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บทที่  1 

บทนํา 

ความเปนมาของการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อการพฒันา 

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

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  กําหนดประเภทของแผนพัฒนาทองถ่ินไว  2  ประเภท   คือแผนยุทธศาสตร                   
การพัฒนา   และแผนพัฒนาสามป ”  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  หมายถึง   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                  
ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน   พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ 
               “แผนพัฒนาสามป” หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน              
ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา
ที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนา  ครอบคลุมระยะเวลาสามป  
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป  ซึ่งการจัดทําแผนสามปจะมีความเช่ือมโยงกับการจัดทํา
งบประมาณประจําปอยางใกลชิด   โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงานเปน
องคประกอบ   ประกอบดวยลักษณะของแผน ยุทธศาสตร  วัตถุประสงค  ขั้นตอนในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา และประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยนําเสนอ    ดังน้ี 

1.๑  ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนเอกสารที่มีความสัมพันธใกลชิดกับแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล 3 ป  และขอบัญญัติงบประมาณประจําป  กลาวคือ  เปนยุทธศาสตรไปดําเนินการจัดทําเปนแผนงาน/
โครงการที่กําหนด  มาพิจารณาดําเนินการ โดยจะมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงมากย่ิงข้ึนใน
ลักษณะที่จะนําไปบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับ
งบประมาณของปน้ัน 

๑.2   วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

                1.  เพื่อเปนการเตรียมโครงการตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมบรรจุในเอกสารงบประมาณ  
ประจําป  และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 
                2.  เพื่อแสดงความสัมพันธและเช่ือมโยงระหวางแผนพัฒนา, ยุทธศาสตร, แผนพัฒนาสามป และ
การจัดทํางบประมาณประจําป 
                3.  เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางของการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวาเปนอยางไร  

โดยจะตองสอดคลองและสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของการพัฒนา 
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๑.3  ข้ันตอนการดําเนินการจัดทําแผนยทุธศาสตรการพัฒนา 

                      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548  หมวด  3  การจัดทําแผนพัฒนา  ขอ   16  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการ
ตามระเบียบ  มีข้ันตอนดําเนินการ  ดังน้ี 
 1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ                 
ที่เกี่ยวของ  เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  รับทราบปญหา  ความตองการ  ประเด็นการพัฒนา                     
และประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตาง ๆ  และขอมลูในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 3.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน 
 4.   ผูบริหารทอง ถ่ินพิจารณาอนุมั ติร างแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและประกาศใช                        
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 

๑.4   ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันา 

                1. เปนเครื่องมืออยางหน่ึงที่จะชวยใหองคการบริหารสวนตําบลดอนแรสามารถดําเนินการพัฒนา
ไดบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
                2. สามารถตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจรงิ 
                3. เปนมาตรการที่แสดงถึงความเช่ือมโยงกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสาม
ป และการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปของทองถ่ิน 

 

*************************** 
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บทที่   2                                                                                                 
สภาพทั่วไป  และขอมูลพืน้ฐานสําคญั   

ขององคการบริหารสวนตําบลดอนแร  อําเภอเมืองราชบุร ี  จังหวัดราชบุร ี

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

ประวัติความเปนมาของตําบลดอนแร 

                 ชาวไท – ยวน ตําบลดอนแร  มีถ่ินฐานเดิมอยูแถบอาณาจักรลานนา  ดินแทนทางตอนเหนือ
ของประเทศไทย ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  รัชกาลที่  ๑  ทรงมีพระบัญชาให
กองทัพกรมหลวงเทพบริรักษกองทัพเมืองเวียงจันทรพรอมดวยกองทัพเมืองลานนายกข้ีนไปตีเมืองเชียงแสนใน
ป  พ.ศ.  ๒๓๔๗  ขณะน้ันเมืองเชียงแสนถูกพมายึดไว  เมื่อยึดเมืองเชียงแสนไดและไลตีทัพพมาแตกไปแลว
กองทัพจากกรุงเทพฯ  ก็ไดรื้อกําแพงเผาบานเมืองแลวกวาดตอนชาวเมืองราว ๒๓,๐๐๐  คนเศษ  อพยพมา
ทางทิศใต  แบงครัวเรือนออกเปน  ๕  สวน  สวนหน่ึงอยูเมืองเวียงจันทร  สวนสุดทายพาลงมากรุงเทพฯ  
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  โปรดใหไปต้ังบานเรือนอยูที่สระบุรีบาง  ราชบุรีบาง 

 ชาวราชบุรีที่มีต้ังถ่ินฐานอยูเมืองราชบุรีน้ัน  พากันต้ังบานเรือนบริเวณริมฝงขวาของแมนํ้า             
แมกลอง  หางจากราชบุรีปจจุบันไปทางทศตะวันออกประมาณ  ๒  กิโลเมตร  เรียกวาบานไรนทีตอมามีการ
ขยายครัวเรือนออกไปจากเดิมอีกหลายพื้นที่  อาทิ  ตําบลคูบัว  ตําบลอางทอง  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  
และไดอพยพมาจับจองพื้นที่หัวไร  ปลายนา  ต้ังบานเรือนอยูอาศัยเปนหมูบาน  ซึ่งจะเรียกช่ือหมูบานตาม
ลักษณะของพื้นที่น้ัน ๆ 

 ที่มาของช่ือตําบลดอนแร  จากคําบอกเลาของคนเฒาคนแกวาในอดีตที่บริเวณน้ีมีความแหงแลง
กันดารมาก  เน่ือจากมีหินกรวดเยอะ  ซึ่งภาษาทองถ่ินเรียกวา  “แร”  และเปนที่ดอน  จึงเรียกกันตอมาวา  
“ดอนแร” 

๒.1  ขอมูลเก่ียวกับท่ีต้ังและอาณาเขต 
             องคการบริหารสวนตําบลดอนแร   ต้ังอยูบานดอนแร  หมูที่  ๑   ตําบลดอนแร  อําเภอเมือง

ราชบุรี   จังหวัดราชบุรี   โดยมีอาณาเขตติดตอ    ดังน้ี 
ทิศเหนือ ติดตอ ตําบลหวยไผ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี
ทิศใต  ติดตอ ตําบลทุงหลวง อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุร ี
ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลอางทอง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี
ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลหวยไผ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี

และตําบลทุงหลวง  อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุร ี

2.๑.๑   เน้ือท่ี 

ตําบลดอนแร  มีพืนที่ทั้งหมด  ๗,๘๔๕  ไร  หรือ  ๒๒.๖  ตารางกิโลเมตร  อยูทางทิศตะวันตก
ของอําเภอเมืองราชบุรี  ระยะทางระหวางอําเภอเมืองราชบุรีถึงตําบลดอนแร  ประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร 
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  ๒.๑.๒   ลักษณะภูมิประเทศ    
ตําบลดอนแร  พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบลุม  มีภูเขาลอมรอบ  มีลําหวยสายเล็ก ๒ สาย 

ไดแก ลําหวยทับใต  ลําหวยหนองธง  และมีคลองชลประทานขุดผานพื้นที่ตําบล  บางพื้นที่เปนเขตทองที่หวง
หามของทหาร  มีความเปนอยูอยางชนบทมองเห็นทุงนาอยูตลอดริมทาง 

 ๒.๑.๓   ลักษณะภูมอิากาศ 
  แบงออกเปน  ๓  ฤดูกาล  ดังตอไปน้ี 
  ฤดูรอน   ต้ังแตเดือนมกราคม    ถึงเดือนเมษายน 
  ฤดูฝน     ต้ังแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม 
  ฤดูหนาว  ต้ังแตเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 

 ๒.๑.๔   ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท่ีสําคัญ / ภูมิปญญาทองถ่ิน 
     ๑.   ประเพณีสงกรานต  (ทําบุญ  สรงนํ้าพระ  รดนํ้าขอพรผูสูงอายุ ฯลฯ) 
     ๒.   เขาพรรษา/ออกพรรษา/ตัวบาตรเทโว 
     ๓.   พิธีบวชนาค  งานแตง  ทําบุญข้ึนบานใหม 
     ๔.   เขาวัดฟงธรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
     ๕.   ประเพณีทําบญุกลางบาน 
     ๖.   อนุรักษศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรมของชาวไท – ยวน 
     ๗.   อนุรักษภูมิปญญาผาจกทอมือ 
 

 ๒.๑.๕  แผนท่ีตําบลดอนแร 
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ขอมูลดานผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนแร 

ท่ี ชื่อ   -     สกุล ตําแหนง 

1. นายวิรัช        แกวใส นายก อบต.ดอนแร 
2. นายสาโรจน    มูลพวก รองนายก อบต.ดอนแร 
3. นายมานัส      มณีจันทร รองนายก อบต.ดอนแร 
4. นายคม         มณีจันทร เลขานายก อบต.ดอนแร 
5. นายจําเรียง    ผกาแกว ประธานสภา อบต.ดอนแร 
6. นางบรรจง     โพกาวิล รองประธานสภา อบต.ดอนแร 
7. นายชัยวัฒน   ชาญปรีชา เลขาสภา   อบต.ดอนแร 
8. นายสมัน       แสงอาทิตย สมาชิกสภา อบต.ดอนแร  หมูที่  ๑ 
9. นายนรา       พรหมขาว สมาชิกสภา อบต.ดอนแร  หมูที ่ ๑ 
10. นางสาวนิภา   มณีจันทร สมาชิกสภา อบต.ดอนแร  หมูที ่ ๒ 
11. นายบรรลือ    ชุนประวัติ สมาชิกสภา อบต.ดอนแร  หมูที ่ ๒ 
12. นายเสริมศิลป   ใจมุง สมาชิกสภา อบต.ดอนแร  หมูที ่ ๓ 
13. นายสมศักด์ิ      อุดง สมาชิกสภา อบต.ดอนแร  หมูที ่ ๓ 
14. นายมั่น         อมดวง สมาชิกสภา อบต.ดอนแร  หมูที ่ ๔ 
15. นางกัญญาณัฐ   ขําเลิศ สมาชิกสภา อบต.ดอนแร  หมูที ่ ๕ 
16. นายสุรินทร     นากาวี สมาชิกสภา อบต.ดอนแร  หมูที่  ๕ 
17. นายคงเดช     พาหาวงษ สมาชิกสภา อบต.ดอนแร  หมูที่  ๖ 
18. นายวิสัย        แกวออน สมาชิกสภา อบต.ดอนแร  หมูที ่ ๖ 
19. นายอุดมศักด์ิ     สวีเตียม สมาชิกสภา อบต.ดอนแร  หมูที ่ ๗ 
20. นายสมบญุ       สิทธิสร สมาชิกสภา อบต.ดอนแร  หมูที่  ๘ 
21. นายมานพ       พลอยชุม สมาชิกสภา อบต.ดอนแร  หมูที่  ๘ 
22. นายกุน           ชุมจันทร สมาชิกสภา อบต.ดอนแร  หมูที ่ ๙ 
23. นายมานะ       นิลศรีสนิท สมาชิกสภา อบต.ดอนแร  หมูที ่ ๙ 
24. นางแสงรวี      แววอาราม สมาชิกสภา อบต.ดอนแร  หมูที ่ ๑๐ 
25. นายประเสริฐ     กิจติสร สมาชิกสภา อบต.ดอนแร  หมูที ่ ๑๐ 

   *  ขอมูล   ณ  เดือน  เมษายน   พ.ศ. 255๗ 
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     ๒.๑.๕  เขตการปกครอง  และผูปกครอง 

     องคการบริหารสวนตําบลดอนแร  มี  ๑๐  หมูบาน  มีผูปกครองตามกฎหมายลักษณะปกครองทองท่ี  
ดังน้ี 

หมูท่ี บาน ชื่อผูปกครอง ตําแหนง 

1 บานดอนแร นางยัง       เข็มนาค ผูใหญบาน 
2 บานนาหนอง นายวัชรพงษ       จาโสด ผูใหญบาน 
3 บานหนองขาม นายสมคิด       วิริยะ ผูใหญบาน 
4 บานดอนซาด นางสาวมณฑริา มณีจันทร ผูใหญบาน 
5 บานดอนตัน นางบุบผา แกวคํา ผูใหญบาน 
6 บานดอนกอก นายไป พวงกฤษ กํานัน 
7 บานหนองสระ นายสมพร อินทรเทวา ผูใหญบาน 
8 บานหนองโปรง นายดร มณีจันทร ผูใหญบาน 
9 บานหนองมะตูม นายวีระ มณีจันทร ผูใหญบาน 
10 บานหวย นายสกนธ นามแกว ผูใหญบาน 

 

*  ขอมูล   ณ  เดือน  เมษายน   พ.ศ. 255๗ 

๒.๑.๖   ตารางแสดงจํานวนหมูบาน / ครัวเรือน / ประชากร 

หมูท่ี หมูบาน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บานดอนแร ๑๓๑ ๑๖๔ ๑๖๓ ๓๒๗ 
2 บานนาหนอง ๗๖ ๑๑๒ ๑๓๔ ๒๔๖ 
3 บานหนองขาม ๒๕๐ ๒๖๐ ๒๙๖ ๕๕๖ 
4 บานดอนซาด ๑๓๖ ๑๙๙ ๒๐๘ ๔๐๗ 
5 บานดอนตัน ๖๕ ๑๒๗ ๑๓๔ ๒๖๑ 
6 บานดอนกอก ๑๓๒ ๒๑๒ ๒๒๘ ๔๔๐ 
7 บานหนองสระ ๑๘๔ ๓๓๙ ๓๕๘ ๖๙๗ 
8 บานหนองโปรง ๕๒ ๑๐๖ ๑๐๑ ๒๐๗ 
9 บานหนองมะตูม ๒๔๐ ๔๑๒ ๔๔๗ ๘๕๙ 
10 บานหวย ๑๑๕ ๑๙๔ ๑๘๕ ๓๗๙ 

รวม ๑,๓๘๑ ๒,๑๒๕ ๒,๒๕๔ ๔,๓๗๙ 
 

ประชากรทั้งหมด    จํานวน   ๔,๓๗๙     คน 
ชาย         จํานวน    ๒,๑๒๕     คน     คิดเปนรอยละ    ๔๘.๕๓  ของประชากรทั้งหมด 



7 

 

  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา    พ.ศ.  ๒๕๕๘ –๒๕๖๒  องคการบริหารสวนตําบลดอนแร  

 

หญิง         จํานวน    ๒,๒๕๔     คน     คิดเปนรอยละ    ๕๑.๔๗  ของประชากรทั้งหมด 

    ท่ีมา  -  ขอมูลการสํารวจจากสํานักงานทะเบียนอําเภอเมืองราชบุรี  

2.๑.๗  สภาพทางเศรษฐกิจ 
  สภาพทางเศรษฐกิจภายในตําบลดอนแร  สวนใหญแลวราษฎรจะประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม

เปนสวนใหญ  เชน   ทํานา   เลี้ยงสัตว   ทําไร    ทําสวน   เปนตน  นอกจากน้ันแลวจะประกอบอาชีพรับจาง    
รานคาขนาดเล็ก   รับราชการ  ธุรกิจ    โดยรวมแลวราษฎรจะประกอบอาชีพหลายอยางควบคูกันไป 

2.๑.๘   ขอมูลธุรกิจ / รานคา / อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
 -   ปมนํ้ามัน    มี 3 แหง        
 -   โรงส ี    มี ๑ แหง                                                   
 -   รานซอมรถยนต   มี ๑ แหง                                  
 -   รานปุย    มี ๓ แหง                      

            -   รานเสริมสวย   มี ๓ แหง                                  
                  -   ฟารมสุกร    มี 2 แหง                                                                                               
                  -   รานคา    มี ๓๒ แหง                                            

        2.๑.๙     กลุมสหกรณและกลุมอาชีพ                                                                                                     
                  -  กลุมอาชีพ    มี ๙ กลุม   

  ๒.๑.๑๐    สภาพทางสังคม 

  (๑)  ดานการศึกษา 
   โรงเรีบนระดับประถมศึกษา  ไดแก 
      -  โรงเรียนวัดนาหนอง  ต้ังอยูหมูที่  ๒  ตําบลดอนแร 
     -  โรงเรียนวัดทุงหญาคมบาง   ต้ังอยูหมูที่  ๑๐  ตําบลดอนแร 
    -   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดอนแร  ตั้งอยูหม ู ที่ ๑  ตําบลดอนแร 

   (๒)   ดานสาธารณสขุ 
                       -   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดอนแร     ต้ังอยูหมูที่  10   ตําบลดอนแร 
              -   กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตําบลดอนแร     มีสมาชิกจํานวน  50  คน 
              -   กลุมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ         มีสมาชิกจํานวน    5  คน 
              -   อัตราการมีและใชสวมราด   100% 

             (3)   ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
    -   ปอมตํารวจประจําชุมชนตําบลดอนแร       จํานวน   1   แหง      
     -   สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน           จํานวน   15  คน 

     (4)    ดานสถาบันและองคกรทางศาสนา 
                      วัด   จํานวน   2   แหง   คือ         
                                 1.  วัดนาหนอง  ต้ังอยูหมูที่   2    ตําบลดอนแร 
                        2.  วัดทุงหญาคมบาง ต้ังอยูหมูที่  10   ตําบลดอนแร 
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 (๕)    ดานการบริการพ้ืนฐาน 
        การคมนาคม 
      -  มีถนนตัดผาน  จํานวน  ๓  สาย  คือ  ทางหลวงหมายเลข กจ ๔๐๐๔  แยกทางหลวง
หมายเลข ๓๒๐๙  ถึงบานไรโคก   สายวัดนาหนอง – ดอนแร  และสายทุงหลวง – ดอนแร 
      -  ถนนภายในหมูบานทุกหมูบานสวนใหญจะเปนถนนลาดยางแอสฟสทติกและมีสวน
นอยที่เปนถนนลูกรัง 
         การโทรคมนาคม 
       -   ที่ทําการไปรษณียโทรเลข   1   แหง 

  การไฟฟา 
     -    อัตราการมีและใชไฟฟา   100%  ทุกหมูบานที่ไฟฟาเขาถึงครบหมูบาน 

  การประปา 
- ทุกหมูบานมปีระปาเขาถึงครบหมูบาน   

        ๒.๑.๑๑   ทรัพยากรธรรมชาติ 
    แหลงนํ้าธรรมชาติ 
            -    ลําหวย      จํานวน   ๑  แหง   (หวยทับใต) 

 แหลงนํ้าท่ีสรางขึ้น 
 -    คลองสงนํ้า  (เหมือง)     จํานวน   ๒     สาย     
 -    ฝาย   จํานวน   ๔     แหง 
 -    บอบาดาล  จํานวน   ๑๙   แหง 
 -    ระบบประปาหมูบาน จํานวน   ๑๗   แหง 

 ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ี 
    -    ดิน  สภาพโดยทั่วไปเปนดินปนลูกรัง 

  -    นํ้า  สภาพโดยทั่วไปเปนแหลงนํ้าธรรมชาติ  และมีแหลงนํ้าที่สรางข้ึนเพื่ออํานวย    
       ประโยชน ตอพื้นที่ทําการเกษตร  และการอุปโภค  บริโภค 
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๒.๒   ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลดอนแร 
       องคการบริหารสวนตําบลดอนแร    มีโครงสรางตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2546    โดยแบงโครงสรางขององคการบริหาร
สวนตําบล เปน  2  สวน   ดังน้ี 

๒.๒.๑  โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 

โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลดอนแร 

ฝายนิติบัญญัติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          (๑)   สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฝายนิติบัญญัติ) 
                 มาตรา ๔๕ สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลจํานวนหมูบานละสองคน ซึ่งเลือกต้ังข้ึนโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในแตละหมูบานในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลน้ัน 

        ในกรณีที่เขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหน่ึงหมูบานใหสภาองคการบริหาร
สวนตําบลน้ันประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน และในกรณีที่เขตองคการ
บริหารสวนตําบลใดมีเพียงสองหมูบานใหสภาองคการบริหารสวนตําบลน้ันประกอบดวยสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวนหมูบานละสามคน 

สภาองคการบรหิารสวนตําบลดอนแร 

สมาชิสภา อบต. 
หมูบานละ 2 คน 

 

รองประธานสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ 

 ประธานสภาฯ 
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        หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกต้ังและการเลือกต้ังใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 
อายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกต้ัง 
 มาตรา ๔๖ สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนแนวทางในการบริหาร

กิจการขององคการบริหารสวนตําบล 
(๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล รางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย 

นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 
 มาตรา ๔๗ ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการเลือกต้ังสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๗ ทวิ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 
(๑) มีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานของตําบลที่สมัคร

รับเลือกต้ังเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหน่ึงปจนถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 
(๒) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภา

ทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของ
ผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุที่มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับสภาตําบล
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 

(๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามประการอื่นตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 มาตรา ๔๗ ตร ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลงเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือมีการยุบสภาองคการบริหาร

สวนตําบล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ 
(๔) ขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(๕) มิไดอยูประจําในหมูบานที่ไดรับเลือกต้ังเปนระยะเวลาติดตอกันเกินหกเดือน 
(๖) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหารสวนตําบลน้ัน

เปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลน้ันหรือที่องคการบริหารสวนตําบลน้ันจะ
กระทํา 

(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗ ทวิ 
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(๘) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทาง
ที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวนตําบลหรือกระทําการอันเสื่อม
เสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวา
หน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาช่ือเสนอใหสภาองคการ
บริการสวนตําบลพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภา 
องคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู ทั้งน้ี ถาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูน้ันมิไดอุทธรณหรอื
โตแยงมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในกําหนดเวลาอุทธรณหรือโตแยงใหสมาชิกสภาพสิ้นสุดลงนับ
แตวันที่ครบระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงดังกลาว 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดสิ้นสุดลงตาม (๘) ผูน้ัน
อาจอุทธรณหรือโตแยงมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลไปยังนายอําเภอไดภายในสิบหาวันนับแตวันที่
รับทราบมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยระบุขออุทธรณหรือขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือ                     
ขอกฎหมายประกอบดวย และใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยใหเสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได
รับคําอุทธรณหรือโตแยง คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปนที่สุด 

(๙) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดไมสมควรดํารง
ตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดสิ้นสุดลงตาม 
(๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลงตาม (๙) พรอมกัน
ทั้งหมด ใหถือวาเปนการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 มาตรา ๔๘ สภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหน่ึงซึ่ง
เลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหนายอําเภอแตงต้ังประธานและรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 มาตรา ๔๙ ประธานสภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงจน
ครบอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 มาตรา ๕๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๙ ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ 
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(๓) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙๒ 
ผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงตาม (๓) จะดํารงตําแหนงประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกไมได ตลอดอายุของสภาองคการบริหาร
สวนตําบลน้ัน 

 มาตรา ๕๑ เมื่อตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวางลง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ใหมีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแทน
ตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงน้ันวางลงและใหผูซึ่งไดรับเลือกแทนน้ันอยูในตําแหนงได
เพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
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 มาตรา ๕๒ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ดําเนินการประชุมและดําเนิน
กิจการอื่นใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ชวยประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ปฎิบัติการตามหนาที่ และกระทํากิจการตามที่ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 

ในกรณีที่ไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลไมอยูหรือไมสามารถปฎิบัติหนาที่ไดหรือไมปฎิบัติหนาที่ ใหรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ปฏิบัติหนาที่แทน 

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งใด ถาไมมีผูปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม 
ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มาประชุมเลือกกันเองเพื่อทําหนาที่ประธานในที่ประชุมสําหรับการ
ประชุมในครั้งน้ัน 

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งใด ถาผูทําหนาที่ประธานในที่ประชุมสั่งปด
ประชุมกอนหมดระเบียบวาระการประชุม แตมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอยูในที่ประชุมครบองค
ประชุมและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึงของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเทาที่มีอยูในที่ประชุมเสนอใหเปดประชุม ใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมน้ันตอไป
จนกวาจะหมดระเบียบวาระการประชุมหรือสภาองคการบริหารสวนตําบลจะไดมีมติใหปดประชุม และใหนํา
ความในวรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับกับกรณีดังกลาว 

 มาตรา ๕๓ ในปหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการ
บริหารสวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด 

นายอําเภอตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล และใหที่ประชุมเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล 

กรณีที่สภาองคการบริหารสวนตําบลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตามกําหนดเวลาใน
วรรคสอง หรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลได นายอําเภออาจเสนอผูวา
ราชการจังหวัดใหมีคําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก
จะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 

 มาตรา ๕๔ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเรียกประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลตามสมัยประชุม และเปนผูเปดหรือปดประชุม 

ในกรณีที่ยังไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลไมเรียกประชุมตามกฎหมาย ใหนายอําเภอเปนผูเรียกประชุม และเปนผูเปดหรือปดประชุม 

 มาตรา ๕๕ นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อประโยชนของ
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทั้งหมดเทาที่มีอยู อาจทําคํารองย่ืนตอนายอําเภอขอเปดประชุมวิสามัญ ถาเห็นสมควรใหนายอําเภอเรียก
ประชุมวิสามัญได 
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สมัยประชุมวิสามัญใหกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับ

อนุญาตจากนายอําเภอ 
 มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปน
องคประชุม 

ใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับกับการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๕๖/๑ ในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลมีสิทธิต้ังกระทูถามนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบลในเรื่องใดอัน
เกี่ยวกับงานในหนาที่ได 

 มาตรา ๕๗ ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลคนหน่ึงเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยมีหนาที่รับผิดชอบงาน
ธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย ทั้งน้ี ให
คํานึงถึงความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อครบอายุของสภาองคการ

บริหารสวนตําบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือสภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติให

พนจากตําแหนง 

โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลดอนแร 

ฝายผูบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

นายกองคการบรหิารสวนตําบล 

รององคการบรหิารสวนตําบล จํานวน  2   คน 

เลขานุการ  นายก อบต. 
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    (2) นายกองคการบริหารสวนตําบล (ฝายบริหาร) 

                 นายกองคการบริหารสวนตําบลมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ  4  ป  
                 นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแรแตงต้ังรองนายกองคการบริหารสวนตําบล                 
ซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูชวยเหลือในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
จํานวน  2 คน   และแตงต้ังเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน   1  คน  โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ดังน้ี (มาตรา 59) 

2.1   กําหนดนโยบาย โดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  ขอบัญญัติ  
ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

2.2    สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
2.3    แตงต้ังและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายก

องคการริหารสวนตําบล 
๒.๔   วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย 
2.5   รักษาการใหเปนไปตามขอบญัญัติองคการบรหิารสวนตําบล 
2.6   ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด 

      (๓) อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
มาตรา ๖๖ องคการบรหิารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม 
 มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มหีนาที่ตองทําในเขต

องคการบรหิารสวนตําบล ดังตอไปน้ี 
(๑) จัดใหมีและบํารงุรักษาทางนํ้าและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และทีส่าธารณะ รวมทั้งกําจัดมลูฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
(๓) ปองกันโรคและระงบัโรคติดตอ 
(๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) สงเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสงูอายุ และผูพิการ 
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
(๘) บํารงุรกัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามทีท่างราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม

ความจําเปนและสมควร 
 มาตรา ๖๘ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบรหิารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขต

องคการบรหิารสวนตําบล ดังตอไปน้ี 
(๑) ใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
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(๓) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 
(๔) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ใหมีและสงเสรมิกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
(๖) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บํารงุและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(๙) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบรหิารสวนตําบล 
(๑๐) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
(๑๒) การทองเที่ยว 
(๑๓) การผังเมือง 
มาตรา ๖๙ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และ

มาตรา ๖๘ น้ัน ไมเปนการตัดอํานาจหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ                
ในอันที่จะดําเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชนของประชาชนในตําบล แตตองแจงใหองคการบริหารสวนตําบล
ทราบลวงหนาตามสมควรในกรณีน้ีหากองคการบริหารสวนตําบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกจิการดังกลาว                
ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐ นําความเห็นขององคการบริหารสวนตําบลไป
ประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการน้ันดวย 

 มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง                  
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งน้ี ใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการน้ัน และหลักเกณฑ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ีใหองคการบริหารสวน
ตําบลมีสิทธิไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของทางราชการ
ในตําบล เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ 

 มาตรา ๗๑ องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใช
บังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอกฎหมายเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลออกขอบญัญติัหรอื
ใหมีอํานาจออกขอบัญญัติ ในการน้ีจะกําหนดคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได 
แตมิใหกําหนดโทษปรับเกินหน่ึงพันบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนตําบล
หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยการ
เขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 

เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลตามวรรคหน่ึงแลว ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลงช่ือและประกาศเปนขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลตอไป 
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ในกรณีที่นายอําเภอไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลใด ใหสงคืน
สภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายอําเภอไดรับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลดังกลาวเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตําบลน้ัน
ใหม หากนายอําเภอไมสงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคืนสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่นายอําเภอไดรับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว ใหถือวานายอําเภอเห็นชอบ
กับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ัน 

เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
ตามวรรคสี่แลว มีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลง
ช่ือและประกาศเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากนายอําเภอ แตถา
สภาองคการบริหารสวนตําบลไมยืนยันภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลคืนจากนายอําเภอหรือยืนยันดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ันเปนอันตกไป 

 มาตรา ๗๒ การบริหารงานบุคคลขององคการบรหิารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการน้ัน 

เพื่อประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลอาจ
ขอใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน ไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการขององคการบริหารสวนตําบลเปนการช่ัวคราวไดโดยไม
ขาดจากตนสังกัดเดิม ทั้งน้ี ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุญาตไดตามความจําเปน และในกรณีที่เปน
ขาราชการซึ่งไมอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ใหกระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับหนวยงานตน
สังกัดกอนแตงต้ัง 

มาตรา ๗๓ องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล 
หรือรวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ินอื่น เพื่อกระทํากิจการรวมกันได ทั้งน้ี เมื่อไดรับความยินยอมจากสภาตําบล องคการบริหารสวน
ตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของ และกิจการน้ันเปน
กิจการที่จําเปนตองทําและเปนการเกี่ยวเน่ืองกับกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ของตน 

 (๔)  โครงสรางสวนราชการภายในองคการบริหารสวนตําบลดอนแร 
       นอกจากในสวนของสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล  
ซึ่งเปนบุคลากรฝายการเมืองแลว   บุคคลากรขององคการบริหารสวนตําบลยังประกอบไปดวย   ฝาย
ปฏิบัติงานประจําไดแก  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง   ซึ่งมีปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลรองจากนายก
องคการบริหารสวนตําบล   และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบล  ให
เปนไปตามนโยบายหรือตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย โดยองคการบริหารสวนตําบลดอนแร
มีโครงสรางการแบงสวนราชการภายในดังน้ี 
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โครงสรางการแบงสวนราชการและจํานวนพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
      มีหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  โดยมีหนาที่รับผิดชอบงานดังน้ี 
1.1   งานบรหิารทั่วไป  มีหนาที่ความรับผิดชอบ 

  -  งานสารบรรณ 
  -  งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 
  -  งานบริหารงานบุคคล 
  -  งานเลือกต้ัง 
  -  งานตรวจสอบภายใน 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน อบต. 7 ) 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน อบต. 7) 

) 

สํานักงานปลัด 
นักบรหิารงานทั่วไป 6 

-  จนท.วิเคราะหนโยบาย    

    และแผน 3-5 / 6 ว 

-  นักพัฒนาชุมชน 3-5 / 6ว 

-  จพง.ปองกันและบรรเทา 

   สาธารณภัย  2-4 / 5  

-  จพง. ธุรการ  2-4 / 5 

-  เจาหนาที่ธุรการ   

   (ลูกจางประจํา) 

กองคลงั 
ผูอํานวยการกองคลงั 7 

กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง 7 

สวนการศึกษา ฯ 
นักบรหิารงานการศึกษา 6 

-  จพง.การเงินและบัญชี 

   2-4 / 5 

-  จพง. พัสดุ 2-5 /6 

-  จพง. ธุรการ  2-4 /5 

-  จนท. การเงินและบัญชี  

   1-3 / 4 

-  เจาหนาที่จัดเก็บรายได  

   (ลูกจางประจํา)  

-  นายชางโยธา 2-4 / 5 -  นักวิชาการศึกษา 3-5 / 6ว 

-  ครูเด็กเล็ก 



18 

 

  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา    พ.ศ.  ๒๕๕๘ –๒๕๖๒  องคการบริหารสวนตําบลดอนแร  

 

  -  งานขอบัญญัติ อบต. 
 1.2  งานนโยบายและแผน 

  -  งานนโยบายและแผนพฒันา 
  -  งานวิชาการ 
  -  งานขอมูลและการประชาสัมพนัธ 
  -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
  -  งานงบประมาณ 

1.3  งานพัฒนาชุมชน  มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
  -  งานสงเสริมกลุมอาชีพในดานการบริหารจัดการ การผลิต และการตลาด 
  -  งานสงเสริมการกระจายรายไดและมีรายไดเพิม่ข้ึน 
  -  งานสนับสนุนชวยเหลือเด็ก เยาวชน  
  -  งานสนับสนุนชมรมผูสูงอายุ 
  -  งานจัดสวัสดิการสงเคราะหใหกบัผูยากจนและผูดอยโอกาส 
 1.4  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
  -  งานอํานวยการ 
  -  งานปองกัน 
  -  งานชวยเหลือฟนฟู   
  -  งานกูภัย 

 

 2.  กองคลัง 
                    มีผูอํานวยการกองคลังเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง 
โดยมีหนาทีร่ับผิดชอบงานดังน้ี 
  2.1    งานการเงิน   มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
   -  งานรับเงิน – เบิกจายเงิน 
   -  งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
   -  งานเก็บรักษาเงิน 
  2.2    งานบัญชี  มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
   -  งานการบัญชี 
   -  งานทะเบียนคุมการเบกิจาย 
   -  งานงบการเงินและงบทดลอง 
   -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
  2.3    งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได  มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
   -  งานภาษีอากร  คาธรรมเนียมและคาเชา 
   -  งานพัฒนารายได 
   -  งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
   -  งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
 
  2.4    งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
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   -  งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี 
   -  งานพัสดุ 
   -  งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและยานพาหนะ 

3.   กองชาง 
                    มีผูอํานวยการกองชางเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองชาง               
โดยมีหนาที่รับผิดชอบงาน   ดังน้ี 
          3.1  งานกอสราง  มหีนาที่ความรบัผิดชอบ 
   -  งานกอสรางและบรูณะถนน 
   -  งานกอสรางและบรูณะสภาพและโครงการพิเศษ 
   -  งานระบบขอมลูและแผนทีเ่สนทางคมนาคม 
   -  งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
        3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหนาที่ความรบัผิดชอบ 
   -  งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 
   -  งานวิศวกรรม 
   -  งานประเมินราคา 
   -  งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
   -  งานบริการขอมลูและหลักเกณฑ 
   -  งานออกแบบ 
        3.3  งานประสานสาธารณูปโภค  มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
   -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
   -  งานขนสงและวิศวกรรมจราจร 
   -  งานระบายนํ้า 
   -  งานจัดตกแตงสถานที ่
        3.4   งานผังเมือง  มีหนาที่ความรบัผิดชอบ 
   -  งานสํารวจและแผนที ่
   -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
   -  งานควบคุมทางผังเมือง 
   -  งานจัดรูปที่ดินและฟนฟูเมือง 
    

4.   สวนการศึกษา 

       มีหัวหนาสวนการศึกษา   รบัผิดชอบในการปฎิบัติราชการสวนการศึกษา  ดังน้ี 
         4.1  งานบริหารงานการศึกษา  มีหนาที่ความรบัผิดชอบ 
   -  งานบริหารวิชาการ 
   -  งานนิเทศการศึกษา 
   -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

๔.๑ งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มหีนาที่ความรับผิดชอบ 
-  งานหองสมุด  และเครือขายทางการศึกษา 
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-  งานกิจการศาสนา 
-  งานสงเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
-  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
-  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

 

       (๕)  อัตรากําลังพนักงาน 
           สํานักปลัด    

-  ปลัด  อบต.  (นักบริหารงาน อบต.  7 )   จํานวน     1    อัตรา 
-  รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต. ๗)   จํานวน     1    อัตรา 
-  หัวหนาสํานักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป  6)  จํานวน     1    อัตรา 
-  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3-5 , 6 ว   จํานวน     1    อัตรา 
-  นักพัฒนาชุมชน 3-5 , 6 ว    จํานวน     1    อัตรา 
-  เจาพนักงานปองกันฯ 2 – 4, 5    จํานวน     1    อัตรา 
-  เจาพนักงานธุรการ 2 – 4, 5    จํานวน     1    อัตรา 
-  เจาหนาที่ธุรการ (ลูกจางประจํา)   จํานวน     1    อัตรา 
-  ผูชวย จนท.วิเคราะหฯ  (พนง.จางตามภารกิจ)      จํานวน     1    อัตรา 
-  ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล  (พนง.จางตามภารกิจ) จํานวน     1    อัตรา 
-  นักการภารโรง (พนง. จางทั่วไป)    จํานวน     1    อัตรา 
-  ยาม       จํานวน     ๑    อัตรา 
-  คนงานทั่วไป      จํานวน     ๗    อัตรา 

      กองคลัง 
  -  ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง  7 )  จํานวน     1    อัตรา 
  -  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 – 4 , 5  จํานวน     ๑    อัตรา 

-  เจาพนักงานพัสดุ  2 - 5 , 6    จํานวน     1    อัตรา 
-  เจาพนักงานธุรการ 2 – 4, 5    จํานวน     1    อัตรา 
-  เจาหนาที่จัดเก็บรายได (ลูกจางประจํา )   จํานวน     1    อัตรา 
-  ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี (พนง.จางตามภารกิจ)  จํานวน     1    อัตรา 
-  ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได (พนง. จางตามภารกิจ )  จํานวน     1    อัตรา 

      กองชาง 
 -   ผูอํานวยการกองชาง  ( นักบริหารงานชาง  7)    จํานวน     1    อัตรา 
-   นายชางโยธา  2-4 , 5     จํานวน     ๒    อัตรา 
-   ผูชวยชางโยธา (พนง.จางตามภารกิจ)     จํานวน     1    อัตรา 
-   ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (พนง.จางามภารกิจ)  จํานวน     ๑    อัตรา 
-   คนงานทั่วไป      จํานวน     2    อัตรา 
 

      สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  -  หัวหนาสวนการศึกษา     จํานวน     1    อัตรา 
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  -  นักวิชาการศึกษา  ( 3 – 5, 6 ว)   จํานวน     1    อัตรา 
  -  ครูผูดูแลเด็กเล็ก  (ขาราชการ)    จํานวน     2    อัตรา 
  -  ผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็ก  (พนง.จางตามภารกิจ)  จํานวน     2    อัตรา 
  -  คนงานทั่วไป      จํานวน     1    อัตรา 

     *  หมายเหตุ    ขอมูลอัตรากําลังผูปฏิบัติหนาที่จริง  ณ  เดือน  เมษายน  255๗  * 
 

  ๒.๒.๒  รายได /รายจายขององคการบริหารสวนตําบลเปรียบเทียบยอนหลัง  3  ป 

(ก) รายไดจัดเก็บเอง ป 255๔ 
(รับจริง) 

ป 255๕ 
(รับจริง) 

ป 255๖ 
(ประมาณการ) 

1.  หมวดภาษีอากร (ยอดรวม) ๑๒๑,๗๔๓.๑๗ ๑๒๔,๔๐๗.๖๐ ๑๓๔,๓๙๖.๗๑ 
     - ภาษีบํารุงทองที ่ ๕๔,๓๓๗.๑๗ ๕๓,๒๕๗.๖๐ ๕๑,๐๓๑.๗๑ 
     - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๖๕,๗๖๖ ๖๙,๗๐๒ ๘๑,๗๒๕ 
     - ภาษีปาย ๑,๖๔๐ ๑,๔๔๘ ๑,๖๔๐ 
     - อากรฆาสัตว - - - 
2.  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 
     (ยอดรวม) 

๒๙,๗๖๑ ๓๗,๔๔๐ ๑๕,๘๑๗ 

(1) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย ๗๐ - - 
(2) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน - - - 
(3) คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิง่ปฏิกลู - - - 
(4) คาธรรมเนียมอื่นๆ - - ๓,๗๘๙ 
(5) คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก - - - 
(6) คาปรับผิดสัญญา ๒๐,๕๙๑ ๒๗,๓๔๐ ๑,๙๒๘ 
(7) คาปรับผูกระทําผิดตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย - - - 
(8) คาปรับอื่นๆ - - - 
(9) คาใบอนุญาตรบัทําการเกบ็สิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย - - - 
(10) คาใบอนุญาตเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร - - - 
(11) คาใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ปนอันตรายตอ
สุขภาพ 

๙,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ 

3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน  (ยอดรวม) ๕๒,๙๑๖.๔๒ ๑๐๘,๘๕๓.๗๕ ๕๐,๗๖๙.๔๒ 
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ๕๒,๙๑๖.๔๒ ๑๐๘,๘๕๓.๗๕ ๕๐,๗๖๙.๔๒ 
4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - - 
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5 . หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  (ยอดรวม) ๓๗๐,๖๔๐ ๗๐,๒๓๐.๘๐ ๒๒๒,๐๖๐ 
(1) คาจําหนายเศษของ - - - 
(2) คาขายแบบแปลน ๓๖๘,๗๐๐ ๖๗,๘๐๐ ๑๙๗,๕๐๐ 
(3) รายไดเบ็ดเตล็ด  อื่น ๆ ๑,๙๔๐ ๒,๔๓๐.๘๐ ๒๔,๕๖๐ 
6.  หมวดรายไดจากทุน  (ยอดรวม) - - - 
(1) คาขายทอดตลาดทรพัยสิน - - - 
(2) รายไดจากทุนอื่น ๆ - - - 

รวมรายไดจัดเก็บเอง ๕๗๕,๐๖๐.๕๙ ๓๔๐,๙๓๒.๑๕ ๔๒๓,๐๔๓.๑๓ 
 
 

รายรับ ป 255๔ 

(รับจริง) 

ป 255๕ 

(รับจริง) 

ป 255๖ 

(ประมาณการ) 

(ข) รายไดัจากรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองทองถ่ิน 

   

1. หมวดภาษีจัดสรร(ยอดรวม) ๑๑,๕๒๗,๙๘๕.๔๖ ๑๑,๑๕๒,๘๙๙.๒๗ ๑๓,๒๙๙,๓๑๙.๑๕ 

(1) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตลอเลื่อน - - - 
(2) ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน ๔,๘๘๖,๗๘๗.๑๗ - ๗,๒๓๒,๕๙๑.๒๐ 
(3) ภาษีมูลคาเพิ่ม 1ใน 9 ๑,๘๓๗,๖๕๐.๑๒ ๗,๕๐๔,๗๗๐.๗๙ ๒,๒๔๔,๐๐๒.๙๑ 
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๘๕,๒๗๓.๒๖ ๔๖,๔๓๖.๔๙ ๕๗,๙๑๘.๘๕ 
(๕) ภาษีสุรา ๖๒๒,๖๔๕.๙๒ ๗๒๕,๒๘๑.๘๔ ๗๓๘,๗๐๖.๕๖ 
(6) ภาษีสรรพสามิต ๑,๕๙๖,๘๙๗.๓๑ ๑,๓๐๓,๔๙๓.๔๓ ๑,๖๑๕,๓๗๑.๘๗ 
(7) คาภาคหลวงแร ๕๖๙,๑๙๐.๘๒ ๖๕๙,๕๒๔.๖๒ ๕๓๒,๕๙๐.๗๑ 
(8) คาภาคหลวงปโตรเลียม ๓๖,๓๐๑.๘๖ ๕๒,๙๘๖.๑๐ ๖๖,๕๒๗.๐๕ 
(9) คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมที่ดิน ๑,๘๙๓,๒๓๙ ๘๖๐,๔๐๖ ๘๑๑,๖๑๐ 
               รายไดไมรวมอุดหนุนทั้งสิ้น ๑๒,๑๐๓,๐๔๖.๐๕ ๑๑,๔๙๓,๘๓๑.๔๒ ๑๓,๗๒๒,๓๖๒.๒๘ 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ยอดรวม) ๔,๕๒๕,๐๘๔ ๔,๓๒๒,๗๓๔ ๔,๑๕๓,๒๐๗ 
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป ๔,๕๒๕,๐๘๔ ๔,๓๒๒,๗๓๔ ๔,๑๕๓,๒๐๗ 
               รวมรายไดท้ังสิ้น ๑๖,๖๒๘,๑๓๐.๐๕ ๑๕,๘๑๖,๕๖๕.๔๒ ๑๗,๘๗๕,๕๖๙.๒๘ 
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๒.๒.๖  รายจายตามงบประมาณ 
 

 

                      หมวด   ป  255๔              

      (จายจริง) 

ป 255๕          

 (จายจริง) 

ป 255๖          

(ประมาณการ) 

1.  รายจายงบกลาง ๑,๔๑๓,๙๕๔ ๔๔๗,๕๙๗ ๔๑๙,๘๙๒ 
2. รายจายเงินเดือน และคาจางประจํา ๒,๘๒๔,๔๘๒ ๓,๗๖๖,๑๐๔ ๔,๐๑๗,๖๙๗ 
3.  รายจายงบดําเนินการ ๕,๐๐๑,๒๘๐.๑๖ ๖,๐๕๑,๑๘๘.๖๓ ๖,๐๘๖,๕๙๗.๖๑ 
4. รายจายงบลงทุน ๓,๑๘๑,๐๐๐ ๒,๗๖๗,๘๐๐ ๒,๑๘๘,๔๐๐ 
5.  รายจายหมวดเงินอุดหนุน ๑,๒๔๘,๗๓๖.๕๘ ๑,๒๑๙,๖๕๖.๐๑ ๖๖๑,๖๗๕.๙๗ 
6.  รายจายอื่น - - - 
                           รวมท้ังสิ้น ๑๓,๖๖๙,๔๕๒.๗๔ ๑๔,๒๕๒,๓๔๕.๖๔ ๑๓,๓๗๔,๒๖๒,๕๘ 
                   

สรุปรายรับ – รายจายขององคการบริหารสวนตําบลดอนแรในชวง ๕ ป 
 

รายการ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 255๖ 
รายรับ 16,804,774.99 ๒๐,๙๔๑,๒๒๓.๙๓ ๒๒,๖๑๓,๖๑๔.๐๕ ๒๐,๑๓๙,๓๐๑.๔๒ ๒๗,๗๙๐,๘๔๙.๒๘ 
รายจาย 23,800,457.12 ๑๘,๐๓๗,๖๑๗.๓๒ ๑๗,๔๐๘,๘๖๘.๗๔ ๑๕,๓๓๕๖๗๑.๖๔ ๒๓,๔๖๘,๗๘๒.๕๗ 

 
   ที่มา - ขอมูล  ณ  เดือน เมษายน  พ.ศ. 255๗ 

๒.๒.๓  เครื่องมืออุปกรณ/ทรัพยากรการบริหาร  โดยทั่วไปประกอบดวย 

   เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและแหลงงบประมาณภายนอก
รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจาย 

   คน    ซึ่งหมายความรวมต้ังแตผูบริหาร  พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ             
ซึ่งมีความแตกตางหลากหลายทั้งดานความรู  ทักษะและทัศนคติ  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองนํา
ศักยภาพของกําลังคนเหลาน้ันไปใช  รวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน  
ซึ่งจะมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินอีกดวย 

   วัสดุอุปกรณ  หมายถึงเครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่  ที่จะสามารถ
นํามาใชในการบริหารจัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัย
เพื่อรองรับความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน  และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ 

   การบริหารจัดการ  เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตนใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอยางย่ังยืน  การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตองศึกษา
และนําไปปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
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๒.๓  จุดยืนทางยุทธศาสตร  (Ppsitioning)  ขององคการบริหารสวนตําบลดอนแร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลักษณะเดนขององคการบริหารสวนตําบลดอนแร   

  ภาษาไท-ยวน  เปนภาษาของชาวทองถ่ินไทยเหนือถ่ินหน่ึงซึ่งชาวไทยยวนตําบลดอนแรมี
ถ่ินฐานเดิมอยูแถบอาณาจักรลานนาดินแดนทางตอนเหนือของประเทศไทย  เมื่อระบุถึงภาษาไท-ยวน                  
จึงหมายถึงภาษาถ่ินของคนในอาณาจักรลานนากลุมหน่ึงเทียบไดกับภาษาคนเมือง แตเน่ืองจากชาวไท-ยวน
ราชบุรีไดจากถ่ินฐานเดิมมากวาสองรอยปมีลูกหลานสืบตระกูลมาหลายช่ัวอายุภาษาที่เคยใชมาแตเดิม 
ประกอบกับมาอยูในสภาพแวดลอมใหม ๆ ทําใหชาวไท-ยวนรุนใหมใชภาษาของบรรพบุรุษนอยลง 
     การแตงกาย  การแตงกายที่จําแนกใหรูไดวาเปนแบบอยางของชาวไทยยวนแตด่ังเดิม 
ถาเปนหญิงสูงวัยมักนุงผาถุงสีดําขลิบตีนซิ่นสีแดง  ผาซิ่นนับวาเปนเอกลักษณอยางหน่ึงของชาวไทยยวนที่
แตกตางจากชาวลาวฝงซายลุมนํ้าโขง แมวิทยาการเรื่องการออกแบบลวดลายจะเจริญรุดหนาไปมากเพียงใด           
ก็ตาม แตการทําลายผาซิ่นก็ยังคงแบบแผนในแนวขวางเหมือนครั้งโบราณ 

 
พัฒนาดานการเมือง 

และการบริหาร 

 

พัฒนาดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

 

พัฒนาดานสรางความ
ปลอดภัยของ

ประชาชนและองคกร 

 
พัฒนาดานคุณภาพ

ชีวิตและสรางสังคมให
เขมแข็ง 

 
พัฒนาดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจ 

 
พัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

 
ตําบลนาอยู  

ฟนฟูวัฒนธรรม  
นําสูเกษตรปลอดภัย 
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     ผาทอไท-ยวน  ในปจจุบันน้ีหากกลาวถึงวงการผาทอพื้นบานแลวผาทอของชาวไท-ยวน
เปนหน่ึงในงานฝมือที่เปนความรูจากบรรพชน ไดถายทอดใหลูกหลานและนํามาผลิตเปนผลงาน  สรางรายได
และเปนเกียรติประวัติของชุมชนชาวไท-ยวน วัฒนธรรมและความรูของชาวไทยยวนที่ติดตัวมาแตสมัยบรรพ
บุรุษยายถ่ินฐานมา มีการถายทอดใหแกลูกหลานโดยเฉพาะวิธีการทําผาจงยกลายจนเกิดวิวัฒนาการเรื่องลาย
ผาและรูปแบบรวมถึงสีสันตาง ๆ ของผาจกชนิดตาง ๆ มาผสมดวย 
     ประเพณีบุญกลางบาน   เปนประเพณีที่เกิดจากความเช่ือถือที่วา ในรอบปหน่ึง ๆ 
ชุมชนหม ู บานซึ่งประกอบไปดวยหลายครัวเรือนและในแตละครัวเรือนอาจจะมีบางคนไปทําให “ผิดผี” จนผี
ตองมาทํารายดวยรูปแบบตาง ๆ วิธีหน่ึงที่จะชวยเสริมสรางกําลังใจใหชาวไท-ยวนในชุมชนคือ การทําบุญ
กลางบานหรือเปนพิธีกรรมเพื่อปดรังควานใหหางหายไปจากหมูบานน่ันเอง 
     ความเชื่อของชาวไท-ยวน   

- ชาวไท-ยวน ทําแกงบอนดวยการนํากานบอนออนมาลอกเปลือกช้ันนอกออก  
ขณะที่ลอกหรือหั่นเปนทอนๆ หามพูดวาคัน เช่ือวาจะทําใหแกงบอนหมอน้ันทําใหคนกินกันปาก 

- ในงานศพ  ไมทําอาหารที่เปนเสน เช่ือวาจะเปนสายโยงใยชักพาใหคนตายตามกันไป
เรื่อย ๆ  

- ของแสลงที่ผูปวยตองงดเวน  เชน  หนอไมดอง  ผักชะอม  ละมุด  ขนุน  ขาวเหนียว  
เปนตน  ของเหลาน้ีจะทําใหอาการปวยกําเริบหนัก 

- การรักษาโรคดวยวิธีบริกรรมคาถา  เชน  ใชมีดขูดขนบุงที่ติดมาดวย  บริกรรมคาถา
แลวขนจะหลุดออกหมด 

จากแผนดินลานนามาสูเมืองราชบุรี  นับเวลากวาสองทศวรรษจนเปนพลเมือง “ไท-ยวน

ราชบุรี”  เต็มรูปแบบคือ  เปนประชากร  เปนเจาของทองที่  สืบลูกหลานวงศตระกูลประกอบกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมที่หลากหลาย  บางอยางมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหเหมาะสมกับยุคสมัย  เชน  อาหาร  เครื่องแตงกาย  

บานเรือนอยูอาศัย  และบางอยางก็ไดพัฒนาจากภูมิปญญาของบรรพชนจนเกิดความรุดหนา 
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บทที่  3 

การวิเคราะหศกัยภาพการพฒันาทองถ่ิน 

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

3.1  กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

 3.1.1  การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการ
บริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรปรประเทศ (Country  Stratehy) ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ี / 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ  
                   กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารตําบลดอนแรเปนการแปลงนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับตาง ๆ มาเปนยุทธศาสตรการพัฒนาในพื้นที่  ซึ่งแนวคิดในการกําหนดกรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลตําบลดอนแร  ไดยึดหลักการพัฒนาที่ตอบสนองตอ
นโยบายรัฐบาล  และสอดคลอง เช่ือมโยงกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรจังหวัด / อําเภอ  รวมทั้งเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2542  ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและศักยภาพของทองถ่ินและจังหวัด  รวมทั้ง
ตอบสนองตอความตองการและปญหาของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งกรอบแนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดอนแร  มีดังน้ี 
 

     (๑)   การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล          
    วิสัยทัศนของรัฐบาล         

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ รัฐบาลจะมุงมั่นการพัฒนาประเทศใหรอดพนจากวิกฤต 
เศรษฐกิจโลกและพัฒนาไปสูการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน พรอมทั้งมุงมั่นจะสรางความสามัคคีปรองดองให
เกิดข้ึนในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครองของ
ประเทศใหกาวหนาเพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวไทยทุกคน โดยยึดหลักการบริหารที่มีความยืดหยุนที่
คํานึงถึงพลวัตร การเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการดําเนินนโยบายของรัฐบาล ทั้งน้ี
รัฐบาลจะดําเนินการใหบรรลุภารกิจดังกลาวภายใตแนวทางพื้นฐานหลัก ๓ ประการ คือ   
     1) เพื่อนําประเทศไทยไปสูโครงสรางเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเขมแข็งของเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศมากข้ึน  ซึ่งจะเปนพื้นฐานที่สําคัญของการสรางการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน                  
การพัฒนา  คุณภาพและสุขภาพคนไทยในทกุชวงวัยถือเปนปจจัยช้ีขาดความสามารถในการอยูรอด                   
และแขงขันไดของเศรษฐกิจไทย    
     2)  เพื่อนําประเทศไทยสูสังคมที่มีความปรองดองสมานฉันทและอยูบนพื้นฐานของหลักนิติ
ธรรมที่เปนมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอประชาชนคนไทยทุกคน    
     3)  เพื่อนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘  อยางสมบูรณ  โดยสราง
ความพรอม และความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และการเมืองและความมั่นคง   
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         กรอบการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล       
     เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินสามารถบรรลุถึงภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล  จึงได
กําหนดกลยุทธและวิธีการดําเนินการที่สอดคลองกับนโยบาย โดยแบงการดําเนินการเปน ๒ ระยะ คือ       
     1)  นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก เปนภารกิจเรงดวนที่จะตองดําเนินนโยบาย               
ในการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ และการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและ 
ผูประกอบการจากภาวะเงินเฟอและราคานํ้ามันใหแกระบบเศรษฐกิจ  สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน 
โดยเฉพาะการใหสินเช่ือเพื่อประกอบอาชีพใหแกประชาชนผูมีรายไดนอยและกลุมเกษตรกร รวมทั้งการ
ยกระดับ  ราคาสินคาเกษตร   การเพิ่มรายไดใหแกแรงงาน   และผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การใหเบี้ย
ยังชีพรายเดือน แบบข้ันบันไดแกผูสูงอายุ   นอกจากน้ันจะดําเนินการเรงการเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้ง
ภายในประเทศและ นอกประเทศ เพื่อเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอไป    
     2)  นโยบายที่จะดําเนินการในระยะ ๔ ป   นอกเหนือจากนโยบายเรงดวนที่รัฐบาลตอง 
ดําเนินการในปแรกแลว  รัฐบาลไดกําหนดนโยบายพื้นฐานที่จะดําเนินการในระยะ  ๔  ปของรัฐบาล โดยเริ่ม
ดําเนินการ ต้ังแตปแรกเปนตนไป  ดังน้ี  
        -  ดานความมั่นคงแหงรัฐ   เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย 
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ และเรงดําเนินการแกไขปญหาเศรษฐกิจ 
รวมทั้งการพัฒนาการเตรียมความพรอมแหงชาติเพื่อใหมีความพรอมรับมือกับปญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม
ในทุกดาน  
         -  ดานสรางรายได   สงเสริมการทองเที่ยวทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ                       
ขยายบทบาทใหธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเปนแหลงรายไดและการจางงาน  เพื่อนําไปสูการเปนศูนยกลาง
การผลิตและการคาอาหารคุณภาพสูง และยกระดับความสามารถในการแขงขันโดยการขยายชองการตลาด 
รวมทั้งดึงดูดนักลงทุนเขามาลงทนุในการผลิตสินคาและบริการที่มีเทคโนโลยีสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม    
         -  ดานเศรษฐกิจ  ใหความสําคัญในการกระจายรายไดที่เปนธรรมเพื่อใหเศรษฐกิจ 
สามารถเติบโตไดอยางมีเสถียรภาพ  มีการจางงานที่เต็มที่ รวมทั้งมีความระมัดระวังความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของ  การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ และมีการสงเสริมการสรางรายไดภายในประเทศ  โดยการ
เรงปรับโครงสรางเศรษฐกิจเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ  และสรางความเขมแข็ง
ใหกับสภาพแวดลอมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  ขยายความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การคา  
การลงทุนและการตลาดภายใต  กรอบความรวมมือและขอตกลงการคาเสรี   นอกจากน้ียังใหความสําคัญตอ
การปรับโครงสรางพื้นฐาน  การพัฒนาระบบรางเพื่อขนสงมวลชน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานลด
ตนทุนการขนสงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขีด ความสามารถในการแขงขัน สรางโอกาสในการกระจาย
รายได และการกระจายการลงทุนไปสูชนบท เปนตน  
                           -   ดานสังคมและคุณภาพชีวิต เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสรางโอกาส                  
ทางการศึกษา  พรอมทั้งปฏิรูประบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ  สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดี
และมีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพครู เรงพัฒนาเครือขายสารสนเทศ  เพื่อการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อใหการกระจายครู  เพื่อขจัดปญหาการขาดแคลนครใูนสาขาวิชาหลัก เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
ภาษา  ดานการคุมครองแรงงานรัฐบาลใหความสําคัญตอความปลอดภัยในการทํางานและสวัสดิการแรงงาน 
และหลักประกันความมั่นคงในการทํางาน  รวมทั้งการเพิ่มสิทธิประโยชนในการประกันสังคมใหมากข้ึน และ
ขยายความคุมครองถึงแรงงานนอกระบบที่รัฐ จะตองดูแลภายใตระบบคุมครองแรงงาน การจัดสวัสดิการและ
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บริการทางสังคมแกผูดอยโอกาสและคนยากจนใหทั่วถึง รวมทั้งยังเรงยกระดับฝมือแรงงานเพื่อนําไปสู
เปาหมายใหประเทศไทยเปนประเทศที่ใชแรงงานมีฝมือทั้งระบบและ เตรียมการรองรับการเคลื่อนยายแรงงาน
ภายใตประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘   นอกจากน้ีรัฐบาลไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการสุขภาพทั้งระบบ  โดยการเรงผลิตบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุขใหเพียงพอ  การจัดใหมี
มาตรการสรางสุขภาพโดยมีเปาหมายในการลดอัตราการปวยตายและผลกระทบจากโรคไมติดตอเรื้อรัง รวมทัง้
การขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปนเลิศในผลิตภัณฑและการบริการดานสขุภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาค
เอเชีย                            

    -   ดานที่ดิน    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษ  
และใชประโยชนทุนทรัพยากรธรรมชาติและสรางสภาพแวดลอมที่ดี การสรางความเปนธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ําในการใชทรัพยากร  การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและการสงเสริมการบริหาร
จัดการนํ้าอยางบูรณาการ  นอกจากน้ันยังมีการสรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับตอ
ผลกระทบจากเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัตธิรรมชาติ                            

    -   ดานวิทยาศาสตร   เทคโนโลยี   การวิจัยและนวัตกรรม  เรงพัฒนาประเทศใหเปน 
สังคมบนฐานความรู โดยการสงเสริมการลงทุนในการวิจัยพัฒนารวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน มีการ
ถายทอด เทคโนโลยีและการใชขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การวางแผน
การผลิตดานการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมทั้ง
เรงสราง นักวิทยาศาสตร นักวิจัยใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ  

    -   ดานตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศสงเสริมพัฒนาความสัมพันธกบัประเทศ
เพื่อนบาน และการใชประโยชนจากการเช่ือมโยงเครือขายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคาการลงทุน รวมทั้ง
เตรียมความพรอมของทุกภาคสวนในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘  

-  ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี พัฒนาระบบราชการเนนการบริหารงาน                      
เชิงกลยุทธเสริมสรางประสิทธิภาพของระบบบริหารงานแบบบูรณาการ รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีระบบที่มีประสิทธิภาพโปรงใส และปรับปรุงระบบการชวยเหลือประชาชนที่
ไมไดรับความเปนธรรม ทั้งการชวยเหลือดานกฎหมาย สงเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุมครองชวยเหลือคนจน
และคนดอยโอกาส รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว ถูกตอง                
เปนธรรม 
นโยบายรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร   
                  นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาในวันอังคารที่                     
23  สิงหาคม  2554   ซึ่งนโยบายของรัฐบาลมีจุดมุงหมาย 3  ประการ คือ 

๑.  เพื่อนําประเทศไทยไปสูโครงสรางเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเขมแข็ง  ของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมากข้ึน  ซึ่งจะเปนพื้นฐานที่สําคัญของการสรางการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน                    
การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกชวงวัยถือเปนปจจัยขาดความสามารถในการอยูรอดและแขงขันได
ของเศรษฐกิจไทย 

๒.  เพื่อนําประเทศไทยสูสังคมที่มีความปรองดองสมานฉันทและอยูบนพื้นฐานของหลักนิติ
ธรรมที่เปนมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอประชาชนคนไทยทุกคน 

๓. เพื่อนําประเทศไทยไปสูประชาคมอาเซียนในป 2558  อยางสมบูรณ  โดยสรางความ 
พรอมและความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และการเมืองและความมั่นคง  
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  รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินไว โดยแบงการดําเนินงานเปน 2 ระยะ 
คือ  ระยะเรงดวนที่จะเริมดําเนินการในปแรก  และระยะการบริหารราชการ 4  ปของรัฐบาล  โดยนโยบาย
เรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก   มี  16  ขอ  ดังน้ี 
  ๑.  สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสราง
ความขาใจรวมกันของประชาชนในชาติ ใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  และยึดมั่นใจ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
  ๒.  กําหนดใหการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปน  “วาระแหงชาติ”  โดยยึดหลักนิติ
ธรรมในการปราบปรามและลงโทษผูผลิต   ผูคา  ผูมีอิทธิพล  ผูประพฤติมิชอบ  บังคับใชกฎหมายอยาง
เครงครัด ยึดหลักผูเสพคือผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษา มีกลไกติดตามชวยเหลืออยางเปนระบบปองกัน
กลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 

๓.  ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง โดยยึดหลักความ
โปรงใสและมีธรรมาภิบาลที่เปนสากล  ปรับปรุงและแกไขกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตและถูกตอง              
ชอบธรรม 

4.   สงเสริมใหมีการจัดการนํ้าอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทานให
สามารถปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงได ฟนฟูการขุดลอกคูคลอง และแหลงนํ้าธรรมชาติที่อยู
เดิม                   และจัดหาแหลงนํ้าในระดับไรนาและชุมชนอยางทั่วถึง 

5.  เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกับมาสูพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ควบคูไปกับความยากจน ยาเสพติดและอิทธิพลอํานาจมืด เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
คุณภาพชีวิต เคารพอัตลักษณ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสวน
ทองถ่ินในรูปแบบที่สอดคลองกับลักษณะพื้นที่โดยไมขัดกับรัฐธรรมนูญ 

6.  เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ
เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเรงดําเนินการตามขอผูกพันในการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียนในป 2558 

7.  แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟอและ
ราคานํ้ามันเช้ือเพลิง 

8.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สรางสมดุลและ
ความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหาภาค เชน  พักหน้ีครัวเรือนของเกษตรกรรายยอยและผูมี
รายไดนอยที่มีหน้ีตํ่ากวา  500,000  บาท อยางนอย 3 ป และปรับโครงสรางหน้ีผูที่มีหน้ีเกิน  500,000  บาท 
ใหมีแรงงานที่มีรายไดเปนวันละ ไมนอยกวา  300  บาท  ใหมีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสําหรับ
สิ่งจําเปนในชีวิตของประชาชนทั่วไป ไดแกบานหลังแรกและรถยนตคันแรก 

9. ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล  ใหเหลือรอยละ  23  ในป พ.ศ. 2555 และลดลงเหลือ 
รอยละ 20 ในป พ.ศ. 2556  

10. สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน  โดยเพิ่มเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหง
ละ 1 ลานบาท  จัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  วงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ลานบาท  จัดสรรงบประมาณเขา
กองทุนพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน  (SML)  ตามลําดับขนาดของหมูบาน 
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11. ยกระดับราคาของสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน  เชน  รับจํานําสินคา
เกษตรกร  การออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร  และการจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรใหสมบูรณ 

12. เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศโดยประกาศใหป พ.ศ.2554- 
2555 เปนป  “มหัศจรรยไทยแลนด” (“Miracle  Thailand” Year) 

13. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปะหัตกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการสรางเอกลักษณและ
การผลิตสินคาในทองถ่ิน เชน บริหารจัดการโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑใหมีศักยภาพ  สนับสนุนให
ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินผนวกกับองคความรูสมัยใหมเพื่อยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพ  สงเสริมใหมีศูนยกระจายและแสดงสินคาถาวรในภูมิภาคและเมืองทองเที่ยวหลัก 

14. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ  (30 บาท  รักษาทุกโรค) จัดใหมีมาตรการลดปจจัย
เสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพและภาวะทุพลโภชนาการที่นําไปสูการเจ็บปวยเรื้อรัง และมาตรการปองกันอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

15. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน  โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียน
นํารองสําหรับระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2555  จัดระบบอินเทอรเน็ตไรสายตามมาตรฐานการ
ใหบริการในสถานศึกษาที่กําหนดโดยไมเสียคาใชจาย เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสวน
รวมอยางกวางขวาง  โดยมีสภารางรัฐธรรมนูญที่เปนอิสระยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม  ทั้งน้ีใหประชาชน
เห็นชอบผานการออกเสียงประชามติ 

     (๒)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11         
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ                 
1) แนวคิดหลัก           
ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะสงผลกระทบ              

ตอทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสม ขณะที่การ
ทบทวน ผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผานมาสะทอนปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคม                 
สิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการประเทศที่ไมเอื้อตอการพัฒนาที่ย่ังยืนในระยะยาว ทั้งมีความเสี่ยงในหลาย
มิติที่อาจทําใหปญหาตางๆ รุนแรงมากข้ึน การพัฒนาประเทศในอนาคตจึงจําเปนตองเตรียมพรอมและสราง
ภูมิคุมกันของประเทศใหเขมแข็งภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางมั่นคง   

กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมีแนวคิดที่ตอเน่ือง จาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อน  
ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงข้ึนในทุกภาคสวน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปน   
องครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มีการเช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน 
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง  เพื่อสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผิชญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งใน
ระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ขณะเดียวกันใหความสําคญักับการมีสวนรวมของทกุ
ภาคสวนในสังคมในกระบวนการพัฒนา ประเทศ          

2) ทิศทางการพัฒนาประเทศ    
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  ไดตระหนักถึงสถานการณและ

ความเสี่ยง  ซึ่งเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนดาน
เศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศที่เปนไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางชัดเจนตอประเทศไทยทัง้เชิงบวก
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และลบ ดังน้ัน ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงเปนการใชจุดแข็งและศักยภาพที่มีอยูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ เพื่อสราง
ความเขมแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ที่เนนการเสริมสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตรและการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขณะเดียวกันจําเปนตองปรับตัวในการเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและ
ภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ เพื่อสามารถใชโอกาสที่เกิดข้ึนและเพิ่ม
ภูมิคมกันของทุนที่มีอยูในสังคมไทยไดอยางเหมาะสมพรอมกาวสูปรชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘  
ขณะเดียวกันจําเปนตองสรางความพรอมสําหรับเช่ือมโยงดานกายภาพทั้งโครงสรางพื้นฐานและระบบ                   
โลจิสติกสควบคูกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสรางองคความรู การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย การกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเปนการสรางภูมิคุมกันในมิติตาง ๆ เพื่อใหการ
พัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน  โดยนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใชประโยชนอยางบูรณาการและ
เกื้อกูลกัน  พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเพื่อเปนรากฐานการพัฒนาประเทศที่สําคัญ ไดแก การเสริมสราง
ทุนสังคม (ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม)  ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคม
คุณภาพ มุงสรางภูมิคุมกันต้ังแตระดับปจเจก ครอบครัวและชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเขา
กับการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
ธรรม  สําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน)  มุงพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให
เขมแข็ง โดยใชภูมิปญญาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคใหความสําคัญกับการปรับ
โครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ               
การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีการเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคตาง ๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน  ในสวนการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคง
ดานอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรมุงสูการเปน
เศรษฐกิจและสังคมคารบอนตํ่าและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม    การเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมควบคูไป
กับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก ขณะเดียวกันจําเปนตองมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสราง
ความเปนธรรมในสังคมใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบราชการและขาราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
เพิ่มประสิทธิภาพการกระจาย อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พัฒนาระบบและกลไกการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางมีสวนรวม สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมและสรางความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร ควบคูไปกับปลูกจิตสํานึก
คานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกประชาชนทุกกลุม   
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วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมายแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑           
1) วิสัยทศัน              

“ สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอ
การเปลี่ยนแปลง ”           

2)  พันธกิจ  
2.1)  สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต 

ไดรับการคุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอยางเสมอภาคทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาภายใตระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม  

2.2)  พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมี คุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและ                      
การดํารงชีวิต อยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถ
ปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง  

2.๓)  พัฒนาฐานการผลิตและบริการให เขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู
ความคิด สรางสรรค และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการ
บริโภคใหเปน มิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่ นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม      

2.๔)  สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมี
สวนรวมของชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ           

3)  วัตถปุระสงคและเปาหมาย                      
 3.1)  วัตถปุระสงค             
          -   เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสขุ          

-   เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกายใจ  สติปญญา 
อารมณ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคณุภาพ           

-   เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และย่ังยืน            
มีความเช่ือมโยงกับเครือขายการผลิตสินคาและบรกิารบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค              
ในภูมิภาคอาเซียน  มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
นําไปสูการเปนสังคมคารบอนตํ่า 

            -  เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอ
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ                   

3.2)   เปาหมายหลัก       
-  ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสงัคมไทยเพิ่มข้ึน ความเหลื่อม

ล้ําในสังคมลดลง สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลงและดัชนีภาพลักษณการคอรรัปช่ันไมตํ่ากวา ๕.๐ 
คะแนน         

-  คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม 
และสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งมากข้ึน    
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-  เศรษฐกิจ เติบโตในอัตราที่ เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ                    
ใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไมตํ่ากวารอยละ ๓.๐ ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศใหมีไมตํ่ากวารอยละ ๔๐.๐    

-  คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการ
ปลอย กาซเรือนกระจกรวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ     
 3.3)   ตัวชี้วัด         
   -  ดัชนีความอยูเย็นเปนสขุ  ดัชนีความสงบสุข  สัดสวนรายไดระหวางกลุม 
ประชากรที่มีรายไดสูงสุดรอยละ ๑๐.๐ กับกลุมที่มีรายไดนอยรอยละ ๑๐.๐ สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจน 
สัดสวนแรงงานนอกระบบที่สามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปช่ัน                                
  -  จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม  สัดสวนประชากรที่เขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรดานการ
วิจัยและพัฒนาอัตราการปวยดวยโรคไมติดตอและดัชนีความอบอุนของครอบครัว                                 
  -  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการผลิตรวม 
อันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ                                 
  -  คุณภาพนํ้าและอากาศ รอยละของพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ประเทศ และ
สัดสวนการ ปลอยกาซเรือนกระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับข้ันการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศตอหัว      
 ยุทธศาสตรการพัฒนา              
 การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมี 
คุณภาพและย่ังยืนภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ               
ไดยากและซับซอนมากย่ิงข้ึน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไดกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร
การพัฒนาที่เหมาะสมโดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปองกันปจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐานของประเทศดานตาง ๆ  ให
เขมแข็ ควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรูและความคิด
สรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ย่ังยืนยุทธศาสตร การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  มีดังน้ี   

 1)   ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  ใหความสําคัญกับ      
  1.1)  การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคู          
กับการเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง มุงปรับ
โครงสราง เศรษฐกิจใหมีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและ
แข็งแกรงมากข้ึน สงเสริมการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม ปรับโครงสรางภาษีทั้งระบบใหสนับสนุน
การกระจายรายไดและเปนเครื่องมือสรางความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพยสิน 
พัฒนาการใชประโยชน เทคโนโลยีสารสนเทศและการเขาถึงขอมูลขาวสารในการพัฒนาอาชีพ สงเสริมบทบาท
ของภาคธุรกิจเอกชนในการ เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแกคนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับ
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คุณภาพระบบการคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมทุกคนอยางทั่วถึง สอดคลองกับความตองการและความ
จําเปน    
  1.2)  การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปจเจกและสรางการมสีวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ   มุงพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะ ใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางเทาเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายได
นอยการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค  พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสรางเจตคติดานความเสมอภาคระหวางหญิงและ
ชาย และพัฒนาระบบฐานขอมูลในการคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิและสามารถ
เขาถึงบริการอยางมีประสิทธิภาพ   
  1.๓)  การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตในสังคม
และมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักด์ิศรี    ใหทุกคนสามารถ
แสดงออกทางความคิดอยางสรางสรรค เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาของ
ชุมชนดวยตนเอง สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่สงเสริมใหภาคเอกชน              
ภาคประชาสังคมและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนพลังรวมในการพัฒนาสังคม  พัฒนามาตรฐานระบบการ
คุมครองผูบริโภค  เพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภค สงเสริมบทบาทสตรี
ในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ินเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ   
  1.๔)  การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึง
ผลประโยชนของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินท่ีมประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรบัผิดชอบท่ีรดักุม   โดยสรางคานิยมใหมที่ยอมรับรวมกันบนฐานของความไวเน้ือเช่ือใจ
และเกื้อกูลกัน ในสังคม สงเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสูการเปนประชาธิปไตยที่ถูกตองและ
เหมาะสม เสริมสรางระบบบริหารราชการใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถวงดุลอํานาจการตรวจสอบที่
เขมงวดและรอบดาน พัฒนาขาราชการใหมีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพและมีความรับผิดรับ
ชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบใหเปนประชาธิปไตยของมวลชน สรางความเทาเทียมในกระบวนการยุติธรรม
และเพิ่มชองทางในการรับขอรองเรียนและใหความชวยเหลือเยียวยาแกผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใชสื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและทองถ่ินและสังคมออนไลนให
เปนพลังหนุนเสริมการพัฒนา   

2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีตอยางยั่งยืน   
ใหความสําคัญกับ    

 2.๑)  การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม เปนการสงเสริม   
คูสมรสที่มีความพรอมใหมีบุตรเพิ่มข้ึนและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุไมใหตํ่ากวาระดับที่เปนอยูปจจุบัน  
สนับสนุนการกระจายตัวและสงเสริมการต้ังถ่ินฐานของประชากรใหเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ โอกาส
และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่   

 2.๒)  การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง  มุงพัฒนาคุณภาพ
คนไทยทุกชวงวัยสอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนา
ทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต ตอยอดสูการสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการฝกฝนเปนความคิด
สรางสรรค  ปลูกฝงการพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่นและจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย พัฒนา
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คนดวยการเรียนรูในศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย สอดคลองกับแนวโนมการ
จางงานและเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สรางจิตสานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอ
สังคม เคารพ กฎหมาย หลักสิทธิ มนุษยชน สรางคานิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ               ตอ
สิ่งแวดลอม เรียนรูการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ  

2.๓) การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม  โดยสรางเสริม            
สุขภาวะ คนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สรางการมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อตอสุขภาพ ควบคูกับ
การพัฒนาระบบ บริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพ พรอมทั้งการสงเสริมการแพทยทางเลือก การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขใหเหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจาย
บุคลากร  ตลอดจนการใชมาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและย่ังยืน    

2.๔) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต   มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่
ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝรู รักการอานต้ังแตวัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัย ควบคูกับ
การสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค 
สื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงาย รวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน และ
สรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต    

2.๕) การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม  เปนการเสริมสรางความ
เขมแข็ง และพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาคน สรางคานิยมใหคนไทยภูมิใจใน
วัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกตางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปญหาความขัดแยงทาง
ความคิด และสรางความเปนเอกภาพในสังคม สรางเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรมรวมกับประชาคมโลก  
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนใหเกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู  สงเสริมความ
เขาใจระหวางประชาชนในการ เรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสาร    

 3)  ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงาน   
ใหความสําคัญกับ    
  3.๑) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน  มุงรักษาปองกันและคุมครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีที่ดินเปน
ของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน ใชมาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจใหบุคคลผูถือครองที่ดินทํา
ประโยชนในพื้นที่ดังกลาวมากข้ึน สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอยางเทาเทียมและเปนธรรมเรงรัด
การจัดใหมีองคกรและ ระบบบริหารจัดการที่ดินใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐาน
การผลิตภาคการเกษตร ฟนฟูและสงเสริมคานิยมวัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน   
  3.๒)  การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร   ภาครัฐใหความสําคัญ
กับการวิจัยและพัฒนาอยางตอเน่ือง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทาง
การเกษตรที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่ควบคุมและการกับดูแลใหมีการนําเขาและใชสารเคมีทางการเกษตรที่ได
มาตรฐาน ปรับปรุงบริการข้ันพื้นฐานเพื่อการผลิตใหทั่วถึง สงเสริมการผลิตที่คงไวซึ่งความหลากหลายของพนัธุ
พืชและสัตวที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมของประเทศ  พัฒนาและเสริมสรางองคความรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ใหแกเกษตรกรอยางตอเน่ืองและทั่วถึง    
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  3.๓)  การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต   สนับสนุน
การผลิตและบริการของชุมชนในการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร อาหารและพลังงาน สงเสริม
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ใหรวมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผูประกอบการนํา            
องคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนฐานความคิดริเริ่มสรางสรรคมาใชใน 
การสรางมูลคาเพิ่มสินคา ผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร 
มาตรฐานระบบการผลิตสินคาเกษตรใหเทียบเทาระดับสากล สงเสริมระบบตลาดกลางสินคาเกษตรและตลาด
ซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา สงเสริมภาคเอกชนและองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการระบบ
สินคาเกษตรและอาหารรวมกับสถาบันเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของภาค
เกษตร   
  3.๔)  การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร มุงพัฒนาระบบการ
สรางหลักประกันรายไดของเกษตรกรใหมีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัย
พืชผลการเกษตร สงเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เปนธรรมแกทุกฝาย ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกร สรางแรงจูงใจใหเยาวชน เกษตรกรรุนใหม และแรงงานที่มีคุณภาพเขาสู
อาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใหเปนกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของ
เกษตรกร เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยที่ไดรับผลกระทบจากการนําเขาสินคาเกษตรและ
อาหารที่มีตนทุน ตํ่าที่เปนผลมาจากขอตกลงการเปดการคาเสรี  
   3.๕)  การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือน
และชุมชน  โดยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไมและปลูกปา  โดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มข้ึน สงเสริมให
เกษตรกรทางการเกษตรดวยระบบเกษตรย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนใหมีการ
จัดการและเผยแพรองคความรูและการพัฒนาดานอาหารศึกษาทุกรูปแบบอยางตอเน่ืองและทั่วถึง รวมทั้ง
สงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสรางเครือขายการผลิตและการ
บริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียงกัน สงเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได               
ในชุมชนและที่เหลือใชจากการเกษตรมาผลิตเปนพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งสงเสริมและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งดานอาหารใหกับเกษตรกรและชุมชนอยาง
เปนระบบ    
  3.๖)   การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
และความเขมแข็งภาคเกษตร   ดวยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน
จากพืชพลังงาน จัดใหมีระบบการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่ใชเปนทั้งอาหารและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการใชพลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเน่ืองกับภาคการผลิตและบริการ จัดใหมีกลไกกํากับดูแลโครงสราง
ราคาของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสานึกในการใชพลังงานชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพและความคุมคา    
  3.๗)   การปรบัระบบบรหิารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและ
พลังงาน   โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกรเครือขายปราชญชาวบาน ภาคเอกชน และชุมชนใหเขามามี 
สวนรวม ในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทํางานของหนวยงาน
ภาครัฐ ที่เกี่ยวของใหมีการรวมมือและบูรณาการการทํางานอยางจริงจังทั้งในสวนกลางและระดับพื้นที่ พัฒนา
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานอาหารและพลังงานต้ังแตการผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนา
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานการเกษตร สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและ
ทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียน ที่กอใหเกิดความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน     
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 4)   ยุทธศาสตรการปรบัโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน   
ใหความสําคัญกับ   
  4.๑)  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน โดยสรางความ
เขมแข็งใหกับผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผลักดันให
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและแขงขันไดดวยการปรับโครงสรางการคาและ               
การลงทุนใหสอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชียแอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ                
ปรับโครงสรางภาคบริการใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
บนฐานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจ
สรางสรรคการพัฒนาเมืองสรางสรรคและการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิม่
ผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสรางมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุงการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและย่ังยืนดวยการใชความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและความคิด สรางสรรคสูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตร                 
ตอสิ่งแวดลอม   
  4.๒)  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อน 
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน เนนการนําความคิดสรางสรรค ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ทรัพยสินทางปญญา วิจัยและพัฒนาไปตอยอด ถายทอด และประยุกตใชประโยชนทั้งเชิงพาณิชย  
 
สังคมและชุมชน  โดยสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาและประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรมที่สงเสริมการใชความคิดสรางสรรคและสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมใหทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพในลักษณะของความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน    
  4.๓)  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีประสิทธภิาพ เทาเทียม และ 
เปนธรรม   มุงพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน รวมทั้งกําลังแรงงานใหเอื้อตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศให
เช่ือมโยงการขนสงทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสูสากล สราง
ความมั่นคง ดานพลังงานดวยการสงเสริมการใชพลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ  ทางเศรษฐกิจใหเอื้อตอการ
เพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันและสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก    
  4.๔)  การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ  ใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการดานการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมและทันตอ
เหตุการณ เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐานทางการเงิน  พัฒนากลไกการเฝาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัย
แบบองครวม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหวางประเทศ และการบริหารจัดการดานการ
คลังที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายไดของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหาร
งบประมาณ ปองกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ สงเสริมให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการใหบริการข้ันพื้นฐานของภาครัฐ
เพิ่มข้ึน และเสริมสรางความเขมแข็งทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
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                5)  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และสังคม ใหความสําคัญกับ                                
  5.๑)  การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความ
รวมมือในอนุภูมิภาคตาง ๆ  มุงพัฒนาบริการขนสงและโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล  
ปรับปรุงกฎระเบียบการขนสงคนและสินคาที่เกี่ยวของ พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนสงและโลจิสติกส
เช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเช่ือมโยงระบบการผลิต
กับพื้นที่ตอนในของ ประเทศ                          
  5.๒)  การพัฒนาฐานลงทนุโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค  
มุงพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศใหเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออก             
เฉียงใต  ใหเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม  การเกษตร  และการทองเที่ยว  พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนและเมืองชายแดน  รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ านใหบรรลุ
ประโยชนรวมกันทั้งดานความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่                         
  5.๓)  การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนการพัฒนาความรวมมือ 
ระหวางภาครัฐและภาคธุรกจิเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกิจ เสริมสราง
ความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับ
ทักษะฝมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานข้ันพื้นฐานของคุณภาพสินคาและบริการที่เปนการปองกันสินคาและ
บริการนําเขาที่ไมได คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน          
                     5.๔)  การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทท่ี
สรางสรรค เปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก  มุงรักษาบทบาทของไทยในการมี
สวนรวมกําหนดยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือที่ดําเนินอยู รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธกับ
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม                         
  5.๕)  การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษยการเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ  โดยเรงดําเนินการดานความ
รวมมือในการกําหนดมาตรฐานฝมือระหวางประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายแรงงานในภูมิภาค 
สงเสริมผูประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสูตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน คุมครองและ
สงเสริมสิทธิ และผลประโยชนของคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ                               
  5.๖)  การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ปองกัน
ภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด  ภัยพิบัติ  และการแพรระบาดของโรคภัย  มุงพัฒนา
ศักยภาพและความพรอมในการปองกันและแกปญหาขามชาติดานการกอการราย ยาเสพติด และการหลบหนี
เขาเมือง  ทั้งระบบพัฒนาศักยภาพและความรวมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพรอมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และเหตุฉุกเฉิน  และรวมมือในการปองกันการติดเช้ือและการแพรระบาดของโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ํา                          
  5.๗)  การเสริมสรางความรวมมือท่ีดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการ
เจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังเปดรับความ
รวมมือกับองคกรระหวางประเทศท่ีไมแสวงหากําไร  เปนการดําเนินการภายใตกรอบความรวมมือดาน
สิ่งแวดลอมในระดับอนุภูมิภาค เสริมสรางการผลิตและบริโภคสินคาและบริการที่นําสูการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก สงเสริมและอํานวยความสะดวกองคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไรใหมีบทบาทเพิ่มข้ึนใน
การใหไทยเปนฐานการดําเนินความรวมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค                           



39 

 

  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา    พ.ศ.  ๒๕๕๘ –๒๕๖๒  องคการบริหารสวนตําบลดอนแร  

 

  5.๘)  การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีท่ีมีผลบังคับใชแลว  เปนการ
สรางองคความรูใหกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบใหสามารถพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสของตนเองในการใชประโยชนจากการเปดการคาเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่
ไดรับการสนับสนุนเยียวยาและดูแลจากรฐัในกรณีที่ไมสามารถปรับตัวไดทนั                             
  5.๙)  การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย 
รวมท้ังเปนฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค  โดยจัดใหมีสิทธิประโยชนและการอํานวยความสะดวก              
ที่จําเปน เพื่อใหมีการจัดต้ังสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององคกรระหวางประเทศ                
ที่ไมแสวงกําไร                             
  5.๑๐) การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ 
ต้ังแตระดับชุมชนทองถ่ิน  มุงเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถ่ินใหรับรูและเตรียมพรอมรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการกําหนดยุทธศาสตร 
การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนใหสามารถพัฒนาเช่ือมโยงกับประเทศ               
เพื่อนบาน สงเสริมศักยภาพดานวิชาการและเครือขายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สรางความใกลชิดและ
ปฏิสัมพันธกบัประเทศในอนุภูมิภาค               

 ๖)  ยุทธศาสตรการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน  
ใหความสําคัญกับ                              
  6.๑)  การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม  มุงรักษาและฟนฟูพื้นที่ปาและเขตอนุรักษ พัฒนาระบบฐานขอมูลและการจัดการองคความรู               
ใหเปนเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เรงรัดการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟนฟูแหลงนํ้า                
เพื่อเพิ่มปริมาณนํ้าตนทุน  สงเสริมใหเกิดการใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานดาน
ทรัพยากรนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภคอยางเปนระบบ รวมทั้งสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากร
ชีวภาพ                             
  6.๒)  การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพรอมไปสู
การเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนตํ่าและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยปรับโครงสรางการผลิตของประเทศ
และพฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพรอมไปสูเศรษฐกิจคารบอนตํ่าและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคคมนาคมและขนสงเพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเนนการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเขาดวยกัน                               
  6.๓)  การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ เพ่ือใหสังคมมีภูมิคุมกัน  มุงพัฒนาองคความรูและเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับ
กับความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนใหพรอมกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                               
  6.๔)  การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดวยการจัดทําแผนที่
และจัดลําดับพื้นที่ เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติใหมี
ประสิทธิภาพพัฒนา  ระบบฐานขอมูล  การสื่อสารโทรคมนาคม  สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีดานการจัดการภัยพิบัติ  พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอยางจริงจัง  และใหมีมาตรฐาน
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ตามหลักสากล  สนับสนุนภาคเอกชน  สถานประกอบการ  โรงเรียนและทองถ่ินใหมีการเตรียมความพรอม 
และจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ     
  6.๕)  การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  มุงติดตามและเฝาระวังมาตรการการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่อาจสงผลกระทบตอ
การคาและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากมาตรการทางการคาและขอตกลง
ระหวางประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและกําหนดแผน               
กลยุทธรายสินคา รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินคาและธุรกิจที่เกี่ยวของ สงเสริมใหผูสงออกทําคารบอน               
ฟุตพริ้นตและสรางแรงจูงใจใหเกิดอุตสาหกรรมใหม ๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน     
                        6.๖)  การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบความตก
ลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ เปนการศึกษารายละเอียดและสรางความเขาใจใน
พันธกรณีติดตามสถานการณการเจรจาและทาทีของประเทศตาง ๆ  พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสรางทกัษะ
การเจรจาพัฒนาความ รวมมือในกลุมอาเซียนและประเทศคูคาสําคัญ สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกรณี
และขอตกลงระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                             
  6.๗)  การควบคุมและลดมลพิษ   มุงลดปริมาณมลพิษทางอากาศเพิ่มประสิทธิภาพ            
การจัดการขยะและนํ้าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเช้ือ  
ลดความเสี่ยงอันตราย  การรั่วไหล  การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี  และพัฒนาระบบเตือนภัย  แจงเหตุฉุกเฉิน 
และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยดานมลพิษ                            
  6.๘) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ  มุงสงเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเขาถึง
และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแกปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงและใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเอื้อตอการอนุรักษและฟนฟู ผลักดัน
ใหมีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมเพื่อสรางแรงจูงใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและลดการ
กอมลพิษ สรางรายไดจากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล
รวมทั้งสงเสริมการศึกษาวิจัย เพื่อสรางระบบบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมที่มี
ประสิทธิภาพ   

(4)  การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ สูการปฏิบัติ   
       การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๑ สูการปฏิบัติให เกิดประสิทธิภาพ                    

ใหความสําคัญกับ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เปนกรอบทิศทางหลัก               
และแปลงสูการปฏิบัติใน ระดับตาง ๆ  ที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสูพื้นที่               
โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจและการมีสวนรวมใหจังหวัดเปนพื้นที่ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
เปนจุดเช่ือมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสูประเทศและประเทศสูชุมชน เพิ่มการใชองคความรู เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใหเปนเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคสวนทั้งระดับ
พื้นที่ทองถ่ินและชุมชนใชกลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และ
สื่อมวลชนอยางบูรณาการใหการขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพดวยกระบวนการสรางเครือขายหรือคลัสเตอร                   
ที่ตอบสนองตอการแกปญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่  โดยมีแนวทางสําคัญ ดังน้ี  
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 ๑)  การสรางความรูความเขาใจใหทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญและพรอม
เขารวมในการผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ไปสูการปฏิบัติ  โดยจัดทําแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ
ใหทุกภาคสวนตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑  สรางความเขาใจใหภาคการเมืองในเปาประสงค
และแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และผลักดันใหภาคการเมืองนําประเด็นการพัฒนาสําคัญไป
ผสมผสานในการจัดทํานโยบาย รวมทั้งจัดทําคูมือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เผยแพรใหภาคีการพัฒนา
รับรูและนําไปปฏิบัติ  
 ๒) การสรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ นโยบายรัฐบาล 
แผนการบริหารราชการแผนดินและแผนระดับอ่ืน ๆ  โดยกําหนดประเด็นการพัฒนาสําคัญภายใตยุทธศาสตร
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  ที่ เสนอตอสาธารณะอยางชัดเจน  บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต
ยุทธศาสตรที่มีความเช่ือมโยงกันและจัดทําเปนแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะดานที่ตอบสนองการ
พัฒนาในหลายมิติเช่ือมโยงแนวคิดพื้นฐานยุทธศาสตร ประเด็นพัฒนาสําคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะดานภายใต
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เขากับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน และแผนระดับตาง ๆ จัดทํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณแบบมีสวนรวมโดยบูรณาการสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑  
และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกันรวมถึงกําหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัด  และแผนทองถ่ินภายใตแนวทางการพัฒนาภาคที่เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ 
ตลอดจนผลักดันใหภาคเอกชนนําประเด็นการพัฒนาสําคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  พิจารณาประกอบการ
จัดทําแผนการลงทุนทางธุรกิจ  
 3)  การสรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนแผนภาคีการพัฒนาตาง ๆ             
นําการวิจัยเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ  ใหเอื้อตอการขับเคลื่อนการ
พัฒนานําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารจําทําฐานขอมูลที่ภาคสวนตางๆ เขาถึงและใช
ประโยชนไดงาย  รวมทั้งสรางชองทางใหประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรวมกิจกรรมการพัฒนา   
 ๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ท่ีชัดเจนสามารถ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑  ในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  สนับสนุนให
เช่ือมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มีผูนําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มาเปนกรอบดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมให
จังหวัดเปนจุดประสานการพัฒนาระดับพื้นที่ รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกนอกภาครัฐมีสวนรวมขับเคลือ่น
แผนฯ มากข้ึน  
 ๕)  การเสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนใหสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนา ฯ             
ฉบับท่ี ๑๑ ใหอยางมประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนใหมีบทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนา
สรางความเขมแข็งของชุมชนใหพรอมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสรางความเขมแข็งใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทุกรูปแบบผลักดันใหสถาบันการศึกษาในพื้นที่เขารวมพัฒนาชุมชนใหมากข้ึน  สนับสนุนให
ภาคเอกชนมีบทบาทนําในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ดีและพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง  
 ๖)  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑  โดยติดตามความกาวหนา
ประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงานอยางตอเน่ืองตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตรและผล
การพัฒนาในภาพรวมพัฒนากลไกการติดตามประเมนิผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  ทั้งการติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑  สูการปฏิบัติในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับ
พื้นที่และการตรวจสอบของภาคประชาชนใหเขมแข็ง โดยสนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกลุมติดตาม
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ความกาวหนาตรวจสอบความโปรงใส และความสําเร็จของโครงการตาง ๆ  ตลอดจนพัฒนาระบบฐานขอมูลให
เช่ือมโยงเปนเครือขายในทุกระดับทั้งฐานขอมูลระดับภาพรวมและระดับพื้นที 

  (3)   แนวทางการบรหิารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2555 – 2558)    
  นโยบายท่ี 1  นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก     
  สถานการณของประเทศไทยในชวงที่ผานมาตองประสบกับปญหาความคิดเห็นที่แตกตางกัน      
ในสังคม ซึ่งสงผลตอความสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติ  ประกอบกับประชาชนไดรับผลกระทบ
จากปญหาทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของราคาพลังงานและคาครองชีพที่สูงข้ึน มีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
และปญหาทางสังคม  อาทิ  ปญหายาเสพติด ปญหาการทุจริตและปญหาคุณภาพของระบบการศึกษา 
ตลอดจนปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน 
สถานการณที่เกิดข้ึนดังกลาวเปนปญหาเรงดวนที่รัฐบาลไดกําหนดเปนนโยบายที่ตองเรงแกไขใหลุลวงโดยเร็ว 
เพื่อใหสังคมไทยกลับสูความสงบเกิดความสามัคคีของคนในชาติมีความมั่นคง และประชาชนสามารถมีรายไดที่
เพียงพอกับคาใชจาย  และมีโอกาสในการสรางรายไดเพิ่มข้ึน  ซึ่งการดําเนินการตามแผนการบริหารราชการ
แผนดินจะครอบคลุมการแกไขปญหาเรงดวนที่ประเทศไทยและคนไทยกําลังเผชิญอยูใน ๓ เรื่อง ไดแก  
  1)  การสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ การสรางความมั่นคงใหเกิดข้ึน               
ในสังคมและการพัฒนาการเมืองของประเทศ เพื่อใหคนไทยหันกลับมาอยูรวมกันอยางพี่อยางนอง  มีความ
สามัคคี สังคมไทยมีความสงบสุข และปลอดจากปญหายาเสพติด ปญหาทุจริตประพฤติมิชอบและความไมสงบ 
ในพื้นที่ ชายแดนภาคใต เพื่อขับเคลอนประเทศไทยใหกาวไปขางหนาไดอยางมั่นคง โดยเรงดําเนินการสราง
ความปรองดอง  สมานฉันทของคนในชาติ การแกไขปญหายาเสพติดตามพระราชเสาวนียของสมเด็จ พระนาง
เจาพระบรมราชินีนารถ การปองกันและปราบปรามคอรรัปช่ันในภาครัฐ การแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใตและการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง  
  2)  การแกไขปญหาคาครองชีพของประชาชน  และการสรางโอกาสในการสรางรายได  และ
การเสริมสรางคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน  โดยเพิ่มรายไดใหประชาชนกลุมตาง ๆ ควบคูไปกับการ
ลดรายจายของประชาชน ทั้งในดานราคาสินคาและราคาพลังงาน สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน                 
เพื่อการสรางอาชีพรวมทั้งการสรางหลักประกันในดานสุขภาพ และการนําเทคโนโลยีใหม  ๆ เพื่อพัฒนา
การศึกษาของเยาวชนไทย 
  3)   การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรเพื่อการเกษตร  การสรางรายไดของประเทศและ
การสรางความสัมพันธที่ดีกับตางประเทศเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ  โดยสรางความมั่นคง
ของภาคการผลิตทางการเกษตรดวยการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการและการขยายเขตพื้นที่ชลประทาน   
การสรางรายไดเขาประเทศผานการทองเที่ยว  และการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศดวยการฟนฟู
สัมพันธ อันดีและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศตาง ๆ  รวมทั้งการลดภาษีเงินไดนิติบุคคลและการ
ขยายฐานภาษี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และรองรับการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน  ในป พ.ศ. 
๒๕๕๘   การดําเนินการดังกลาวของรัฐบาลภายใตนโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก รัฐบาลไดกําหนด
เปาหมาย ตัวช้ีวัด กลยุทธ และวิธีดําเนินการที่สําคัญ  ดังน้ี      
   3.1)  สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย  
   3.2)  กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ  

3.3)  ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง  
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3.4)  สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพืน้ที่ 
ชลประทาน  
   3.5)  เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมา 
สูพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต  
   3.6)  เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานา
ประเทศ  
   3.7)  แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเน่ืองจากภาวะ
เงินเฟอ และราคานามันเช้ือเพลิง  
   3.8)  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประทศสราง
สมดุลและ ความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค  
   3.9)  ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหเหลือรอยละ 23 ในป พ.ศ. 2555 และลดลง
เหลือ รอยละ 20 ในป พ.ศ. 2556  
   3.10)  สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน  
   3.11)  ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรเขาถงึแหลงเงินทุน 
   3.12)  เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ  

3.13)  สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการสราง  
เอกลักษณและการผลิตสินคาในทองถ่ิน  

3.14)  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  
3.15)  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน     

นโยบายท่ี 2  ความมั่นคงของรัฐ     
ความมั่นคงของประเทศมีความสําคัญตอการดํารงอยูและพัฒนาเพื่อสรางความเจริญของ

ประเทศอยางตอเน่ือง  โดยรัฐบาลจะเทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยและนอมนํา
พระราชดําริทั้งปวงไวเหนือเกลาเหนือกระหมอมพรอมทั้ งอัญเชิญไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม พัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศใหมีความพรอมพิทักษรักษาเอกราชอธิปไตยความ
มั่นคงและผลประโยชนของชาติ  พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ  รวมทั้งจะแกไขปญหา
ตาง ๆ กับประเทศเพื่อนบานบนพื้นฐานของการสรางบรรยากาศความไวเน้ือเช่ือใจ พัฒนาระบบเตรียมพรอม
แหงชาติ  โดยเนนการบริหารวิกฤตการณเพื่อเผชิญภัยคุกคามดานตาง ๆ และพรอมเผชิญปญหาความมั่นคง
รูปแบบใหมในทุกดานและเรงดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด องคกรอาชญากรรม การคามนุษย  ผูหลบหนี
เขาเมือง  แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมมีสถานะชัดเจน โดยมีประเด็นนโยบายที่สําคัญ  ไดแก  

1) เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย  
2) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ  
3) พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ  
4) พัฒนาระบบการเตรยีมพรอมแหงชาติ  
5) เรงดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด องคกรอาชญากรรม การคามนุษย ผูหลบหนี                 

เขาเมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมมีสถานะชัดเจน     
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นโยบายท่ี 3  เศรษฐกิจ    
ภายใตสถานการณและสภาวะแวดลอมของเศรษฐกิจโลกที่มีความไมแนนอนสูงและอยูใน 

กระบวนการเปลี่ยนผานข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีความจําเปนที่จะตองปรับโครงสรางเศรษฐกิจ           
ใหมีความสมดุล  สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาเศรษฐกิจตางประเทศ               
และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเปนรากฐานในการพึ่งพาตนเองและแขงขันไดในระยะยาว  นอกจากน้ีปญหา
ความเหลื่อมล้ํายังเปนประเด็นสําคัญที่จะตองไดรับการแกไขเพื่อมิใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาในอนาคต
นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล  จึงมุงเนนการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืนเรงใหเศรษฐกิจขยายตัวเต็มที่ตาม
ศักยภาพ ขณะเดียวกันจะตองสงเสริมการกระจายรายไดและขยายโอกาสในการเขาถึงบริการและปจจัยการ
ผลิตใหมีความเปนธรรม  สรางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจใหเอื้ออํานวยตอการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของภาคเอกชนใหเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีการดําเนินนโยบายการเงิน
และการคลังที่สอดประสานกัน  เพื่อสรางเสถียรภาพของระดับราคา เสถียรภาพทางการคลังของประเทศ  และ
เสถียรภาพของระบบการเงินเพื่อใหเปนภูมิคุมกันตอความเสี่ยงตางๆ นอกจากน้ีรัฐบาลยังใหความสําคัญกับ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะการขนสงในระบบรางเพื่อลดตนทุนการผลิต กําหนดนโยบายดาน
พลังงานที่เหมาะสมเพื่อสรางขีดความสามารถในการ แขงขันในภาคการลงทุนและการผลิตของไทย  ทั้งน้ีจะ
เพิ่มบทบาทใหภาคเอกชนในการเขารวมลงทุนในโครงสราง พื้นฐานและปรับปรุงรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ 
เพื่อลดภาระทางการคลังภาครัฐในภาคการผลิตน้ันรัฐบาลจะสรางความแข็งแกรงใหภาคการผลิตใหสามารถ
พึ่งตนเองไดเพิ่มผลิตภาพการผลิตและมุงเนนการผลิตบนฐาน นวัตกรรม องคความรูและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจ เพื่อใหธุรกิจไทยสามารถแขงขันไดในเวทีโลกและเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  โดยมีเปาหมาย ตัวช้ีวัด กลยุทธ วิธีดําเนินการทีส่ําคัญ ดังน้ี 

1)  นโยบายเศรษฐกิจมหภาค  
2)  นโยบายสรางรายได  
3)  นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ     

3.1) ภาคเกษตร     
3.2) ภาคอุตสาหกรรม     
3.3) ภาคการทองเที่ยว การบริการ และการกีฬา    
 3.4) ภาคการตลาด การคาและการลงทุน     

4)  นโยบายโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนสงมวลชน และการบริหารจัดการ 
ระบบขนสงสินคาและบริการ     

5)  นโยบายพลังงาน     
6)  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ    

นโยบายท่ี 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต    
การดําเนินนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตของรัฐบาลมุงใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ ดี                  

มีศักยภาพ และอยูรวมกันอยางมีความสุขในสังคมที่มีคุณภาพ  โดยรัฐบาลจะเรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานสากล  สรางโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุม  พรอมทั้งปฏิรูป
ระบบการผลิตครูปรับปรุง ระบบเงินเดือน คาตอบแทน แกปญหาหน้ีสินครู เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทัดเทียมกับนานาชาติ  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาของชาติ 
และเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย เพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน  รวมทั้งสงเสริมใหผู
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ตองการมีงานทําและสถานประกอบการเขาถึงขอมูล ขาวสาร  ตําแหนงงานวางและความตองการแรงงานได
โดยสะดวกใหการคุมครองแรงงาน ดูแลหลักประกันความมั่นคงในการทํางานแกผูใชแรงงานตามกฎหมาย                  
เรงยกระดับแรงงานใหประเทศไทยเปนประเทศที่ใชแรงงานมีฝมือทั้งระบบ และจัดระบบบริหารจัดการเพื่อจัด
ระเบียบแรงงานขามชาติ  เพื่อรองรับการเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใต ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘  
ตลอดจนใหความสําคัญกับการลงทุนดานบริการสุขภาพ โดยมุงพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพทั้งระบบ
อยางบูรณาการเช่ือมโยงในทุกระดับ  จัดใหมีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาสถาน
บริการปฐมภูมิที่สมบูรณแบบทั่วประเทศควบคูกับผลิตบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอกับประชากรใน
พื้นที่และพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร ต้ังแตในชวง
ต้ังครรภและทุกชวงวัย  จัดใหมีมาตรการสรางสุขภาพเพื่อลดอัตราปวย ตายและผลกระทบจากโรคไมติดตอ
เรื้อรัง  และขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปนเลิศในผลิตภัณฑและการบริการดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลใน
ภูมิภาคเอเชีย  นอกจากน้ีรัฐบาลจะดําเนินการใหศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมมีบทบาทนําในการรวมเทิดทูน
สถาบันหลักและรวมสรางประเทศไทยใหเปนประเทศที่อยูสบาย  อนุรักษ  ทํานุบํารุงและบูรณปฏิสังขรณแหลง
ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และใหบุคลากรทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทุกแขนง
ทุกสาขาอาชีพใหไดรับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สงเสริมความรวมมือและเช่ือมโยงทางวัฒนธรรมและ
เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน พรอมทั้งนําวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม                 
ภูมิปญญาทองถ่ิน   มาสรางงานสรางอาชีพ  สรางผลิตภัณฑและบริการดานวัฒนธรรมทองถ่ินใหเปน
วัฒนธรรม สรางสรรค สําหรับการสงเสริมความมั่นคงของชีวิตและสังคม รัฐบาลมุงพัฒนาใหครอบครัวและ
สังคมไทยมีความมั่นคงอบอุน สนับสนุนบทบาทของคณะสงฆและผูนําทางศาสนาใหเปนที่ยึดเหน่ียวทางจิตใจ
ของประชาชน ขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบควบคุมแหลงอบายมุขสิ่งเสพติด 
และปองกันปราบปราม และลงโทษอยางจริงจังตอผูกระทําความผิดใหโอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนไดมีที่
อยูอาศัยเปนของตนเอง  อีกทั้ง สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีสวนรวมพัฒนาประเทศ ปกปองสิทธิของ
สตรี จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย  ใหการสงเคราะหจัดการศึกษา จัด
สวัสดิการและหาอาชีพใหแกผูดอยโอกาส  ผูพิการหรือทุพลภาพ รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูการเดินทางและการ
ใชการขนสงอยางปลอดภัยโดยนอมนําหลักการแกไขปญหาจราจรตามแนวพระราชดําริไปสูการปฏิบัติและ            
ถือเปน “วาระแหงชาติ”  โดยมีเปาประสงค เชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด กลยุทธและวิธีการดําเนินการในแตละ
นโยบาย ดังน้ี  

1) นโยบายการศึกษา  
2) นโยบายแรงงาน  
3) นโยบายพัฒนาสุขภาพของประชาชน  
4) นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
5) นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม     

นโยบายท่ี 5  ท่ีดิน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
รัฐบาลได ยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคู ไปกับการอ นุรักษและพื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเพิ่มบทบาทภาคประชาชนและชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลและย่ังยืน โดยใหความสําคัญกับการ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมทั้งดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ  ทั้งการจัดการมลพิษทางนํ้า การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง 
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การจัดการขยะมลูฝอยของเสียอันตรายและสารอันตรายควบคูกับการบริหารจัดการ  เพื่อปองกันแกไขปญหา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สงผลตอระบบนิเวศและชุมชนทองถ่ิน ตลอดจนการพัฒนากฎหมายสิ่งแวดลอมและ
การบังคับใชกฎหมายและสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลาในการเขาถึงและใชประโยชนที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุงใหมีการใชประโยชนทรัพยากรที่มีอยูจํากดัใหเปนไป
อยางย่ังยืนสอดคลองกับศักยภาพของระบบนิเวศ คํานึงถึงวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อแกไขปญหาความขัดแยง 
พรอมทั้งสงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สงเสริมให
มีการบริหารจัดการนํ้า อยางบูรณาการ  มีการสรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอม  ในการรองรับและปรับตัว
ตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ ควบคูไปกับการพัฒนาองค
ความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยไดกําหนดเปาประสงคเชิงนโยบาย
และเปาหมาย/ ตัวช้ีวัด กลยุทธและวิธีดําเนินการที่สําคัญ ดังน้ี   

1)   อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสตัว   
2)   อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง   
3)   ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรดัการควบคุมมลพิษ   
4)   ส ร า งความ เปนธรรมและลดความ เหลื่ อมลํ้ า ในการ ใชป ระ โยชนที่ ดิ นและ 

ทรัพยากรธรรมชาติ   
5)  สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
6)  สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ   
7)  สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบจากการ 

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ   
8)  พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม        

นโยบายท่ี 6  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม   
รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม                 

เพื่อเปนปจจัยสําคัญในการขบัเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการสรางศักยภาพ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  โดยรัฐบาลจะเรงพัฒนาประเทศไทยใหเปนสังคมที่อยูบนพื้นฐานของ
องคความรูดวยการเสริมสรางความรูดานวิทยาศาสตรใหประชาชนไดใชในชีวิตประจําวัน เรงสราง
นักวิทยาศาสตร  นักวิจยัและครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ  สนับสนุนและสงเสริม
ความรวมมือระหวางภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาข้ันสูงในการ ลงทุนวิจัยและพัฒนา และถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อมุงสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง
สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและการ
พัฒนาประเทศในดานตาง ๆ  ทั้งน้ี รัฐบาลไดกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
การวิจัยและนวัตกรรม โดยมีเปาหมาย/ตัวช้ีวัด กลยุทธ และวิธีการดําเนินการที่สําคัญ  ดังน้ี  

1) เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมที่อยูบนพื้นฐานขององคความรู  
2) เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัยและครูวิทยาศาสตรใหเพยีงพอตอความตองการของ

ประเทศ  
 
 
3) สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน  
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4) จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง  
5) สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ     

นโยบายท่ี 7  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ   
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศเพื่อสงเสริมและ

รักษาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน  โดยเรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาครวมกันอยางย่ังยืน
และเรงดําเนินการตามขอผูกพันในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และความมั่นคง ตลอดจนการเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในภูมิภาคและเช่ือมโยงกับภูมิภาคอื่นๆ  
รัฐบาลจะมุงเนนการสงเสริมความรวมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนและสื่อมวลชนเพื่อเสริมสรางพัฒนา
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน  สรางความสามัคคี  และสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดต้ังประชาคมอาเซียน รวมทั้งเตรียมความพรอมของทุกภาคสวนในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘  ตลอดจนเสริมสรางบทบาทที่เดนชัด สรางสรรคและสงเสริมรักษา
ผลประโยชนของประเทศในองคการระหวางประเทศโดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติ องคการการคาโลก เอเปค
และกรอบความรวมมือที่กําลังพัฒนาข้ึนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก  เพื่อรักษาสันติภาพความเทาเทียมกันและ
ความมั่นคง  สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การรักษาศักด์ิศรีของความเปนมนุษยการ
สงเสริมมนุษยธรรมสากล การปกปองรักษาสิ่งแวดลอม   การใชทรัพยากรธรรมชาติรวมกันระหวางประเทศ
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนตลอดจนรวมมือในการแกไขประเด็นปญหาขามชาติทุกดานที่สงผลกระทบตอความ
มั่นคงของมนุษย  รัฐบาลจะกระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ                      
กลุมประเทศและองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก เพื่อเสริมสรางความเช่ือมั่นในประเทศไทย  
สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ  พรอมทั้งสงเสริมภาพลักษณที่ดีและความรวมมือ
ทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนาเพื่อสรางทัศนคติในทางบวกตอประชาชนชาวไทยและประเทศไทย รวมทั้ง
สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรอิสลามระหวางประเทศเพื่อใหมีบทบาทที่
สรางสรรค และเปนกลางตอแนวทางการจัดการภายในของประเทศไทย สงเสริมการรับรูและความเขาใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับปญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบตอประเทศไทย คุมครอง
ผลประโยชนของคนไทยดูแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ  รวมทั้งสงเสริมการใชประโยชนจาก
โครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคใหเปนประโยชนตอการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการ
ผลิตและการลงทุน ทั้งน้ี  โดยเนนการประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศตามแนวทาง
นโยบายทีมประเทศไทยเพื่อใหการดําเนินงานดานการตางประเทศและ เศรษฐกิจระหว างประเทศ                        
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีคุณภาพ โดยมีเปาประสงคเชิงนโยบาย เปาหมาย/ ตัวช้ีวัด  กลยุทธ 
วิธีดําเนินการที่สําคัญ ดังน้ี  

1) เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน  
2) สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน  
3) เสริมสรางบทบาทที่สรางสรรคและสงเสริมผลประโยชนของชาติในองคกรระหวาง 

ประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองคกรระดับภูมิภาคตาง ๆ   
4) กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ และองคการ 

ระหวางประเทศ  เพื่อเสริมสรางความเช่ือมั่น ภูมิคุมกันและขีดความสามารถในการแขงขันในเศรษฐกจิไทย  
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5) สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ และสงเสริมภาพลักษณที่ดี และ
ความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนาเพื่อใหมีทัศนคติในทางบวกตอประชาชนและประเทศไทย  

6)  สง เสรมิการรับรูและเขาใจของประชาชนเกี่ยวกบัปญหาเรื่องพรมแดนและการ
เปลี่ยนแปลงในโลกที่มผีลกระทบตอประเทศไทย เพื่อกอใหเกิดฉันทามติในการกําหนดนโยบายและดําเนิน
นโยบายตางประเทศ  

7)   สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุมครองผลประโยชนของคนไทย ดูแลคนไทยและ 
แรงงานไทยในตางประเทศ  

8)   ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนภุาคใหเปน 
ประโยชนตอการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน  

9)   ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศตามแนวทางนโยบายทีม    
ประเทศไทย    

10)   สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลมิและองคกรอิสลามระหวางประเทศ     

นโยบายท่ี 8  การบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดี   
รัฐบาลจะพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ  เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐมี

ความพรอมและกําลังคนที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  มีความคุมคา  โปรงใส  และเกิดความเปนธรรมในการใหบริการ
สาธารณะ สงเสริมนโยบายการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อสามารถใหบริการสาธารณะ
ที่ตอบสนองความ ตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และจะปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทัง้ระบบใหมีความทันสมัยภายใตหลักนิติธรรมและความเสมอภาค สงเสริมใหประชาชนม ี
สวนรวมในการดําเนินนโยบายสาธารณะและรวมในกระบวนการยุติธรรมภายใตหลักการยุติธรรมชุมชน พรอม
ทั้งสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะทุกประเภท              
ไดอยางกวางขวางรวดเร็ว ถูกตอง ทั่วถึงและเปนธรรม  เพื่อใหเกิดการบริหารราชการแผนดินที่ดีโดยมี
เปาหมาย/ตัวช้ีวัด กลยุทธ วิธีดําเนินการที่สําคัญ ดังน้ี   

1)  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน   
2)  กฎหมายและการยุติธรรม   
3)  สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชนและ               

สื่อสาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม   

 (๔)   ยุทธศาสตรประเทศ (country Strategy)   
  ยุทธศาสตรประเทศ (country Strategy จัดทําข้ึนจากประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาสวน
ราชการ ระดับกระทรวงหรือเทียบเทาวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา 
จังหวัดชลบุรี เพื่อรวมกันวางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกันใน
ปงบประมาณ 2556 และเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณป 2557  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ
ภาพรวมของการทํางานรวมกันในรอบปที่ผานมา  ซึ่งเดิมประกอบดวย  4  ยุทธศาสตร  28  ประเด็นหลัก 56 
แนวทางการดําเนินการ  รวมทั้งไดมีการบูรณาการรวมกับยุทธศาสตรการเขาประชุมอาเซียน (ASEN 
Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสู ประชาคมอาเซียน ป 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 
2555 ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทําเนียบ รัฐบาล เพื่อเตรียมความพรอมของหนวยงานที่เกี่ยวของ ใน
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การเขาสูประชาคมอาเซียน  ซึ่งเดิมประกอบดวย 8  ยุทธศาสตร  โดยหลังจากการบูรณาการเปนยุทธศาสตร
ประเทศ (Country Strategy)  ประกอบดวย  4  ยุทธศาสตร  30  ประเด็นหลัก  79                     แนว
ทางการดําเนินการเพื่อเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยมี
รายละเอียดดังน้ี   
  ๔.๑  วิสัยทัศน   
    “ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน  คนไทยอยูดีกินดี  มีความเสมอภาค
และเปนธรรม”  

๔.๒   หลักการของยุทธศาสตร     
“ ตอยอดรายไดจากฐานเดิม  สรางรายไดจากโอกาสใหม  เพื่อความสมดุลและการพัฒนา  

อยางย่ังยืน”  
๔.๓   วัตถุประสงค    

1.  รักษาฐานรายไดเดิม  และสรางรายไดใหม      
2.  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน)      
3.  ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส)    

๔.๔   เปาหมายเชิงยุทธศาสตร                
1.  การเพิ่มรายไดจากฐานเดิม    
2.  การสรางรายไดจากโอกาสใหม       
3.  การลดรายจาย          
4.  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน    

๔.๕   ยุทธศาสตรการพัฒนา  
         (1)  ยุทธศาสตรท 1  การเพมิ่ขดีความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อ       

หลุดพน จากประเทศรายไดปานกลาง  (Growth & Competitiveness  
 (2)  ยุทธศาสตรท 2  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) 
 (3)  ยุทธศาสตรท 3  การเติบโตที่มีตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) 
 (4)  ยทุธศาสตรที่ 4  การสรางความสมดลุและปรบัระบบบรหิารจัดการภาครัฐ  

(internet Process) 
 

 (๕)    ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ี 
      ๕.๑   ภาคกลางและภาคตะวันออก              
     (1 )  กลุ มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบดวย นนทบุรี  ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ควรเนนการรักษาสภาพแวดลอม สงเสริมสนับสนุนการสรางรายไดและมี           
งานทํา พัฒนาอนุรักษแหลงทองเที่ยวเพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวทางมรดกโลก การแกปญหานํ้าทวม         
     (2)  กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบดวย ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี และ
อางทอง ควรเนนการรักษาความมั่นคงทางอาหารโดยการดูแลและรักษาฐานทรัพยากรเกษตรที่สําคัญ                
การสรางมูลคาเพิ่ม ผลิตภัณฑหลักในพื้นที่ สงเสริมการใชประโยชนวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม พัฒนาการผลิตอาหาร สงออกประเภทธัญพืช พืชไร และปศุสัตว พัฒนาแหลงทองเที่ยว                  
เชิงอนุรักษและผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ิน และพัฒนาเสนทางขนสงตลอดลํานํ้า การแกปญหานํ้าทวม              
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     (3)  กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ประกอบดวย นครปฐม ราชบุรี และ
สุพรรณบุรี ควรเนนพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนสินคาเกษตรอุตสาหกรรมดวยระบบการผลิตที่ปลอดภัยตอ
สิ่งแวดลอม สงเสริม การทองเที่ยวเชิงนิเวศน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม               
     (4)  กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 ประกอบดวย เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ควรเนนสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                      
การสนับสนุน การประมงครบวงจรและอุตสาหกรรมตอเน่ือง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและสัตวนํ้า
พัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเช่ือมโยงสหภาพพมาและฝงอาวไทยตะวันออก - ตะวันตก               
     (5)  กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบดวย สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา 
นครนายก ปราจีนบุรี และสระแกว ควรเนนการสรางมูลคาการผลิตใหสูงข้ึน การปองกันการขยายตัวของพื้นที่
ที่ชุมชนและอุตสาหกรรมเพื่อไมใหบุกรุกพื้นที่ เกษตรที่อุดมสมบูรณ เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐาน                   
ดานความปลอดภัยของสินคาเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสใหสมบูรณย่ิงข้ึน              
     (6)  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกประกอบดวย ชลบุรี ระยอง ตราด และจันทบุรี 
ควรมุงเนนการเรงแกไขปญหาการขาดแคลนนาจากภาวะฝนแลงใหเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค และ
อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี - ระยอง บริหารจัดการดานการผลิต การแปรรูป และระบบการกระจาย
สินคาและการตลาด สงเสริมการประมงแบบเพาะเลี้ยงชายฝงในจังหวัดจันทบุรีและตราด พรอมฟนฟูอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝงทะเล สนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี จัดระเบียบแหลงทองเที่ยว เรงรัดปรับปรุงและ
ขยายระบบโครงขายการคมนาคมขนสงใหสมบูรณย่ิงข้ึน และพัฒนาความรูและทักษะฝมือแรงงาน               
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
 
 (๖)  แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี  (พ.ศ. 2558 – 2561) 

    ๖.๑ วิสัยทัศน                           
         “ผูนําเกษตรปลอดภัย  มุงใหเปนเมืองนาอยู  และใชทุนทางปญญาสรางรายได ”              

    ๖.2  พันธกิจ              
   1.  ดําเนินการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคาและบริการใหเปนสินคามี

คุณภาพ ปลอดภัยและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด                             
   2.  พัฒนาครอบครัวและชุมชนใหเขมแข็ง สรางวินัยทางสังคม  ตลอดจนการพัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพือ่การเปนเมืองที่นาอยู     

     ๖.3  เปาประสงคโดยรวม    
   1.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม                     

การทองเที่ยวและบริการ    
   2.  คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงข้ึน    
   3.  มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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     ๖.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด      
   1) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลคาการผลิต                   

     ใหความสําคัญในการยกระดับการผลิตสินคาเกษตรจังหวัดราชบุรี  โดยการสราง
ความรูความเขาใจ และยกระดับความเช่ียวชาญแกเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร  กลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน  
ผูประกอบการ  โดยการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการพัฒนากระบวนการผลิต  เพื่อลดตนทุนการผลิต
การใชพลังงานทดแทนพัฒนามาตรฐานการผลิตใหสินคาและบริการที่สําคัญของจังหวัดราชบุรีเปนที่ยอมรับ
ของตลาดและผูบริโภค  เชน  สินคาเกษตรปลอดภัย  และมีการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

๒) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและเพ่ิมมูลคา
ผลผลิตเชิงสรางสรรค      

     สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative Economy) จากสินคา
บริการและการทองเที่ยวตลอดจนสนับสนุนบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรค และมีทักษะทางศิลปะในการ
สรางสรรคงานที่มีคุณคา การใชองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาสรางมูลคาเพิ่มสินคาและบริการ                 
โดยการเพิ่มขีดความสามารถใน การแขงขันของผูประกอบการทองเที่ยว ผูผลิตสินคา OTOP งานฝมือและ
หัตถกรรม ศิลปะการแสดงพื้นบาน และงานสถาปตยกรรม  

3)  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง       
      ใหความสําคัญกับการดําเนินการสงเสริมใหมีการนอมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเปนแนวทางการดํารงชีวิตการสรางครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเองได องคกรชุมชนมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนไดรับการสงเสริมการเรียนรู  มีสุขภาวะเหมาะสม การบังคับใชกฎหมายทั่วถึงและเปน
ธรรม สรางวินัยทางสังคม สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แกไขปญหาการวางงาน แกไขปญหายา
เสพติด ตลอดจนแกไขปญหาเด็ก และเยาวชนในกลุมเสี่ยง   

4)   ประ เ ด็นยุทธศาสตร   4   พัฒนาความ อุดมสมบรูณ และ คุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู            

      ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม             
อยางบูรณาการ  เพิ่มพื้นที่ปาและพื้นที่สีเขียว ระบบเตือนภัย การบริหารจัดการนํ้าการจัดการปญหาขยะมูล
ฝอยลดมลพิษทางนํ้าทรัพยากรถูกใชอยางย่ังยืนรูคุณคา ปรับสภาพแวดลอมและภูมิทัศนใหเปนเมืองนาอยู     

5)  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5  การเสริมสรางความมั่นคงของพ้ืนท่ี             
     ใหความสําคัญในการเสริมสรางสภาวะแวดลอมที่สันติสุข  การสรางความ

สมานฉันทและสรางภูมิคุมกันในสังคมทุกระดับลดความเสี่ยงผลกระทบจากภัยคุกคาม 
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 (๗)  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดราชบุร ี

    ๗.๑  วิสัยทัศน  (Vission)      
            “ เมืองนาอยู เกษตรสูสากล ชุมชนเขมแข็ง สงเสริมการศึกษาและพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางย่ังยืน ”  
 

    ๗.๒   พันธกิจ  (Mission)       
   1)  พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ    
   2)  สงเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู                  
   3)  สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปน
เมืองนาอยู      
   4)  สงเสริมและพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดนํ้าเสีย   
   5)  การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย   
   6)  สงเสริมการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง   
   7)  สนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งในภาคการเกษตรและเพิ่มมูลคาผลผลิต
ทางการเกษตร   
   8)  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร      
   9)  สงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม      
   10)  สงเสริมระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน   
   11)  สงเสริมคณุธรรมและจริยธรรม   
   12)  สงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา  

  ๗.3  ยุทธศาสตรการพัฒนา  (Strategy)                 
   1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1  ดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและ
สาธารณูปการ                         
     แนวทางการพัฒนา 
                  -  พัฒนาระบบการคมนาคม  การจัดการขนสงและไฟฟาสาธารณะ                    
     -  พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค  
     -  บริโภคและเกษตร ตลอดจนการปองกันนํ้าทวม                   
     -  พัฒนาการวางผังการใชที่ดินใหเปนเมืองนาอยู       

  2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2  ดานสงเสริมคณุภาพชีวิต               
       แนวทางการพัฒนา                          
   -  สงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม                
   -  สงเสริมการศึกษาและกีฬา                
   -  สงเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ                
   -  สงเสริมอาชีพและการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง  
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            3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบรอย                         
  แนวทางการพัฒนา                       
  -  สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด                       
  -  สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สทิธิเสรีภาพของประชาชน                      
  -  การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย                 

  4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณชิย 
กรรมและการทองเท่ียว                        
   แนวทางการพัฒนา                  
   -  การวางแผน การประสานแผนและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาทองถ่ิน                   
   -  สงเสริมการทองเที่ยวและการคาชายแดน                  
   -  พัฒนาศักยภาพการผลิต การขนสง การแขงขันและการเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)                  
   -  สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชยและการเสริมสรางความเขมแข็งในภาค
การเกษตร                
   -  การพัฒนาองคกรและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี       

                           5)  ยุทธศาสตรการพัฒนา ท่ี 5  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม              
   แนวทางการพัฒนา                   
   -  พัฒนาระบบการกําจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและระบบบําบัดนํ้าเสีย                 
   -  การบริหารจัดการและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                   
   -  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ                       

  6)  ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 6  ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน            
   แนวทางการพัฒนา                  
   -  การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน                 
   -  สงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ 
 
 ๓.๑.๒    การใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกําหนดแนวทางพัฒนา 
   (๑)  วัตถุประสงค        
          เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือ 
ชนบทในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ
และสภาพแวดลอมในบริ เวณแนวเขตตามแนวเขตที่ ใหใชบังคับผังเมืองรวมในทองที่จังหวัดราชบุรี                    
ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ     
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   (๒)  นโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใชประโยชนท่ีดิน     
         นโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใชประโยชนที่ดินโครงขายคมนาคมขนสงและ 
บริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพสามารถรองรับและสอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้ง 
สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ มีดังน้ี  
         ๑)  สงเสริมและพัฒนาจังหวัดราชบุรีใหเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม 
การเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ  
         ๒)  สงเสริมและพัฒนาดานที่อยูอาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับ
การใชประโยชนที่ดิน การขยายตัวของชุมชน และระบบเศรษฐกิจของภาคตะวันตก  
         ๓)  สงเสริมและพัฒนาการศึกษาและการคมนาคมขนสง  
        ๔) สงเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ               
ใหเพียงพอและไดมาตรฐาน    
        ๕)  สงเสริมและพัฒนาจังหวัดราชบุรีใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน  
        ๖)  สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน และสภาพแวดลอมที่มีคุณคาทาง 
ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร และโบราณคดี    
        ๗)  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      
           (3)  การใชประโยชนท่ีดิน   
        การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ดังตอไปน้ี  
  ๑)  ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๕ ที่กําหนดไวเปนสีชมพูใหเปน 
ที่ดินประเภทชุมชน  
  ๒)  ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒ ที่กําหนดไวเปนสีมวง ใหเปน็ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา  
  3)  ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๓๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวใหเปน 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
  4) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบ และ
เสนทแยงสีเขียว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  
  ๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบ และ
เสนทแยงสีนํ้าตาล ใหเปนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
  ๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปน 
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
  ๗)  ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสน 
ทแยงสีขาว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  
  ๘)   ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๖ ที่กําหนดไวเปนสีฟา ใหเปนที่ดิน 
ประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
  ท่ีดินประเภทชุมชน  
  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใชประโยชน ที่ ดิน            
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เพื่อกิจการอื่น ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละย่ีสิบของแปลงที่ดนิที่ย่ืนขออนุญาตที่ดินประเภทน้ี หามใชประโยชน 
ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปน้ี  
  ๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงน้ี และโรงงานบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน  
  ๒) คลังนํ้ามันเช้ือเพลิงและสถานที่ที่ใชในการเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิงที่ไมใชกาซ
ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามัน 
เช้ือเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการนามันเช้ือเพลิง   
  3)  สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนามันเช้ือเพลิง แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซสถานที่
ใช กาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ  
  4)  เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมาย 
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาเพื่อการคา  
  ๕)  จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม  
  ๖)  ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร  
  ๗)  กําจัดมูลฝอย เวนแตเปนการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
  ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  
  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมหรือ เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม คลังสินคา สถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใชประโยชน ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหมีที่วางไมนอย
กวารอยละย่ีสิบของแปลงที่ดนิที่ย่ืนขออนุญาตที่ดินประเภทน้ี หามใชประโยชน ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด 
ดังตอไปน้ี   
  ๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม   
  ๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย   
  ๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ   
  ๔) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก   
  ๕) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา   
  ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ เกี่ยวของกับเกษตรกรรม การอยูอาศัย 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ สําหรับการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละย่ีสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขอ อนุญาตที่ดินประเภทน้ี 
หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปน้ี  
  1)  โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิดและ
จําพวกที่ กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงน้ี และโรงงานบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน  หนา ๔  
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
  2) คลังนํ้ามันเช้ือเพลิงและสถานที่ที่ใชในการเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง ที่ไมใชกาซ 
ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เช้ือเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง    
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  3) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซสถานที่
ใชกาซ และ สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ  
  ๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม  
  ๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  
  ๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  
  ๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ   
  ท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม   
  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ เกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการอนุรักษและรักษา
สภาพแวดลอม สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหมีที่วางไมนอยกวารอยละย่ีสิบของแปลงที่ดินทีย่ื่น
ขออนุญาตที่ดินประเภทน้ี หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปน้ี  
  ๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภทชนิดและ 
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงน้ี และโรงงานบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน      
  2) คลังนํ้ามันเช้ือเพลิงและสถานที่ที่ใชในการเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง ที่ไมใชกาซ 
ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามัน
เช้ือเพลิงเวน แตเปนสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง      
  ๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซสถานที่
ใชกาซ และ สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ    
  ๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม    
  ๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม    
  ๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม    
  ๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย    
  ๘) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ    
  ๙) สวนสนุก    
  ๑๐) สนามกอลฟ    
  ๑๑) กําจัดมูลฝอย เวนแตเปนการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
  ๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุหนา ๕  เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕   
  ดินประเภทปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือ
สาธารณประโยชนเทาน้ัน  
  ท่ีดินประเภทท่ีโลงเ พ่ือนันทนาการและการรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมเฉพาะท่ีดิน           
ซึ่งเปนของรฐั  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
หรือสาธารณประโยชนเทาน้ันที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายใหใช
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ประโยชนที่ดิน  เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม  การอยูอาศัยซึ่งมิใชการจัดสรรที่ดินที่มีความสูงของอาคารในที่ดินไมเกิน  ๖ เมตร  
โดยวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยา ใหวัดจากระดับพื้นดินที ่
กอสรางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเทาน้ัน     
  ท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการสงวนและคุมครองดูแลรักษาหรือ 
บํารุงปาไม สัตวปา ตนนํ้าลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การปาไม การสงวนและคุมครองสัตวปา และการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเทาน่ัน  ที่ดิน
ประเภทน้ีซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดิน  เพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวของ กับเกษตรกรรม หรือการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวที่มิใชการจัดสรรที่ดิน  โดยมีความสูงของ
อาคารในที่ดินไมเกิน ๖ เมตร โดยวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือ
ปนหยา ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด และขนาดพื้นที่อาคารไมเกิน ๑,๖๐๐ ตาราง
เมตร เทาน้ัน    
  ท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการ รักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือเกี่ยวของกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการประมง หรือสาธารณประโยชน
เทาน้ัน   ใหโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการอยูกอนวันที่กฎกระทรวงน้ีมีผลใชบังคับและยังประกอบ
กิจการอยูขยายพื้นที่โรงงานไดเฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดตอเปนแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เปน
ที่ต้ังของโรงงานเดิม ซึ่งเจาของโรงงานเดิมเปนผูถือกรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิครอบครองอยูกอนวันที่กฎกระทรวงน้ี 
มีผลใชบังคับหรือเปนพื้นที่ในที่ดินที่เคยเปนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองของเจาของโรงงานเดิมอยูกอนวันที่ 
กฎกระทรวงน้ีมีผลใชบังคับ  ทั้งน้ี ไมเกินหน่ึงเทาของพื้นที่โรงงานที่ใชในการผลิตเดิมใหผูมีอํานาจอํานาจหนาที่
ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตาม
กฎกระทรวงน้ี 
 

3.1.๓   การพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดอนแร 
จะเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และสนับสนุนการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขในการบริหารงาน และพัฒนาตําบลอบต.ดอนแร โดยใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ที่ประกอบไปดวย 

๑.  การมีสวนรวม หมายถึง การใหประชาชน ไดมีสวนรับรู ไดรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา 
รวมรับผลประโยชน และรวมภาคภูมิใจในที่สุด 

๒. ความรับผิดชอบ หมายถึง การดําเนินการใหผูไดรับมอบหมายงานใด จะตองมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติภาระหนาที่น้ัน ๆ อยางเต็มความสามารถ 

๓. ความโปรงใส หมายถึง การปฏิบัติงานจะตองมีความโปรงใส ชัดเจนทุกข้ันตอน สามารถ
ตรวจสอบได 

๔.  ความคุมคา หมายถึง การคํานึงถึงความประหยัด และความคุมคาของทรัพยากรที่ใช  
และงานทุกอยางที่ทํา 

๕.  ความมีคุณธรรม และนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติงานที่ผูปฏิบัติงานจะตองมีความ
ซื่อสัตยสุจริต  ขยันหมั่นเพียร มีความเปนระเบียบเรียบรอย เอื้อเฟอแกประชาชนผูมาติดตอ โดยตองไมเปน



58 

 

  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา    พ.ศ.  ๒๕๕๘ –๒๕๖๒  องคการบริหารสวนตําบลดอนแร  

 

การฝาฝนระเบียบกฎหมายของบานเมืองดวย  การบริหารจัดการพัฒนา เพื่อแกไขปญหา และสนองความ
ตองการของประชาชน 
  

นโยบายในการดําเนินการดานหลักๆ รวม 8 ดาน ดังน้ี 

         ๑.   นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ พัฒนาและบํารุงรักษาถนนทุกสายทั้งสายหลักและสายรองตลอดจนเสนทางขนสง 

การสัญจรไป–มาใหมีความสะดวกปลอดภัย ใหทั่วถึงครอบคลุมทั้งตําบล   
๑.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบประปา โดยมุงเนนใหมีนํ้าประปาที่สะอาด ไดมาตรฐาน

เพียงพอตอความตองการของประชาชน อยางทั่วถึงครอบคลุมทั้งตําบล   
๑.๓ ปรับปรงุระบบไฟฟาสองสวาง สนับสนุนการขยายเขตไฟฟาในพื้นที่ใหสามารถ

ใชไดเพียงพอ โดยเฉพาะไฟฟาเพื่อการเกษตรและในครัวเรอืน  
๑.๔ สนับสนุนระบบการสื่อสารเทคโนโลยีทุกประเภท ทางโทรศัพทระบบอินเตอรเน็ต

แบบไรสายภายในตําบล 

                      ๒.   นโยบายดานการจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตร 
๒.๑  จัดหาและจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าสําหรับเกษตรกรเพื่อแกปญหากรณีประสบปญหา

ภัยแลงหรือในกรณีเกิดนํ้าทวม 
๒.๒  ดําเนินการกอสรางวางระบบสงนํ้าเพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตรอยาง

เพียงพอโดยการวางระบบทอเหล็กหรือการวางระบบสงนํ้าใหมีประสิทธิภาพใหเกษตรกรมีนํ้าใชอยางทั่วถึง
ในชวงประสบภัยแลง 

๒.๓  พัฒนาลําหวยเหมืองคูคลองขุดลอกและกอสรางอางเก็บนํ้าตลอดลําหวยในเขต
ตําบลดอนแร เพื่อการเกษตรในฤดูแลงอยางทั่วถึง 

2.4 โครงการขุดเจาะนํ้าบาดาล เพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่อยูหางจากแหลงนํ้า
ธรรมชาติ 
                     ๒.๕ สนับสนุนการจัดต้ังกลุมผูใชนํ้าเพื่อการเกษตร 

         ๓.   นโยบายดานเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิต 
๓.๑  มุงสนับสนุนกลุมองคกรที่มีอยูแลวทุกกลุมในตําบลใหสามารถดําเนินการได

อยางมั่นคงตอเน่ือง 
๓.๒  จัดระบบการดูแลผูพิการ ทุพลภาพ ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุที่ไมมีคนดูแล               

ใหอยูไดอยางมีคุณคา 
๓.๓  สงเสริมใหมีการจัดต้ังสถาบันการเงินหรือศูนยสาธิตบริหารการเงินตําบลเพื่อ

เปนศูนยกลางการเงินตําบลและใหเกิดสวัสดิการวันละบาทอยางมั่นคงเปนกองทุนหมุนเวียนในการพัฒนา
อาชีพของตําบลดอนแร 
             ๔.   นโยบายดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

๔.๑  งานการจัดการขยะ มุงเนนใหมีการจัดการขยะที่เหมาะสมทั้งการจัดเก็บและ
หมุนเวียนกลับมาใชใหมอยางถูกวิธี 
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๔.๒ จัดใหมีการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน ภูเขา ปาไม ลําหวย คลอง เหมือง ฝาย                  
ใหสมดุลยและตอตานโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานที่จะเขามาทําลายสิ่งแวดลอมใหตําบลดอนแรเปนตําบล           
สีเขียว 
 ๕.    นโยบายดานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา  

 ๕.๑  สงเสริมงานวัฒนธรรมประเพณี สงเสริมการจัดงานบุญประเพณี เทศกาล               
ทุกเทศกาลใหกับกลุมคนทุกกลุมทุกเพศทุกวัยอยางทั่วถึง 

๕.๒  สงเสริมอนุรักษภูมิปญญา เปนการสืบสานอนุรักษภูมิปญญาที่คนตําบลดอนแร            
ใหดํารงอยูตลอดไป 
 ๖.   นโยบายดานสาธารณสขุ 

๖.๑  สงเสริมและสนับสนุนบทบาทของ อสม. และ รพ.สต.ใหทํางานแบบมีสวนรวมใน
ดานการสงเสริมสุขภาพใหกับประชาชนโดยสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพทั้งดานงบประมาณและการ
ทํางาน 

๖.๒  สงเสริมงานดานการควบคุมปองกันจากโรคติดตอ ใหความรูในเรื่องการแกไข
ปญหาดานสุขภาพเพิ่มศักยภาพแก อสม.บุคลากรดานสาธารณสุขใหมีความรูเพิม่ข้ึน 
 ๗.   นโยบายดานการศึกษาและกีฬา 

๗.๑  การพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขารับการเขารับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยการจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พรอมใหการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตตําบลดอนแร 

7.2  สงเสริมสนับสนุนในการแขงขันกีฬาทุกประเภทเพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพให
แข็งแรง 

๘.   นโยบายดานการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
            ๘.๑  สงเสริมการปองกันภัยจากยาเสพติดทุกประเภท 
           ๘.๒  สงเสรมิจัดต้ังศูนยปองกันบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 
  ๘.๓  สงเสรมิการจัดต้ังศูนยประสานปองกันความปลอดภัยตําบลดอนแร 

๘.๔  พัฒนาความรูความสามารถของพนักงานสวนตําบลทุกระดับใหมีความรู
ความสามารถเพื่อสามารถทํางานขับเคลื่อนงานบริการใหประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 
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3.2    ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
 3.2.1  ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินตามประเด็นการพัฒนา
ทองถ่ิน  ประกอบดวย  ขอบขายและปริมาณของปญหา  พ้ืนท่ีเปาหมาย  กลุมเปาหมาย  และการ
คาดการณแนวโนมอนาคต 

ก.   ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
     ดานโครงสรางพื้นฐานและการใหบริการสาธารณะ   ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนแร

ยังคงเปนปญหาหลักตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปจจัยหลักในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานก็คือ                      
ดานงบประมาณ   ดังน้ัน  องคการบริหารสวนตําบลดอนแร ซึ่งเปนองคกรปกครองทองถ่ินจําเปนอยางย่ิง             
ที่จะตองบริหารงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด  แกปญหาโครงสรางพื้นฐานใหเหมาะสมและเปนธรรมอยางทีส่ดุ  
สวนอีกปญหาที่สําคัญและจําเปนจะตองวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งดานเศรษฐกิจและการขยายตัวของ
ชุมชน   คือ  การวางแผนผังเมือง เพื่อจัดระบบผังเมืองรองรับปญหาในอนาคต  ซึ่งปญหาผังเมืองน้ีในเมือง
ใหญ ๆ หรือชุมชนใหญกําลังประสบปญหามากเพราะไมมีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต  
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลดอนแร ตองใหความสําคัญกับปญหาการวางแผนผังเมืองเพื่ออนาคต                
จะไมประสบปญหาหรือถาประสบกับปญหาก็ไมรุนแรงมากนัก 

 ข.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม  ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนแร ถือวาไมแตกตาง
จากสภาพทั่วไปไมวาจะเปนสภาพภูมิอากาศ  สภาพพื้นที่ปาแหลงนํ้าถือวามีความใกลเคียงกันมาก            
ดานสิ่งแวดลอมโดยรวมภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนแร  ถือเปนปญหาสําคัญ  เชน  ปญหาการ
จัดการขยะ  ปญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อพักผอน เพื่อเปนสถานที่ออกกําลังกาย และเพื่อเปนปอด
ชุมชน  ซึ่งปญหาดานสิ่งแวดลอมภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนแร ถือวาไม รุนแรงมากนัก               
เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเปนไปอยางคอยเปนคอยไปและการขยายตัวของชุมชนไมมาก   
ทําใหปญหาดานตาง ๆ  ไมรุนแรง  ปริมาณขยะในแตละวันก็ไมมากนัก เปนปญหาขยะของครัวเรือน ดังน้ัน  
ปญหาที่นาจะเรงดวนก็นาจะเปนการปรับปรุงสวนสุขภาพ เทาที่มีอยูใหเปนสถานที่พักผอนทองเที่ยวและ              
เปนปอดอยางแทจริง  ภายในชุมชนสําคัญ ๆ  ของเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนแรในอนาคต 

 ค.  ดานเศรษฐกิจ 
ในดานเศรษฐกิจน้ัน    องคการบริหารสวนตําบลดอนแร   ยังตองพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบ

เกษตรกรรมเปนสวนใหญ  สวนอาชีพอื่น เชน คาขาย ธุรกิจรับเหมา ขาราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเปน              
สวนนอยเมื่อเทียบการทํานาในภาพรวมแลว  เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลดอนแร          
ยังไมมีจุดขายทางดานเศรษฐกิจ  ไมมีพืชเศรษฐกจิที่เดนชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก  ดังน้ัน  จึงเปน
ปญหาสําคัญที่จะตองคิดตอไปวา  ทําอยางไรจึงจะทําใหเศรษฐกิจภายในชุมชนสรางจุดขายออกมาใหเห็น               
เพื่อเปนตัวกระตุนเศรษฐกิจใหนาลงทุนในดานอื่น ๆ สรางรายไดใหประชาชนมากข้ึน 

 ง.  ดานสังคม 
                สังคมโดยรวมภายในองคการบริหารสวนตําบลดอนแร   ยังเปนสังคมชนบท  กรรมวิธีทางดาน
การเกษตรยังอาศัยแรงงานคน ยังเปนสังคมระบบอุปถัมภ  แมจะมีการกระจายอํานาจสูทองถ่ินมากข้ึน                 
แตประชาชนก็ยังไมใชสิทธิหนาที่ของตนเองที่มีอยูตามรัฐธรรมนูญเพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามเจตนารมย
ของรัฐธรรมนูญและปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได 
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 สําหรับปญหาที่นาจะมีผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบลดอนแร  ดังน้ี 
๑.  ปญหายาเสพติด 
๒. ปญหาสวัสดิการของผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูดอยโอกาส/ผูปวยเอดส 
๓. ปญหาภัยแลง 
๔. ปญหาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ถูกละเลยจากเยาวชน 
๕. ปญหานํ้าทวมพืชผลทางการเกษตร และไมมีแหลงกักเก็บนํ้า 

ปญหาดานสังคมที่กลาวมาทั้งหมด   จะตองมีการประชาคมหมูบานเพื่อหาแนวทางแกไขและปองกันในอนาคต 
 
 จ.  ดานการเมือง - การบริหาร 

ปญหาดานการเมืองและการบริหารน้ัน ถือวาเปนปญหาสําคัญตอการบริหารงานในทองถ่ินซึ่ง
สามารถแยกเปนขอ ๆ ดังน้ี 

๑.  ปญหาสังคมระบบอุปถัมภโดยสังคมทองถ่ินยังใชระบบอุปถัมภเปนตัวตัดสินใจอยูเหนือ
เหตุผล 

๒. ปญหาระบบข้ันตอนในการบริหารงานขององคกรสวนทองถ่ินมีความเช่ืองชา 
 ในดานศักยภาพในการบริหารงาน การแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลดอนแร ยังตอง

อาศัยงบประมาณในการแกไขจัดการปญหาตางๆ  เชน  ปญหาโครงสรางพื้นฐาน  ปญหาดานสังคม   ปญหา
สิ่งแวดลอม  ปญหาเรื่องนํ้า  ปญหาราคาพืชผลทางการเกษตร  ปญหาเศรษฐกิจ  ปญหาไมมีแหลงจางงาน
ภายในชุมชน  ปญหาประชาชนไมมีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว  ฯลฯ  ซึ่งปญหาที่กลาวมาถือเปนปญหา
เรงดวนบางปญหาจําเปนอยางย่ิงที่จะตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานอื่นพรอมทั้งยังตองอาศัย
งบประมาณที่มีอยูที่คอนขางจะจํากัด  เพื่อบริหารจัดการปญหาใหเกิดประโยชนเปนฐานในดานเศรษฐกิจ  
กระตุนการใชจาย  การลงทุนภายในทองถ่ินตําบลดอนแรใหขยายตัวมากข้ึนในอนาคต 
 จากทั้งหมดที่กลาวมาถือเปนปญหาสําคัญที่มีผลตอการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

ดังน้ัน  จึงจําเปนอยางย่ิงที่ประชาชนจะตองพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และมีสวนรวมทางการเมือง

การบริหารของทองถ่ินเพื่อกําหนดทิศทางการบริหารงานดานตาง ๆ ใหเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน  

 ๓.๒.๒  ผลการวิเคราะหผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาทางาย
ภายในมิติพ้ืนท่ี 

การวางแผนผังเมือง เพื่อจัดระบบผังเมืองรองรับปญหาในอนาคต  ซึ่งปญหาผังเมืองน้ีในเมือง
ใหญ ๆ หรือชุมชนใหญกําลังประสบปญหามาก   เพราะไมมีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต     
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลดอนแรตองใหความสําคัญกับปญหาการวางแผนผังเมืองเพื่ออนาคตจะไม
ประสบปญหาหรือประสบกับปญหาก็ไมรุนแรงมากนัก 

3.2.๓  ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลดอนแร  ดวยเทคนิค SWOT  Analysis 

การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน 
อนาคตขององคการบริหารสวนตําบลดอนแร  เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดอันเปน
สภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ิน  อันเปนสภาวะ
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แวดลอมภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใชเทคนิคการ SWOT analysis  เพื่อพิจารณาศักยภาพ
การพัฒนาของแตละยุทธศาสตร ดังน้ี 

ศักยภาพการพัฒนาท่ี  1   ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
จุดแข็ง  (Streng=s)   

      1. ดานการบริหารจัดการและความตองการประชาชนมีความตองการ ผูนํา ผูบริหาร 
สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานโครงสรางพื้นฐานอยางตอเน่ือง 

      2. บุคลากร องคการบริหารสวนตําบลดอนแร มีบุคลากรและอัตรากําลงั จํานวนและคุณวุฒ ิ
อยูในระดับที่พรอมทีจ่ะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3.  งบประมาณตนทุนการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานโดยเฉลี่ยอยูในระดับที่ไมสูงมาก 
โดยเฉพาะการกอสรางถนนลูกรัง เน่ืองจากมีบอลูกรังอยูในพื้นที่  สวนตนทุนอื่น ๆ  ข้ึนอยูกับทองตลาด 

     4.  เทคนิคการทํางาน  สวนมากเปนงานที่ไมตองใชเทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง   

จุดออน  (Weakness=W)   
      1.  โครงการขนาดใหญตองใชงบประมาณสูง องคการบริหารสวนตําบลดอนแรไมสามารถ

ดําเนินโครงการเองได 
 ๒.  งบประมาณขององคการบริหารสวนนตําบลดอนแรมีอยูอยางจํากัด แตปญหาความ

ตองการของประชาชนมีจํานวนมากทําใหไมสามาราถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางทั่วถึง 

โอกาส  (Opportunity=O)   
                   1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ
ทองถ่ิน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจทองถ่ิน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เปนตน 
                  2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน   โดยที่หนวยงาน
สวนกลางและสวนภูมิภาค สงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบล 

อุปสรรคหรือขอจํากัด  (Threat=T)   
๑.  โครงการที่ตองใชเทคโนโลยีสูง  หรือความชํานาญเปนพิเศษ  องคการบริหารสวนตําบล

ดอนแรยังไมมีความชํานาญและบุคลากร 

ศักยภาพการพัฒนาท่ี  2   ดานการสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง  (Streng=s)   
1.   มีการรวมกลุมตาง ๆ ภายในหมูบาน/ตําบล 
2.   งบประมาณ ตนทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับที่ไมสงูมาก 
3.   เทคนิคการทํางาน  สวนมากเปนงานที่ไมตองใชเทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง   

จุดออน  (Weakness=W)   
๑.  การรวมกลุมอาชีพไมมีความเขมแข็งและย่ังยืน เน่ืองจากขาดความรูในการบริหารจัดการ 
1. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานของกลุมอยางตอเน่ือง 
2. ไมมีตลาดรองรับสินคาหรือผลผลิตของกลุม 
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3. เกษตรกรมีหน้ีสินมากและตนทุนการผลิตดานการเกษตรสูง 
4. ประชาชนมีรายไดตํ่าแตคาครองชีพสูง 

โอกาส  (Opportunity=O)   
1. มีกฎหมายดานวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนใหเกิดองคกรชุมชน 
2. รัฐบาลมีการสงเสริมใหประชาชนทองเที่ยวในประเทศ 
3. กลุมจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวเช่ือมโยงเปนวงจรภายในกลุมจังหวัด 

อุปสรรคหรือขอจํากัด(Threat=T)   
             1.  การแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและความยากจน  เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือ              
จากหลาย ๆ สวนที่ตองประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
             2.  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ คอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว  เกิดความ
ลาชาในการ ทํางาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย 
   3.  ปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนและมีราคาตํ่า 

 

ศักยภาพการพัฒนาท่ี 3     ดานคุณภาพชีวิตและสรางสังคมใหเขมแข็ง 
จุดแข็ง   (Streng=s)   
1. ดานการบรหิารจัดการผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนา            

ในดานสังคมและสาธารณสุขอยางตอเน่ือง 
2. บุคลากร องคการบริหารสวนตําบลดอนแร มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ 

อยูในระดับที่พรอมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.  งบประมาณ ตนทุนการดําเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยูในระดับที่ไมสงูมาก 
4.  เทคนิคการทํางาน  สวนมาก เปนงานที่ไมตองใชเทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง  

    ๕.   ประชาชนในพื้นที่  มีการอนุรักษประเพณีอันดีของทองถ่ินไวดี   ซึ่งเปนปจจัยหน่ึงที่เอื้อ 
ตอการพัฒนาภายในตําบล 

   จุดออน   (Weakness=W)   
1.  ระบบฐานขอมูลดานสังคมและสาธารณสุขไมถูกตอง ไมชัดเจน  ประชาชนใหขอมูลที่

คลาดเคลื่อน 
2.  ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจ หรือต้ังใจจริงในโครงการที่รัฐจัดใหความชวยเหลือ 
3.  ยังไมมีบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดานมารบัผิดชอบงานดานสงัคม 

   ๔.  อัตราการวางงานมีแนวโนมเพิ่มข้ึน ทําใหรายจายครัวเรือนเพิ่มข้ึน ขณะที่รายไดเทาเดิม
หรือลดลง 

โอกาส   (Opportunity=O)   
            1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและการสาธารณสุขเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ

ที่รัฐบาลสงเสริม 
            2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดราชบุรี  โอกาสที่จะได

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก 
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อุปสรรคหรือขอจํากัด(Threat=T)   
            1.  การแกไขปญหาดานดานสังคมและการสาธารณสุข  เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือ  

จากหลาย ๆ สวนที่ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
            2.  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของคอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว  เกิดความลาชา

ในการทํางาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย 
๓.  ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 

 

ศักยภาพการพัฒนาท่ี   4   ดานสรางความปลอดภัยของประชาชนและองคกร 
จุดแข็ง  (Streng=s)   
1.  เปนหนวยงานที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติตามวาระแหงชาติ 
2.  มีนโยบายความปลอดภัยในการทํางาน 

จุดออน  (Weakness=W)   
๑.  ประชาชนและผูปฏิบัติยังไมใหความสําคัญในดานความปลอดภัยและสภาพแวดลอม              

ในการทํางานเทาที่ควร 
๒. ขาดสภาพคลองทางการเงิน จึงมิไดมีการจัดต้ังงบประมาณในการดําเนินงานดานความ

ปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรฐานและเปนระบบ 
๓. การพัฒนาเผยแพรประชาสัมพันธและระบบสารสนเทศดานความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางานยังไมทั่วถึง 

โอกาส  (Opportunity=O)   
1.  รัฐบาลกําหนดใหดําเนินการจัดการดานความปลอดภัยอยางเปนระบบ  เพื่อขับเคลื่อน

ระเบียบวาระแหงชาติ 
    ๒.  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณทําใหเกิดความ
คลองตัวและเกิดพัฒนาในทุกดาน 
   ๓.  องคการบริหารสวนตําบลดอนแรมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวก  ทําใหการขนสงสินคา    
และการเดินทางไปเขตอื่น ๆ  ไดสะดวกปลอดภัย 

อุปสรรคหรือขอจํากัด(Threat=T)   
1.  การเผยแพรเกี่ยวกับระบบงานดานความปลอดภัยและสภาพแวดลอมของหนวยงาน                  

มีนอยและไมทั่วถึง 
2.  แผนยุทธศาสตรแหงชาติไมสามารถนํามาปฏิบัติไดทั้งหมด 

 

ศักยภาพการพัฒนาท่ี  5  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จุดแข็ง  (Streng=s)   
1.  ดานการบริหารจัดการ  ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนา

ในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.  งบประมาณ ตนทุนการดําเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยูในระดับที่ไมสูง 
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จุดออน  (Weakness=W)   
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
2.  มีบุคลากรและเครื่องมือในการจัดเก็บขยะมูลฝอยไมเพียงพอ 
3.  มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนจํานวนมากเน่ืองจากการขยายตัวของจํานวนประชากรอยาง

รวดเร็ว 
4.  ไมมีการรณรงคปลูกปาและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.  ประชาชนไมตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โอกาส  (Opportunity=O)   
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนยุทธศาสตร

การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลสงเสริม 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนยุทธศาสตร                       

การพัฒนาจังหวัดราชบุรี  มีโอกาสไดรับการสนับสนุนมาก 
  ๓.  รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอํานาจลงสูทองถ่ินมากข้ึน ไมวาจะเปนดานบุคลากร  
ดานงบประมาณ  การตัดสินในการพัฒนาดวยตนเอง  การโอนโครงการ/งานของสวนราชการอื่นมาใหองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการแทน 

อุปสรรคหรือขอจํากัด(Threat=T)   
1.  ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ระดับจังหวัดยังขาดการเช่ือมโยงดานการดูแลและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และการ

กระจายผลประโยชนลงสูทองถ่ิน 
๓.  ปญหาภัยธรรมชาติ  เชน  ภัยแลง   อุทกภัย 
ศักยภาพการพัฒนาท่ี  6   ดานการเมืองและการบริหาร 
จุดแข็ง  (Streng=s)   
1. ดานการบรหิารจัดการผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาใน

ดานการเมอืง  การบรหิาร  และการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
2. บุคลากรองคการบรหิารสวนตําบลดอนแร มบีุคลากรและอัตรากําลงั จํานวนและคุณวุฒิ 

อยูในระดับที่ พรอมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบรหิารงาน 
3.  งบประมาณ ตนทุนการดําเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยูในระดับที่ไมสงู 
๔. ประชาชนภายในองคการบริหารสวนตําบลดอนแรคอนขางมีศักยภาพ มีความรู

ความสามารถในเกณฑดี  สามารถจะเขามาเปนตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความรวมมือ                     
เพื่อชวยเหลือในการของราชการได 

จุดออน  (Weakness=W)   
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2.  ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาทองถ่ิน 
๓.  การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอการพฒันาไมครอบคลุมทุกดาน     
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โอกาส  (Opportunity=O)   
            1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารราชการที่ดี   เปนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลสงเสริม 
            2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ เมือง  การบริหารราชการที่ ดี เปนยุทธศาสตร                  
การพัฒนาจังหวัดราชบุรี มีโอกาสไดรับการสนับสนุนมาก 
    ๓.  การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกต้ังของทองถ่ิน  จะทําใหการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลมีศักยภาพมากข้ึนและผูบริหารจะมองปญหาในภาพรวมมากข้ึน 

อุปสรรคหรือขอจํากัด  (Threat=T)   
             1.  การพัฒนาดานการเมือง การบริหารเปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ สวน     
ที่ตองประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
             2.  เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  นําไปสูปญหาทางสังคม  เน่ืองจากประชาชนไมทันตอ
การเปลี่ยนแปลงน้ัน                 

   ๓.  ขาดทิศทางการเตรียมความพรอมในการเขาสู AEC ในเชิงปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดอนแร  (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
วิสัทัศน  (Vision) 

“ตําบลนาอยู  ฟนฟูวัฒนธรรม  นําสูเกษตรปลอดภัย” 
พันธกิจ   (Mission) 

พันธกิจที่   1   ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ               
ดานแหลงนํ้าใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

พันธกิจที่   2   สงเสริมและสนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ                  
เพิ่มรายไดใหแกประชาชน 

พันธกิจที่   3    สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสรางสังคมใหเขมแข็ง    
พันธกิจที่   4   ปรับปรุงและพัฒนาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
พันธกิจที่   5   จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
พันธกิจที่   6   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมภิบาลและการมี

สวนรวมของประชาชน 
พันธกิจที่   7   สนับสนุนและสงเสริมการศึกษา 
พันธกิจที่   8   รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีด้ังเดิมใหคงอยูและเผยแพรใหเปนที่รูจัก

ของคนทั่วไป 
พันธกิจที่   9   สงเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในตําบลใหดีข้ึน 
พันธกิจที่   ๑๐ สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

๑. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงการพื้นฐาน การคมนาคมมีความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

๒. ประชาชนมีนํ้าไวใชในการอุปโภค – บริโภคและการเกษตรอยางเพียงพอทั่วถึง 

๓. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพียงพอสําหรับเลี้ยงครอบครัว 
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๔. เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ 

๕. แหลงทองเที่ยวมีการพฒันาปรับปรงุและฟนฟูใหนาเที่ยว 

๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีข้ึน หางไกลจากยาเสพติด  ชุมชนเขมแข็ง
สามารถพึ่งตนเองไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีความสงบเรียบรอยในชุมชน 

๘. การศึกษาเปนไปอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

๙. เยาวชนและประชาชนมคุณธรรม จริยธรรม  และรวมอนุรักษฟนฟู  ขนบธรรมเนียม  
จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและศิลปวันธรรมอันดีงาม 

๑๐. เยาวชนและประชาชนรักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีและไดรับการบริการ
ทางสาธารณสุขอยางทั่วถึง 

๑๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 

๑๒. การบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพเกิดความโปรงใส มีความพรอมในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

๑๓. ประชาชนมีชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารอยางตอเน่ืองและทันเหตุการณ 
๑๔. ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตรยิ 

  
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดอนแร 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1   ดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา   

1. การกอสราง/ปรบัปรุง/บํารงุรักษา ถนน สะพาน ทางเทา และรางระบายนํ้า 
2. การพัฒนาระบบจราจร 
3. ขยายเขตไฟฟา 
๔. พัฒนาระบบประปา 
๕. กอสราง/ปรับปรงุหอกระจายขาว 
๖. กอสรางศาลาประชาคม / อาคารเอนกประสงค 

ยุทธศาสตรท่ี  2   การพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหลงนํ้าเพือ่การเกษตร 
2. สงเสรมิอาชีพ และเพิ่มรายได 
3. สงเสรมิการกระจายรายไดแกประชาชน 
4. สงเสรมิการทองเที่ยว 
๕. สงเสรมิเกษตรปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี  3   การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสรางสังคมใหเขมแข็ง 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
1. การสงเสริมการสาธารณสุข 
2. การสงเสริมการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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3. สงเสรมิกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ 
4. สงเสรมิการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน 
5. สงเสรมิการจัดสวัสดิการสังคม 
6. สงเสรมิความเขมแข็งในชุมชน 
๗. สงเสรมิการมีที่อยูอาศัยและทีท่ํากินเปนของตนเอง 
๘. สงเสรมิการพัฒนาสตรี  เด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตรท่ี  4   การพัฒนาดานสรางความปลอดภัยของประชาชนและองคกร 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
๑.  การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและองคกร 
2.  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 

 ยุทธศาสตรท่ี  5   การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
1.  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.  การเฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3.  การบําบัดฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔.  การบรหิารจัดการขยะอยางย่ังยืน 
๕.  การเพิ่มพื้นที่สเีขียวและพื้นที่สาธารณะ 

ยุทธศาสตรท่ี  6   การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
1.  การสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน 
2.  การสงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมของอบต. 
3.  การปรบัปรุงและพัฒนาโครงสรางของบุคลากรและบุคลากร 
4.  การปรบัปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 
5.   การปรับปรงุและพฒันารายได 

 
 

 

 

 

 

 



69 

 

  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา    พ.ศ.  ๒๕๕๘ –๒๕๖๒  องคการบริหารสวนตําบลดอนแร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา    พ.ศ.  ๒๕๕๘ –๒๕๖๒  องคการบริหารสวนตําบลดอนแร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา    พ.ศ.  ๒๕๕๘ –๒๕๖๒  องคการบริหารสวนตําบลดอนแร  

 

สงเสริมการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ใหเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 

สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี
มีความม่ันคงในการดํารงชีวิต และไดรับโอกาส

ทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เพื่อสงเสริมเปน
สังคมแหงการเรียนรูพึ่งตนเอง 

 
สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีรายได

เพิ่มข้ึนอยางย่ังยืนและลดคาใชจาย 

พัฒนาและสงเสริมใหประชาชน             
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
และมีความสงบเรียบรอยในชุมชน 

ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
โครงสรางพื้นฐานท่ัวถึงมีความสะดวก
ไดรับการพัฒนาปรับปรุงสูมาตรฐาน 

 

การบริหารงานขององคกร 
ตามหลักธรรมาภิบาล พรอมในการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒ 
การพัฒนาดานการสรางความ
เขมแข็งของระบบเศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๑ 
การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน

และสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓ 
การพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 
และสรางสังคมใหเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔ 
การพัฒนาดานสรางความปลอดภัยของ

ประชาชนและองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี  ๖ 
การพัฒนาดานการเมือง 

การบริหาร 

ยุทธศาสตรท่ี  ๕ 
การพัฒนาดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๓.๔  แผนท่ียุทธศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.๐๒ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดอนแร 

Strategy  Map 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

 

“ตําบลนาอยู   ฟนฟูวัฒนธรรม  นําสูเกษตรปลอดภัย” 

พันธกิจที่ ๑ พันธกิจที ่๒ พันธกิจที ่๓ พันธกิจที ่๔ พันธกิจที ่๕ 

พันธกิจที ่๖ พันธกิจที ่๗ พันธกิจที ่๘ พันธกิจที ่๙ พันธกิจที ่๑๐ 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตร 

แนวทางการพฒันา 

- การกอสราง/ปรับปรุง/
บํารุงรักษาถนน สะพาน 
ทางเทา และรางระบายน้ํา 
- การพัฒนาระบบจราจร 
- ขยายเขตไฟฟา 
- พัฒนาระบบประปา 
- กอสราง/ปรับปรุง/
พัฒนาระบบการกระจาย
ขาว 
- กอสรางศาลาประชาคม 
/ อาคารเอนกประสงค 
 

- พัฒนาแหลงน้ํา 
เพื่อการเกษตร 
- สงเสริมอาชีพ และ
เพิ่มรายได 
- สงเสริมการกระจาย
รายไดแกประชาชน 
- สงเสริมการ
ทองเท่ียว 
- สงเสริมเกษตร
ปลอดภัย 
 
 

- การสงเสริมการสาธารณสุข 
- การสงเสริมการศึกษา
และภูมิปญญาทองถิ่น 
- สงเสริมกิจกรรมการกีฬา
และนันทนาการ 
- สงเสริมการรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมในชุมชน 
- สงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม 
- สงเสริมความเขมแข็งใน
ชุมชน 
- สงเสริมการมีท่ีอยูอาศัย
และท่ีทํากินเปนของตนเอง 
- สงเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็กและเยาวชน 
 

- การรักษาความ
สงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนและ
องคกร 
- การสงเสริมและ
สนับสนุนการ
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณะ
ภัยในชุมชน 
 

- การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
จัดการรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
- การเฝาระวังและ
ปองกันรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
- การบําบัดฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- การบริหารจัดการขยะ
อยางยั่งยืน 
- การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและ
พื้นท่ีสาธารณะ 
 

- การสงเสริมการมี         
สวนรวมของประชาชน 
- การสงเสริมความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมของ อบต. 
- การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและโครงสราง
การบริหารงานบุคคล 
- การปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใชและ
สถานท่ีปฏิบัติงาน 
- การปรับปรุงและพัฒนา
รายได 
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บทที่   4 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพฒันา 

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

  องคการบริหารสวนตําบลดอนแรไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา  เพื่อเปน
จุดมุงหมายและความคาดหวังที่จะใหเกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตขางหนา  เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน
ขององคการบริหารสวนตําบลดอนแร ยุทธศาสตรหลักที่จะดําเนินการใหประสบความสําเร็จ  รวม  ๖ 
ยุทธศาสตร  และมีแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดอนแร   จํานวน  ๓๑   แนวทาง   ซึ่งเปนการ
สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดใหบรรลุเปาประสงค  จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา  ดังน้ี 

๔.๑   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

   พันธกิจ     การประสาน และพัฒนาปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  ใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

   เปาประสงค   ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสรางพื้นฐานทั่วถึงมีความ
สะดวกไดรับการปรับปรุง พัฒนาไปสูมาตรฐาน   

   กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา   
1. การกอสราง/ปรบัปรุง/บํารงุรักษา ถนน สะพาน ทางเทา และรางระบายนํ้า 
2. การพัฒนาระบบจราจร 
3. ขยายเขตไฟฟา 
๔. พัฒนาระบบประปา 
๕. กอสราง/ปรับปรงุ/พัฒนาการระบบกระจายขาว 
๖. กอสรางศาลาประชาคม / อาคารเอนกประสงค 

๔.๒   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ 

    พันธกิจ          การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรอินทรีย 

เปาประสงค สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนอยางย่ังยืนและลด

คาใชจาย 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหลงนํ้าเพือ่การเกษตร 
2. สงเสรมิอาชีพ และเพิ่มรายได 
3. สงเสรมิการกระจายรายไดแกประชาชน 
4. สงเสรมิการทองเที่ยว 
๕. สงเสรมิเกษตรปลอดภัย 
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๔.๓   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสรางสงัคมใหเขมแข็ง 

พันธกิจ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต / การจัดสวัสดิการสังคม สงเสริมอนุรักษ ฟนฟูและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และสงเสริมความเขมแข็งในชุมชนใหย่ังยืน 

เปาประสงค สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดีมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต               

และไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง เพื่อสงเสริมเปนสังคมแหงการเรียนรูพึ่งตนเอง 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
1. การสงเสริมการสาธารณสุข 
2. การสงเสริมการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. สงเสรมิกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ 
4. สงเสรมิการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน 
5. สงเสรมิการจัดสวัสดิการสังคม 
6. สงเสรมิความเขมแข็งในชุมชน 
๗. สงเสรมิการมีที่อยูอาศัยและทีท่ํากินเปนของตนเอง 
๘. สงเสรมิการพัฒนาสตรี  เด็กและเยาวชน 

๔.๔   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสรางความปลอดภัยของประชาชนและองคกร 

พันธกิจ  สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

เปาประสงค   พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมี
ความสงบเรียบรอยในชุมชน 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
๑.  การรกัษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและ

องคกร 
2.  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน  

๔.๕   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พันธกิจ  การพัฒนาการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมที่ดีและย่ังยืน 

เปาประสงค สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความ
สมดุลอยางย่ังยืน 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
1.  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.  การเฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3.  การบําบัดฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔.  การบรหิารจัดการขยะอยางย่ังยืน 
๕.  การเพิ่มพื้นที่สเีขียวและพื้นที่สาธารณะ 
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๔.๖   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

พันธกิจ  การพัฒนาการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดี 

เปาประสงค    การบริหารงานขององคกรตามหลักธรรมาภิบาล พรอมในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
1.  การสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน 
2.  การสงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมของอบต. 
3.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางการบรหิารงานบุคคล 
4.  การปรบัปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 
5.   การปรับปรงุและพฒันารายได 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพฒันา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๑ 

การพัฒนาดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
 

    พันธกิจ         การประสาน และพัฒนาปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
ใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

   เปาประสงค        ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสรางพื้นฐานทั่วถึงมีความสะดวกไดรับการ

ปรับปรุง พัฒนาไปสูมาตรฐาน 

  ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

         จํานวนประชากรที่ไดรับอํานวยความสะดวก  ดานระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
โครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

 

   กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยทุธ 
 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
๑.๑  กอสราง/ปรับปรุง/บํารงุรกัษา ถนน สะพาน 
ทางเทาและรางระบายนํ้า 

จํานวนถนน สะพานทางเทา และรางระบายนํ้า
เพิ่มข้ึน 

๑.๒  การพัฒนาระบบจราจร จํานวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกเพิม่ข้ึน 
๑.๓  ขยายเขตไฟฟา จํานวนครัวเรือนมีไฟฟาใชเพิ่มข้ึน และเสนทาง

สัญจรมีแสงสวางเพิ่มข้ึน 
๑.๔  พัฒนาระบบประปา จํานวนครัวเรือนที่มีนํ้าประปาใชเพิ่มข้ึน 
๑.๕  กอสราง/ปรับปรุง/พัฒนาระบบการกระจายขาว จํานวนประชากรไดทราบขาวสารเร็วข้ึน 
๑.๖  กอสรางศาลาประชาคม / อาคารเอนกประสงค จํานวนอาคารเอนกประสงคเพิม่ข้ึน 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองชาง / การไฟฟาสวนภูมิภาค 

ความเชื่อมโยง 

๑.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรที่ ๒  ดานการสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคา
ผลผลิตเชิงสรางสรรค 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรที่ ๑  ดานพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูประการ 

 
 

แบบ ยท. ๐๓ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพฒันา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๒ 

การพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ 

 

    พันธกิจ          การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอนิทรยี 
 

   เปาประสงค          สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนอยางย่ังยืนและลดคาใชจาย 

  ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

           รอยละของจํานวนครวัเรือนที่ไดรับการสงเสริม 
 

   กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยทุธ 
 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
๒.๑  พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร ครัวเรือนที่มีนํ้าไวใชอยางเพียงพอสําหรบั

การเกษตรเพิม่ข้ึน 
๒.๒  สงเสรมิอาชีพ และเพิม่รายได จํานวนครัวเรือนที่ไดรับการสงเสริมอาชีพ 
๒.๓  สงเสรมิการกระจายรายไดแกประชาชน จํานวนครัวเรือนที่ไดรับการสงเสริมการกระจาย

รายได 
๒.๔  สงเสรมิการทองเที่ยว จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพฒันาและ

สงเสริม 
๒.๕  สงเสรมิเกษตรปลอดภัย จํานวนครัวเรือนที่ไดรับการสงเสริมดานเกษตร

ปลอดภัย 
 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองชาง / สํานักปลัด งานพัฒนาชุมชน 

ความเชื่อมโยง 

๑. ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรที่   1  พัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลคาการผลิต 
ยุทธศาสตรที่  ๒  การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคา          

การผลิต 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรที่ ๒  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพฒันา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๓ 

การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสรางสังคมใหเขมแข็ง 
 

    พันธกิจ       การพัฒนาคุณภาพชีวิต / การจัดสวัสดิการสังคม สงเสริมอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และสงเสริมความเขมแข็งในชุมชนใหย่ังยืน 
 

   เปาประสงค       สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต และไดรับโอกาส

ทางการศึกษาอยางทั่วถึง เพื่อสงเสริมเปนสังคมแหงการเรียนรูพึ่งตนเอง 

  ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

       รอยละของจํานวนครัวเรือนที่ไดรับการสงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

   กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยทุธ 
 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
๓.๑  การสงเสริมการสาธารณสุข จํานวนประชาชนที่ไดรบัการบรกิารสาธารณสุข

อยางทั่วถึง 
๓.๒  การสงเสริมการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวนโรงเรียนและศูนยพฒันาเด็กเลก็ที่ดําเนิน

โครงการสงเสรมิการเรียนรูและจํานวนประชาชน
ที่ใหความสําคัญดานภูมปิญญาทองถ่ิน 

๓.๓  สงเสรมิกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ จํานวนประชาชนที่มกีารออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพอนามัยที่ดีเพิ่มข้ึน 

๓.๔  สงเสรมิการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน จํานวนประชาชนและเยาวชนที่ใหความสําคัญ
และเขารวมกิจกรรมจารีตประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน 

๓.๕  สงเสรมิการจัดสวัสดิการสงัคม รอยละของกลุมเปาหมายที่ไดรบัการสงเสรมิดาน
การจัดสวัสดิการสงัคม 

๓.๖  สงเสรมิความเขมแข็งในชุมชน จํานวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๓.๗  สงเสรมิการมีที่อยูอาศัยและที่ทํากินเปนของตนเอง รอยละของจํานวนครัวเรือนที่มีทีอ่ยูที่ทํากินเปน

ของตนเอง 
๓.๘  สงเสรมิการพฒันาสตรี  เด็กและเยาวชน รอยละของสตรี เด็กและเยาวชนที่ไดรบัการ

พัฒนาที่เพิ่มข้ึน 
 

 

แบบ ยท. ๐๓ 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนา    พ.ศ.  ๒๕๕๘ –๒๕๖๒  องคการบริหารสวนตําบลดอนแร  

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 สํานักปลัด งานพฒันาชุมชน / สวนการศึกษา 

ความเชื่อมโยง 

๑. ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรที่   ๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรที่ ๒  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนา    พ.ศ.  ๒๕๕๘ –๒๕๖๒  องคการบริหารสวนตําบลดอนแร  

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพฒันา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๔ 

การพัฒนาดานสรางความปลอดภัยของประชาชนและองคกร 

 

    พันธกิจ         สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 

   เปาประสงค         พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีความสงบ

เรียบรอยในชุมชน 

  ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

       ปญหาอาชญากรรมและปญหาสังคมลดลง 
 
   กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยทุธ 
 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
๔.๑  การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและองคกร 

จํานวนประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิม่ข้ึน 

๔.๒  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน 

จํานวนประชาชนไดรับความรู ความเขาใจในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิม่ข้ึน 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 สํานักปลัด งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ความเชื่อมโยง 

๑. ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรที่   ๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง 
๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรที่ ๓  ดานการจัดระเบียบชุมชน/

สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนา    พ.ศ.  ๒๕๕๘ –๒๕๖๒  องคการบริหารสวนตําบลดอนแร  

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพฒันา 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๕ 

การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

    พันธกิจ         การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมที่ดีและย่ังยืน 
 

   เปาประสงค         สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล              

อยางย่ังยืน 

  ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

          จํานวนกิจกรรมที่ไดดําเนินการที่เพิ่มข้ึน 
 

   กลยทุธ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยทุธ 
 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
๕.๑  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิม่ข้ึน 

ประชาชนเกิดจิตสํานึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพิ่มข้ึน 

๕.๒  การเฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ชุมชนมทีรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี
ข้ึน 

๕.๓  การบําบัดฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการ
ดูแลรักษาฟนฟเูพิ่มข้ึน 

๕.๔  การบรหิารจัดการขยะอยางย่ังยืน ครัวเรือนที่มีการกําจัดขยะมูลฝอยอยาง
เหมาะสมและถูกวิธีเพิม่ข้ึน 

๕.๕  การเพิ่มพื้นที่สเีขียวและพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ปาที่ไดรับการฟนฟเูพิ่มข้ึน 
 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 สํานักปลัด / สวนการศึกษา 

ความเชื่อมโยง 
๑.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรที่  ๔  พัฒนาความอุดมสมบูรณและคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรที่ ๕  ดานการบริหารจัดการและ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

แบบ ยท. ๐๓ 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนา    พ.ศ.  ๒๕๕๘ –๒๕๖๒  องคการบริหารสวนตําบลดอนแร  

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพฒันา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๖ 

การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
 

    พันธกิจ       การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

   เปาประสงค       การบริหารงานขององคกรตามหลักธรรมาภิบาล พรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  (AEC) 

    ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

      รอยละของประชาชนในการมีสวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและมีความพรอม 
ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 

   กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยทุธ 
 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
๖.๑  การสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน จํานวนประชาชนที่ไดรบัการสงเสริมการมสีวน

รวม 
๖.๒  การสงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ 
อบต. 

จํานวนประชาชนที่ไดรบัความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับกจิกรรมของ อบต. 

๖.๓  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสราง 
การบริหารงานบุคคล 

- ผูปฏิบัติงานไดรับการพฒันาศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพเพิม่ขึน 
- ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
เพิ่มข้ึน 

๖.๔  การปรบัปรุงและพฒันาเครือ่งมอืเครือ่งใชและ
สถานที่ปฏิบัติงาน 

- จํานวนเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานมี
ความเพียงพอและทันสมัย 
- ประชาชนไดรับการบริการอยางทั่วถึง 

๖.๕  การปรบัปรุงและพฒันารายได รอยละของการจัดกจิกรรมทําใหมีการจัดเก็บ
รายไดเพิ่มข้ึน 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 สํานักปลัด / กองคลงั / กองชาง / สวนการศึกษา 

ความเชื่อมโยง 

๑. ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรที่   ๕  การเสริมสรางความมั่นคงของพื้นที่ 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรที่ ๔  ดานการวางแผน                       

การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

แบบ ยท. ๐๓ 


