านิยม วิถีชีวิต และการปรับตัว
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ให้เข้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งคณะรักษาความสงบ ๒๑ แห่งชาติได้ด้านเนินการในบาง
เรื่องเหล่านี้ไปบ้างแล้วด้วยการจัดให้มีการระดมความคิดจากภาคส่วน ต่าง ๆ หลายครั้ง ทั้งยังมีข้อเสนอจาก
คณะบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ส่งเข้ามาอีกเป็นอันมาก ขณะนี้การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งมี
ผู้สนใจเข้ารับการพิจารณาจากทั่วประเทศ มากกว่า ๗,๐๐๐ คน ก็กาลังอยู่ระหว่างการด้านเนินการ และ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะได้คัดเลือกจนได้จ้านวนไม่เกิน ๒๕๐ คน เพื่อมาท้าหน้าที่ออกแบบเสนอ
แนวทางการปฏิรูป เสมือนเป็นสถาปนิกของประเทศ คาดว่าการสรรหาและคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติ จะลุล่วงจนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ภายในต้นเดือนตุลาคมนี้ รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนและ
เอื้ออานวยให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูป แห่งชาติด้านเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีความ
อิสระ ได้แนวทางที่เป็นรูปธรรม และ บังเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยจะจัดให้มีกลไกการประสานงานและให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐตลอดจนหน่วยงาน ต่าง ๆ ให้ข้อมูลการด้านเนินการที่ท้าอยู่แล้วและให้ความร่วมมือกับสภาดังกล่าว
ทั้งยังพร้อม ที่จะรับข้อเสนอการปฏิรูปมาพิจารณาด้านเนินการภายใต้กรอบนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดิน ของรัฐบาล โดยจะถือว่าการปฏิรูปด้านการเมืองเป็นงานเร่งด่วนที่สุด และจะต้องท้าควบคู่กับ การ
จัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งเพื่อให้การปฏิรูปครั้งนี้เกิดจากข้อเสนอที่กว้างขวาง มีความหลากหลาย สม
กับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของประเทศ รัฐบาลจะพิจารณาจัดตั้งหรือ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มปฏิรูป
ปัญหาบางเรื่องคู่ขนานกันไป แม้แต่บุคคลที่ได้รับการสรรหา เข้าไปถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนการคัดเลือกเป็น
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติตลอดจนบุคคลในจ้านวน ที่เหลืออยู่อีกหลายพันคน รัฐบาลก็จะตอบสนอง
เจตนารมณ์ที่ดีด้วยการสนับสนุนให้มีโอกาส ร่วมออกแบบเสนอแนวทางการปฏิรูปในรูปแบบขององค์กรและ
กระบวนการอื่นที่เหมาะสม เพื่อสร้างบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าใหม่ของประเทศให้ใกล้เคียงกับ
ความต้องการ ของประชาชนให้มากที่สุด ในส่วนของการจัดท้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รัฐบาลก็พร้อมจะอานวย
ความสะดวกและให้ความร่วมมือตามที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอโดยไม่เข้าไป แทรกแซงใด ๆ
อย่างไรก็ตาม แม้สภาปฏิรูปแห่งชาติจะเป็นดุจสถาปนิกของประเทศดังกล่าว แต่การที่จะต้องลงมือท้าหรือ
จัดการกับปัญหาบางเรื่องก็เป็นสิ่งเร่งด่วนที่ไม่อาจรอช้าได้ รัฐบาล จึงมีนโยบายจะปฏิรูปเรื่องเหล่านั้นไป
พลางก่อน เช่น การศึกษา การยกระดับคุณภาพชีวิต การลด ความเหลื่อมล้าของสังคม การแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ประจ้าวันและการประกอบสัมมาชีพ ราคาพืชผล
การเกษตร การปูองกันและปราบปรามการทุจริต การงบประมาณมีลักษณะบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
เป็นต้น เพื่อมิให้เสียโอกาสของประเทศ หรือเกิดความเสียหายแก่ประชาชนดังที่แถลงไว้แล้วในนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดิน ๑๑ ด้านข้างต้นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท้าก่อน ท้าจริง ท้าทันที ตามล้าดับ
ความสาคัญเร่งด่วน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ๒๒ ท่านประธานที่เคารพ ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
ความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ อันเป็นอีกหน้าที่หนึ่งนั้น นับแต่เมื่อคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติได้เข้าควบคุมอานาจการปกครอง ประเทศก็ได้ด้านเนินการไปแล้วหลายเรื่องเช่นกัน โดยมี
กองทัพ สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์ด้านรง
ธรรมของกระทรวงมหาดไทย จังหวัด องค์กรทางศาสนา สื่อมวลชน และภาคเอกชนเป็นจักรกลขับเคลื่อนที่
สาคัญ รัฐบาลเชื่อว่า วิธีสานเสวนา เจรจาอย่างเปิดใจ ให้ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าของสังคม
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ดังที่ด้านเนินการ มาแล้ว น่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งรวมแล้วก็คือ ยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
นั่นเอง ดังนั้น รัฐบาลจะยังคงใช้หน่วยงานและวิธีการนี้ต่อไป แต่จะขยายเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ให้เข้ามาร่วมด้านเนินการกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งจะขจัดเงื่อนไขอันเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความสามัคคี ความ
สมานฉันท์และการอานวยความยุติธรรมในทุกระดับ เช่น ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ การใช้อานาจรัฐกดขี่
ข่มเหงราษฎร ความไม่เป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ การทุจริต การเลือกปฏิบัติ เป็นต้น
ท่านประธานและท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพ นโยบายดังที่กระผมแถลงมานี้ เป็นกรอบใหญ่
หรือแนวทางการท้างานของรัฐบาล โดยมีเปูาหมายหรือหลักชัยอยู่ที่การสร้างสังคมที่มีการปฏิรูป มีความเป็น
ธรรม และไม่ทุจริต อนึ่ง เมื่อการแถลงนโยบายสิ้นสุดลงแล้ว รัฐบาลยังจะได้ซักซ้อมความเข้าใจ แก่บรรดา
เจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติจริงอีกครั้งหนึ่ง และโดยที่รัฐบาลตระหนักว่านโยบายนี้ จะเป็น ผลสัมฤทธิ์ต่อเมื่อมี
การจัดท้าแผนปฏิบัติราชการรองรับอย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดหน่วยงาน ที่จะต้องปฏิบัติ ระยะเวลา
วิธีการ และงบประมาณที่ชัดเจนสามารถใช้ติดตามการท้างานและ ตรวจราชการได้ รัฐบาลจะได้มอบหมาย
ให้ทุกส่วนราชการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการเช่นว่านี้ โดยจ้ากัดกรอบเวลา ๑ ปีตามปีงบประมาณและ
ระยะเวลาของรัฐบาล ทั้งนี้จะให้หน่วยงานกลาง เช่น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้ติดตามและรายงานผลการ
ด้านเนินการต่อคณะรัฐมนตรีและสภานี้ ในโอกาสต่อไป ทั้งยินดีอย่างยิ่งหากสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อเป็นการติดตามนโยบายนี้อีก
ทางหนึ่งด้วย เมื่อกล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ กระผมได้ย้าหลายครั้งเรื่องการท้าก่อน ท้าจริง ท้าทันที การแบ่งขั้นตอน
การท้างานเป็นระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะต่อเนื่อง แต่เชื่อว่าท่านประธาน และท่านสมาชิกเข้าใจได้
เช่นเดียวกับรัฐบาลว่า ภาระหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินอันเป็นงาน ในปัจจุบันซึ่งจะต้องท้าพร้อมกับ
การปฏิรูปด้านต่าง ๆ อันเป็นงานในอนาคต ขณะที่ยังต้องสร้าง ๒๓ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมอันเหมาะ
แก่การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ซึ่งขาดหายไป ในอดีตมิใช่เป็นสิ่งที่ท้าได้โดยง่าย ปัญหาและ
อุปสรรคข้างหน้ายังมีอีกมาก ยิ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง จากสิ่งที่เคยชินและการหล่อหลอมความคิดเห็นของ
ผู้คนที่เคยแตกต่างรุนแรงจนเกิดการต่อสู้ กัน ให้เข้ามาใกล้เคียงกัน ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่แต่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าปฏิรูป
รัฐบาลขอสัญญาว่าจะใช้ความวิริยะ อุตสาหะ ความอดทนอดกลั้น ความรู้ความสามารถ และความซื่อสัตย์
สุจริตฝุาฟันปัญหาและ อุปสรรคทั้งปวงให้สมกับความไว้วางใจ และเวลา ที่รัฐบาลได้รับจากท่านอย่างเต็ม
กาลังความสามารถ หากจะขอเพิ่มเติมจากท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและพี่น้องประชาชนทั้งหลาย
ในบัดนี้ก็คือ ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด และร่วมท้า เพื่อว่าประเทศของเราจะได้ความสงบร่มเย็นเป็นสุข
อยู่ในสภาพที่งดงามกลับคืนมาโดยเร็ว และก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่ างมั่นคงดังที่เราทั้งหลาย จะได้ช่วยกัน
ออกแบบปฏิรูปต่อไป
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๓.๒ ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
๑. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาที่สาคัญที่จะต้องเร่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชากร
เพือ่ เป็นการพัฒนาศักยภาพของประชากรให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะทาให้ประชากรตกเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมี
ทางเลือกในการดาเนินชีวิตน้อยลง จึงจาเป็นต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับตลอดจนรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป
๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดนในปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาและช่วย
แก้ปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
สาธารณูปโภคด้านแหล่งน้าได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากมีข้อจากัดด้านงบประมาณประกอบกับต้องรับผิดชอบ
พื้นที่ครอบคลุมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไปเพราะต้อง
ใช้งบประมาณมาก แต่ความ ต้องการของประชาชนด้านนี้จึงมีอีกจานวนมาก เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนและอื่นๆ ภายในชุมชนหมู่บ้าน การขยายเขตไฟฟูา ระบบประปา แหล่งน้าเพื่อการเกษตรทา
ให้ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างทั่ว ถึงพื้นที่ตามแผนพัฒนาที่กาหนดไว้ จึงนาสภาพปัญหาและความต้องการ
ที่เคยเสนอมา และดาเนิน การจัดทาประชาคมเสนอปัญหาและความต้องการ บรรจุเข้าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดนเพื่อนาไปจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองโดนแก้ไขในปีต่อไป
๓. ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ให้หมดไปได้
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่าต่อเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่าขาดเงินทุนหมุนเวียนในภาค
อุตสาหกรรม ต้องลดการผลิตลดคนงาน ทาให้คนว่างงานเพิ่มมากขึ้น ไม่มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว องค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองโดนได้มีการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้ ราษฎรมีรายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
สนับสนุนให้ประชาชนดาเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎร์ได้
พัฒนาฝีมือและมีการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อจัดทาธุรกิจขนาดย่อม กลุ่ม
อาชีพนา สินค้ามาจาหน่ายและพัฒนาด้านเศรษฐกิจในทุกรูปแบบเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต
๔. ด้านสังคม
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ทาให้คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนไม่ดีเท่าที่ควรขาดการปูองกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดโอกาส
ทางการศึกษา รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดนจึง
ได้มีการส่งเสริมความรู้และปูองกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้าน
ปลอดยาเสพติดพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
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รวมทั้งส่งเสริมการจัดการ ศึกษามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕. ด้านสาธารณสุข
ปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็นปัญหาที่สาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน หรือการพัฒนาประเทศ
ซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้ความสาคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนของชาติให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี หากไม่มี
การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงแล้ว จะส่งผลทาให้เกิดปัญหาในภาพรวมของการพัฒนาใน
ทุกด้าน ดังนั้น จึงต้องมีการเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
๖. ด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน ได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และขาดจิตสานึกในการ
บารุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดมลพิษต่างๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลเมือง
โดนได้ดาเนินการขุดลอกคลองระบายน้า กาจัดวัชพืช ซึ่งก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งในปัจจุบันจะต้องพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุลต่อไป
๗. ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
รัฐบาลได้มีการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการ และมี
ส่วนร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้านมีการพั ฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันกับ
เทคโนโลยี ที่ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไป ศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทา
งานรวมทั้งจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย มีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมมาภิบาลด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพื่อความรวดเร็ว
ทั่วถึงและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
การวิเคราะห์ศักยภาพ
เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองโดน เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจากัดเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผล
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองโดนในภาพรวม ดังนี้
๑. จุดแข็ง (S = STRENGTH)
- บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและ
คุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
- ด้านเทคนิคการทางาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูงนัก
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- งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
- ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหารสนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาใน
ด้านสังคมและการศึกษาสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
- ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาใน
ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- มีการจัดโครงการภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและชุมชน
- มีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมมาภิบาล
๒. จุดอ่อน (W = WEAKNESS)
- โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดนจึงไม่สามารถ
ดาเนินโครงการได้ ต้องของบประมาณจากหน่วยงานอื่น
- มีจานวนโครงการที่ประชาชนยังต้องการจานวนมาก และยังไม่ทั่วถึง
- ระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและความยากจนยังไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูล
คลาดเคลื่อน
- ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่
คลาดเคลื่อน
- ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
- ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
- ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๓. โอกาส (O = OPPORTUNITY)
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของ
ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
อบต.
- การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
- การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณมีมาก
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริมและให้ความสาคัญ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม

๓๗
๔. อุปสรรคหรือข้อจากัด (T = THREAT)
- โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความชานาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองโดนยังไม่มีความชานาญและบุคลากร
- งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน
เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกันถึงจะเกิด
ผลสัมฤทธิ์
- การแก้ไขปัญหาด้านสังคม เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้อง
ประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
- ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว และการกระจายผลประโยชน์ด้านการ
ท่องเที่ยวยังไม่ทั่วถึง
- การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารเป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสานึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ
ส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก ขาดการบูรณาการและการ
ประสานงานที่ดีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้า
ในการทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
วิสัยทัศน์
“ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความรู้ทันสมัย สุขภาพร่างกายแข็งแรงแหล่งน้า
สะอาดพอเพียง สังคมสงบสุข สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ แสงสว่างอย่างทั่วถึง ”
พันธกิจ
พันธกิจที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
กับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
พันธกิจที่ ๒ สร้างระบบการบริหารจัดการน้าที่มีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ ๓ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งมีความสมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร
พันธกิจที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตาบลในงานด้านสัง คม
สงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
พันธกิจที่ ๕ ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยู่คู่ท้องถิ่น

๓๘
พันธกิจที่ ๖ สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรปุาไม้ และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
และพัฒนาการกีฬา
พันธกิจที่ ๗ พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร การปกครองและ
การมีส่วนร่วมให้กับประชาชน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. การศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน ธารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง
๓. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง
๔. ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น
๕. ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้วนหน้า
๖. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๗. องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด
๘. ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่ และปรับปรุงปุาเสื่อมโทรม
๙. การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
๑๐. มีทรัพยากรน้าใช้เพื่อการเกษตรกรรมที่เพียงพอผลผลิตเพิ่มขึ้น
๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic Issues)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิผล

๓๙
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ (Goals)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
- เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตร
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหม
- เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและจัดการผลิตภัณฑ์ไหม
- เพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
- เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และการบริการท่องเที่ยว
- เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือนร้อนของประชาชน
- เสริมสร้างให้ประชาชนมีการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สุขภาพ ความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
- เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
- เสริมสร้างให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความเข้มแข็งตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างการปูองกันและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- ตอบสนองความต้องในการให้บริการของภาครัฐให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
- สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบ
ภาคภาครัฐ
- เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ
- พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ

๔๐
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
- จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ท้องถิ่น และภาค
ประชาชน รวมทั้งให้มีการบูรณาการกับภาคราชการทุกระดั บ
- ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) และร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค
- ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
- ส่งเสริมการกระจายอานาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
- การนาเข้าข้อมูล จปฐ. และกชช ๒ ค. มาใช้ในการวางแผนโดยใช้ระบบฐานข้อมูล
- เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาโคราช
- การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทางาน
- ให้ศึกษาจัดทาแผนพัฒนาของอาเภอแบบบูรณาการ โดยใช้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
เข้าร่วมจัดทาแผน เพื่อให้ทุกอาเภอมีแผนหลัก ( Master Plan) ในการพัฒนาทุกส่วน
ของอาเภอนั้นๆ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจรผู้รับ บริการสมารถ
เข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ
- สนับสนุนการพัฒนากาลังด้านสาธารณสุข โดยจัดทุนการศึกษาสนับสนุนแพทย์ /พยาบาล/
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกวิชาชีพ
- ดาเนินการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขโดยครอบคลุมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ กาลังคน
งบประมาณ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับ สนุนอาสาสมัค
สาธารณสุข (อสม.) ให้ทางานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกาลังใจ
- จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพ
ที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมปูองกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชน/อนามัย/โรงเรียน)
- พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุและจัดให้มีหน่วย
รับส่งผู้ปุวยระดับโซนทุกโซนสามารถประสานการทางานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

๔๑
- การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้นาชุมชน (กานัน,
ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มสตรี,กลุ่มเยาวชน,กลุ่มวัยรุ่น,วัยทางาน,วัยสูงอายุ
- การส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการ
รับรักษาผู้ปุวยเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนประสานงาน ให้มีการสร้างโรงพยาบาล
เพิ่มเติมทั้งในเมืองและตาบล
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
- ส่งเสริมการกระจายอานาจและการถ่ายโอนภารกิจทางด้านการศึกษาให้เป็นไปตามความ
สมัครใจและความพร้อมของสถานศึกษานั้นๆ
- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อน
วัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการ
สนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การบเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา
- ส่งเสริมให้มีโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศในแต่ละสาขา และเป็นโรงเรียนมาตรฐาน
คุณภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิ ภาพ
การเรียนการสอนและการเรียนรู้
- จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาเพื่อประสานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
นโยบายการศึกษาของ อบจ. และกระทรวงศึกษาธิการและอื่นๆ
- จัดการศึกษา โดยเน้นคุณธรรมนาสู่สัมมาชีพ
- จัดการศึกษาสถาบันการศึกษา หรือการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพนาไป สู่การ
มีงานทาและมีรายได้เพิ่มขึ้น
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
- พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน
- การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ
HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ส่งเสริมสนับสนุนการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัยตั้งแรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น
เยาวชน วัยทางาน และวัยชรา
- สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
- สนับสนุนกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยเรื้อรับ ด้านหลักประกันรายได้
เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

๔๒
- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมปัญหา
- คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
๕. ยุทธศาสตร์ศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
- ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาภาวะว่างงานที่เกิดจากผลกระทบปัญหา
เศรษฐกิจของโลกและประเทศ
- การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษาภาคธุรกิจเอกชน
หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านบริหารจัดการ ประสานการลงทุนช่องทางการตลาด
- ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้า
ส่งออกและจัดทาห้องแสดงสินค้า เพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก
- การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสังคม
(CSR ) และพัฒนาวิสาหกิจ
๖. ยุทธศาสตร์เกษตรกรรม
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาดโดยให้
- ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์
- พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตทางการเกษตรสนับสนุน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
- ประสานงานจัดหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
- สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองต่างๆ เช่น การตั้งโรงสีชุมชน
การสร้างพลังงานทดแทนในชุมชน การรวมกลุ่มเพื่อค้าขายกับต่าง ประเทศ
- ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตรเป็นพลังงานทดแทน
- ส่งเสริมการดาเนินงานพลังงานทดแทนจากผลผลิตเกษตร,น้า,ลม,แสงอาทิตย์ และการเผา
ขยะเศษวัสดุเป็นพลังงาน
- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครื่องข่ายหมอดินและบูรณาการกับเกษตรจังหวัด/อาเภอ/
ตาบลอย่างทั่วถึง
๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
- ประสานร่วมมือกับ ท.ท.ท. เพื่อยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดและจัดระบบ
การตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
- ประสานงานโครงข่ายการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เช่นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิง
วัฒนธรรม/เชิงเกษตรถึงสุขภาพ (สปาสมุนไพร)

๔๓
- ประสานการตลาดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจากต่างประเทศมาใช้บริการแบบลองสเตย์ที่ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวร่วมกับสถาบันทางการศึกษาศู นย์พัฒนา
ข้อมูลการท่องเที่ยว
- พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและปลอดภัยเพื่อบริการนักท่องเที่ยวให้สะดวกรวดเร็ว
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใน
จังหวัด เช่น งานย่าโม งานผ้าไหมปักธงชัย งานปราสาทหิน งานแข่งเรืออาเภอพิมาย ฯลฯ
- ใช้สนามกีฬาซีเกมส์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น งานแสดงสินค้าอินโดจีน
และสินค้าต่างๆ
๘. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ
- ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท เพื่อความเป็นเลศและเป็นอาชีพสนับสนุนกีฬาพื้นบ้าน
- ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ
- ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดและสนับสนุนโรงเรียน
การกีฬา
- ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ประสานความร่วมมือชมชน/สมาคมต่างๆ เพื่อจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาซีเกมส์
- จัดให้มีการประกวดการแสดงของศิลปินท้องถิ่นพื้นบ้าน เช่น ลิเก เพลงโคราช และการ
แข่งขันทางดนตรีเพื่อยกระดับสู่มืออาชีพ
- เสนอเป็นตัวแทนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ นานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
กีฬา
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้า ปุา ขยะ มลภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของ ๓ ภาคี
ทุกเรื่อง ได้แก่ ภาคหน่วยราชการ นักวิชาการ และประชาชน
- ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสอบข้างทาง เช่น หน้า
โรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด
- ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการลุ่มน้าย่อย โดยภาคีความร่วมมือของชุมชน
- รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมชุมชน
- ประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร
- ปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมการลดมลภาวะในเขตจังหวัด
- ปรับปรุงคุณภาพสายน้าลาคลองและสายน้าหลักทั้ง ๙ สาย ของจังหวัดนครราชสีมา

๔๔
- ส่งเสริมการเฝูาระวังภาวะน้าท่วม น้าแล้ง น้าเค็ม โดยชุมชม
- สนับสนุนให้มีการวัดทาข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เครื่ อง (Paramotor และ
เทคโนโลยีสารวจระยะไกลเพื่อปูองกันการบุกรุกปุาไม้และแหล่งน้า
๑๐. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
- จัดระบบฐานข้อมูลมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพี่น้อง (อบจ. เทศบาล อบต.) เพื่อลดความ
ทับซ้อนของพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
- ส่งเสริมเชื่อมโยงการชงประทาน ก่อสร้างฝาย ทานบกั้นน้า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้า
คลองน้า ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
- การจัดให้มีและบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้า และทางระบายน้าและการ
ปรับปรุงบารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
- ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกาลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน
- การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด
- ซ่อมบารุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล
๑๑. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมวัฒนธรรมประเพณีวิธีพุทธท้องถิ่น
- รื้อฟื้น คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีพุทธท้องถิ่น
- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสงฆ์ รูปแบบต่างๆ
- ส่งเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน
- สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจา
๑๒. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก/ทางน้า
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่น คงและความปลอดภัย โดยส่ง เสริม
และสนับสนุน ตารวจบ้าน/อปพร.ให้ทางานอย่างมีคุณภาพ
- สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตามนโยบายของรัฐบาล (รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
วิสัยทัศน์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๑ คือสังคมจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง

๔๕
สาหรับยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๗. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง
๘. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
๙. ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริ ต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ฉะนั้นคนต้องเข้มแข็งก่อน ดังนี้
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยายกิจการ
เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝุายต่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา
๑๒. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

๔๖
ยุทธศาสตร์การกลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
ระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) ได้จัดทาขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุก
ภาคส่วน ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาสังคมทั้ง ๔ จังหวัด
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมและจัดทาข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การกาหนดตาแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน และโครงการ จึงได้กาหนดตาแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ของลุ่มจังหวัดในอนาคต คือ
๑. เป็นศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่สาคัญของภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ
๒. เป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อารยธรรมและไหม
๓. เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาค และการค้าชายแดน
๔. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์จาก “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์
ไหมและการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอารยธรรม
Logistic และการค้าชายแดน เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน”

๔๗
แบบ ยท.๐๓
บทที่ ๔
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ
พันธกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ ให้ประชาชนรักการเล่นกีฬา
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลตามอานาจหน้าที่
ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้
๕. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
เป้าประสงค์
๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒. ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามัคคีกัน
๓. สามารถยกระดับการศึกษาภายในตาบลตามที่ได้ตั้งเปูาหมายไว้
๔. ประชาชนให้ความสาคัญกับศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
๑. การแข่งขันกีฬาและนันทนาการทาให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น
๒. ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจาตาบลมีมาตรฐาน
๓. ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔. ประชาชน สืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
๕. เด็กและเยาวชนได้ออกกาลังกายและห่างไกลยาเสพติด
๖. มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการให้ประชาชนได้ออกกาลังกายมีสุขภาพแข็งแรง

๔๘
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับ
๑. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี
บริการการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
คุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุก
ได้รับการพัฒนาที่ดีเพิ่มขึ้น
ช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต
- จานวนกิจกรรมที่จัดการด้านการศึกษา
๒. ส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม - จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงานส่งเสริม
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย
ชาวบ้าน
- จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์
พระพุทธศาสนา
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
- จานวนครั้งที่จัดการแข่งขัน
- จานวนครั้งที่มีการจัดหา
- จานวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ
๔. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
- จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่าง
เต็มศักยภาพ
ศักยภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ

๔๙
แบบ ยท.๐๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ก่อสร้างถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนในตาบล
ก่อสร้างสะพานและรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ก่อสร้าง/ขยายระบบประปาภายในหมู่บ้าน
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่า/ไฟฟูาสาธารณะ

เป้าประสงค์
๑. เพื่อก่อสร้าง /ปรับปรุงเส้ นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
๒. เพื่อพัฒนาบารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานก่อสร้าง
ต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน
๓. เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้าอย่าง
เพียงพอ
๔. เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
๕. เพื่อติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะให้ส่องสว่าง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยมากขึ้น
๒. เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐานและปลอดภัยมากขึ้น
๓. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา
๔. ทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
๕. หมู่บ้านมีไฟฟูาสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง
๖. ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
๗. แหล่งน้าอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
๘. ประชาชนมีน้าสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภค

๕๐
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ก่อสร้าง/ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบน้าเพื่อ - จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู
- จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการปรับปรุงและ
การเกษตร เพื่ออุปโภคและบริโภค
ก่อสร้าง
๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟูา ประปา
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้
- จานวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม
สาธารณูปโภค ระบบสื่อสารให้มีคุณภาพดีขึ้น
ไฟฟูาสาธารณะให้ใช้งานได้ดีทุกแห่ง
- จานวนหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
- ร้อยละของครัวเรือนมีน้าสะอาด
๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม - จานวนเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้าง
- จานวนเส้นทางที่ได้รับการปรับปรุง
เช่น ถนนดิน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มี
ซ่อมแซม
คุณภาพดีอยู่ตลอด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕๑
แบบ ยท.๐๓
๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุนเพื่อการผลิตด้านการเกษตร
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนเพื่อ
การเกษตร
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
๕. ส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้
ให้กับตนเองและครอบครัวได้
เป้าประสงค์
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
๑. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งขึ้น
๒. แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผล
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
๓. กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน
๔. ประชาชนได้ดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและรายได้การเกษตร

๕๒
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนโครงการที่ดาเนินการ
๑. ส่งเสริมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาผลิต ภัณฑ์
ชุมชน
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ
และนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
๕.ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมกลุ่ม
เศรษฐกิจชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพอื่นๆ ให้มี
ความเข้มแข็ง สามารถดาเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มได้

- จานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนทักษะ
ในการประกอบอาชีพ
- จานวนโครงการที่ดาเนินการ
- จานวนโครงการที่ดาเนินการ

- จานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนทักษะ
ในการประกอบอาชีพ
- จานวนโครงการที่ดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

๕๓
แบบ ยท.๐๓
๔. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านมนุษย์
เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคม

เป้าประสงค์
๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒. เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
๓. ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามัคคีกัน
๔. กลุ่มผู้นาหมู่บ้านได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้รักสามัคคีและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
๑. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี สงบสุขปลอด
จากอบายมุขและสิ่งเสพติด
๒. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
๓. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวยเอดส์
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
๕. ประชาชนได้รับการรณรงค์ ปูองกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด

๕๔
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้านปลอดยาเสพติด - จานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
และปลอดอบายมุข
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา - จานวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการสงเคราะห์
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
๓. สนับสนุนและสนับสนุนการดาเนินงานด้านความ - จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการปูองกันและ
มั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล
- จานวนครั้งที่ดาเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๕๕
แบบ ยท.๐๓
๕. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
พันธกิจ
๑. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข
๒. การรณรงค์และสนับสนุนการปูองกันและควบคุมโรค
เป้าประสงค์
๑. ประชาชนในตาบลเมืองโดนปราศจากโรคติดต่อ
๒. จานวนสุนัขและแมวได้รับวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกตัว
๓. ประชาชนในตาบลเมืองโดนปราศจากปัญหายาเสพ วัยรุ่นห่างไกลยาเสพติด
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
๑. ประชาชนได้รับการรณรงค์และสนับสนุนการปูองกันและควบคุมโรค
๒. สุนัขและแมวในตาบลเมืองโดนได้รับวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัข
๓. วัยรุ่นในตาบลเมืองโดนห่างไกลยาเสพติด

๕๖
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้านปลอดยาเสพติด - จานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
และปลอดอบายมุข
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา - จานวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการสงเคราะห์
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
๓. สนับสนุนและสนับสนุนการดาเนินงานด้านความ - จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการปูองกันและ
มั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล
- จานวนครั้งที่ดาเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๕๗
แบบ ยท.๐๓
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
๑. พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดนมีสภาพแวดล้อมที่ดี
๒. ประชาชนในตาบลเมืองโดนสามารถดารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข
เป้าประสงค์
๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตาบลเมืองโดนได้รับการบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม
๒. ประชาชนในตาบลเมืองโดนมีสุขภาพจิตดี
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
๑. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในตาบลเมืองโดนได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕๘
แบบ ยท.๐๓
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
๑. การสนับสนุนจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนประชาชนที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม

วัฒนธรรม
๒. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- จานวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมการส่งเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๕๙
แบบ ยท.๐๓
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
๒. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
เป้าประสงค์
๑. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทา แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
๑. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น
๒. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพิ่มขึ้น

๖๐
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- จานวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนและผู้มาติดต่อ
ราชการที่พึงพอใจต่อประสิทธิภาพการบริหาร
ของบุคลากร
จัดการองค์กร
- จานวนบุคลากรมีศักยภาพในการบริการ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
๒. ด้านการบริหาร
- จานวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนและผู้มาติดต่อ
ราชการที่พึงพอใจต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กร
๓. ด้านวัสดุเครื่องใช้สานักงาน
- มีการปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้
ทันสมัย สะดวก เอื้อต่อการให้บริการประชาชน
เพิ่มขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๖๑
บทที่ ๕
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเป็นจุดมุ่งหมาย
และความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
จึงมีความสาคัญในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร องค์ก ารบริหารส่วน
ตาบลเมืองโดนจึงกาหนดการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน ได้กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๑. องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผน
๒. ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการดาเนินงานติดตามแผนงาน / โครงการที่ตั้งไว้
๓. นาผลการดาเนินงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีที่ดาเนินการ นาสรุปโครงการที่ดาเนินการจริงจาก
โครงการที่ตั้งไว้ในแผนว่ามีการดาเนินการจริงกี่โครงการและคิดเป็นร้อยละเท่าไร
๔. ให้มีการสารวจแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองโดน
๕. ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๖. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
๕.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย
๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน ๓ คน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวน ๒ คน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน ๒ คน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกจานวน ๒ คน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือกจานวน ๒ คน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และอีกหนึ่งคนทา
หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานา จ
หน้าที่ ดังนี้

๖๒
๑. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อสภาท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร เมื่อมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ
เมื่อดาเนินการเสร็จให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการฯ

๖๓
การติดตามและประเมินผลแผนขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน ประกอบไปด้วยแบบ
รายงาน ๓ แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ล ๒ แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้
แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ
(Input)

แบบติดตามแผนฯ
(Process)

แบบประเมินผลแผนฯ
(Output)

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3/1

การประเมินการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

แบบประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์

แบบที่ 3/2
แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม

แบบที่ 3/3
แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

หมายเหตุ แนวทางการติดตามและประเมินผล จากคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )

๖๔
การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
แบบรายงานที่ ๑
ห้วงเวลาประเมินผล

การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนฯ

แบบรายงานที่ ๒
ห้วงเวลาติดตามผล

แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายไตรมาส (๓ เดือน)

แบบรายงานที่ ๓
แบบรายงานที่ ๓/๑
แบบรายงานที่ ๓/๒

แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม
แบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่
ละยุทธศาสตร์
ทุกๆ ๑ ปี

แบบรายงานที่ ๓/๓
ห้วงเวลาประเมินผล

๖๕
๕.๓ กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
คาชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองโดน โดยจะทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน ได้
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ ๒ การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๙. มีการวิเคราะห์ ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
๑๐.มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
๑๑.มีการกาหนดวัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๑๒.มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓.มีการกาหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น
๑๔.มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑๕.มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๑๖.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๗.มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๑๘.มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
๑๙.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มีการ
ดาเนินงาน

ไม่มีการ
ดาเนินงาน

๖๖
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
คาชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี โดยมีกาหนดระยะเวลาในการ
ติดตามภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี
๒. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี

ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณีและ
นันทนาการ
๒. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
๓. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน
๔. การพัฒนาด้าน
สังคมและมนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิที่ดี
๕. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
๖. การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๗. การพัฒนาด้าน
การบริหารเมืองที่ดี
รวม

ปีงบประมาณ ............ ปีงบประมาณ ............. ปีงบประมาณ ............ รวม
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
โครงการ
ประมาณ โครงการ
ประมาณ โครงการ
ประมาณ โครงการ

งบ
ประมาณ
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แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ ๓ เป็นประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ ๑ ครั้ง
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..................องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน........................................
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน..................................................................................................
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕……
๓. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี

ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
และนันทนาการ
๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความ
ยากจน
๔. การพัฒนาด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิที่ดี
๕. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. การพัฒนาด้านการบริหารเมืองที่ดี
รวม
ส่วนที่ ๓ ผลการดาเนินงาน

จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
ทีป่ รากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
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๔. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่พอใจ

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑..........การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒..........การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
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ประเด็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓….......ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔….......ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิที่ดี
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
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คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕….......ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖..........ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ
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(เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗..........ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

