
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลภดูิน 

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลภดูิน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 



  

ประกาศเทศบาลต าบลภูดิน 
เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

…………………………………….  

     ด้วยเทศบาลต าบลูดดน  อ าเูอเมืองกาฬสน ธุ์ จังหวัดกาฬสน ธุ์ ได้จัดท าแผ ยุทธศาสตร์     
การพัฒ าเทศบาลต าบลูดดน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งได้ผ่า การพนจารณาให้ความเห็ ชอบจากคณะกรรมการ
พัฒ าเทศบาลต าบลูดดน  และ ายกเทศม ตรีต าบลูดดน ได้พนจารณาอ ุมัตนให้ประกาศใช้แล้ว ั้  

     อาศัยอ า าจตามความหมวด ๓ ข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผ พัฒ าขององค์กรปกครองส่ว ท้องถน่  พ.ศ.๒๕๔๘ จึงประกาศใช้แผ ยุทธศาสตร์การพัฒ าเทศบาล
ต าบลูดดน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกั  

ประกาศ ณ วั ที่   ๒๙   มนถุ าย  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 
 

 
         (นายนาค ปรีวาสนา) 

         นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 
  

 
 
 
  
 



คํานํา 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ให้นิยามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดม่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต           
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน โดยเป็น แผนพัฒนาระยะยาวครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี 
ดังนั้น เทศบาลตําบลภูดิน จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) ของเทศบาล
ตําบลภูดิน เพ่ือเป็นการวางกรอบ กําหนดทิศทาง แนวทางในการปฏิบัติ ให้บรรลุถึง  สภาพการณ์ที่
ต้องการในอนาคต  
 

เทศบาลตําบลภูดิน 
มิถุนายน ๒๕๕๙ 



สารบัญ 
                                                                                                                                                                หน้า  

 
บทที่ ๑ บทนํา            ๑ 

๑. ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา       ๑ 
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา     ๑ 
๓. ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา        ๒ 
๔. ประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา     ๒   
 

บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ๓ 
๑. ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตําบลภูดิน       ๓ 
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลตําบลภูดิน        ๑๓ 
 

บทที่ ๓ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น         ๑๗ 
๑. กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น      ๑๗ 
๒. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ        ๒๒ 
๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑    ๒๓ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา          ๒๕ 
๕. การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล        ๓๒ 
๖. แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์         ๓๙ 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ๔๐ 
๘. ผลการวิเคราะห์ศัยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา 
   ในอนาคตของท้องถิ่น          ๔๓ 
 

บทที่ ๔ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา        ๔๕ 
๑. วิสัยทัศน์ (Vision) ตําบลภูดิน         ๔๕ 
๒. พันธกิจ (Mission) ตําบลภูดิน        ๔๕ 
๓. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศาลตําบลภูดิน      ๔๕ 

 
บทที่ ๕ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา         ๔๗ 

- แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาของตําบลภูดิน       ๔๘ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา        ๔๙ 
- รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลภูดิน     ๕๕ 



 
บทที่ ๖ การนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล   ๖๖ 

๑. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล       ๖๖ 
๒. การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล      ๖๖ 
๓. การกําหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามประเมินผล      ๖๗ 

  



บทท่ี ๑  
บทนํา 

ด้วยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙ ให้เทศบาล มีอํานาจและหน้าที่     
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ประกอบด้วย    
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
การจัดให้มีและ ควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้าง 
อ่ืน ๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ การพาณิชย์และการส่งเสริม        
การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส การ  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรม  อันดีของท้องถิ่น การปรับปรุงแหล่งชุมชน แออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัด
ให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น การรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย           
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล การจัดให้มีและควบคุม  สุสานและ    
ฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัย 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ การจัดการ           
การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง 
การขนส่งและการ วิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   การ รักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ จักต้องมีการวางกรอบ กําหนดทิศทาง แนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุถึง
สภาพการณ์ที่ต้องการ    ในอนาคต ซึ่งในทางปฏิบัติเรียกว่า “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”  

๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

     “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งแสดง วิสัยทัศน์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ และ
แผนชุมชน  

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

      ๑. เพ่ือเป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มุ่งไปสู่ สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถจัดสรรทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจํากัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

      ๒. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน  
 
 



-หน้า ๒- 

 
๓. เพ่ือแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง 

แท้จริง    
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๑) เตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
๒) รวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญ  
๓) วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน  
๔) กําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น  
๕) กําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๖) กําหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น  
๗) กําหนดและการบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
๘) กําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น  
๙) อนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางการพัฒนามุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึง 
ประสงค ์ ได้อย่าง เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และบรรลุเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ตลอดจนสามารถ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒) แสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติแผนการ บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน  

๓) สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน 
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  



-หน้า๓- 

 
ส่วนที ่๒ 

ประวัติความเป็นมา สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของต าบลภูดิน 

๑. ข้อมูลทั่วไปต าบลภูดนิ 

๑.๑ ประวัติความเป็นมา รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 

  ต าบลภูดินอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๘     
ได้แยกจากต าบลล าปาว มาก่อตั้งเป็นต าบลภูดิน โดยมีนายนาค ปรีวาสนา เป็นก านันคนแรก และเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๓๙ ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลภูดิน และ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลภูดิน
ปัจจุบันมีหมู่บ้านทั้งหมด ๑๔ หมู่บ้าน ลักษณะการตั้งบ้านเรือนส่วนใหญ่ จะตั้งเรียงรายตามถนนเพ่ือความ
สะดวกในการไปมาหาสู่กันของคนในหมู่บ้าน 

๑.๒ ขนบธรรมเนียมประเพณี 

  ต าบลภูดิน มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอิทธิพลและเกี่ยวข้องต่อการประกอบอาชีพของ
เกษตรกร ซึ่งในบางเดือนที่มีบุญประเพณี เกษตรกรมีการหยุดการประกอบอาชีพชั่วคราวเพ่ือมาร่วมในบุญ
ประเพณีตามความเชื่อและการนับถือ ได้แก่ บุญบั้งไฟ บุญเข้าพรรษา บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญออก
พรรษา และบุญกฐิน เป็นต้น นอกนี้เกษตรกรยังมีการท าบุญประเพณีทั้ง ๑๒ เดือน ดังต่อไปนี้ 

  เดือนอ้าย บุญคุณลานสู่ขวัญข้าว 
  เดือนยี่  บุญปัดรังควานหมู่บ้าน 
  เดือนสาม บุญปั้นข้าวจี่ 
  เดือนสี่  บุญพระเวส 
  เดือนห้า  บุญสงกรานต์ 
  เดือนหก  บุญบั้งไฟ 
  เดือนเจ็ด บุญเบิกฟ้า 
  เดือนแปด บุญเข้าพรรษา 
  เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน 
  เดือนสิบ  บุญข้าวสาก  
  เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา 
  เดือนสิบสอง บุญกฐิน  

๑.๓ พิธีกรรม 
  ๑. พิธีบายศรีสู่ขวัญ สามารถท าได้ทุกเวลาไม่มีข้อก าหนดหรือข้อห้าม ความส าคัญ คือ เป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นสิริมงคล นิยมจัดกันในโอกาสที่เป็นมงคล เช่น บวชนาค งานแต่ง เลื่อนยศ การบายศรีสู่
ขวัญท าขึ้นเพ่ือเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืนปลอบประโลมจิตใจให้
เขม้แข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย 
  ๒. พิธีมงคลเกี่ยวกับบ้าน คนโบราณถือว่า เรือนเป็นที่อยู่อาศัยคนใดจะปลูกบ้านต้องหาฤกษ์
เพ่ือให้อยู่ดีมีสุข พิธีกรม ได้แก่ พิธีย้ายแม่ธรณี พิธียกเสาแฮก พิธียกเสาขวัญ  การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของ
คนอีสานต้องท าให้ถูกต้อง แล้วจะมีความสุข ความเจริญ พิธีปลูกบ้าน เริ่มต้นปลูกบ้าน เมื่อปลูกเสร็จ ยังต้องท า
พิธีขึ้นบ้านใหม่ต่อไป 



 
 

-หน้า ๔- 
 

๑.๔ ศาสนาและสิ่งยึดเหนี่ยวและข้อห้ามต่างๆ 
  ประชากรในต าบลภูดิน นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีวัดพุทธในพ้ืนที่ จ านวน    
๑๑ วัด ได้แก่ 

ล าดับที่ วัด หมู่ที่ / บ้าน 
๑ วัดสว่างอัมพะวัน  หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง 
๒ วัดป่าทรงธรรม  หมู่ที่ ๒ บ้านค่ายลูกเสือ 
๓ วัดมงคลศรีอภัย หมู่ที่ ๓ บ้านถิ่นพัฒนา 
๔ วัดป่าค าญาคู หมู่ที่ ๔ บ้านค าใหญ่ 
๕ วัดพุทธคามนิคม  หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหัวเขื่อน 
๖ วัดนทีศลิาวาส  หมู่ที่ ๗ บ้านพักสุขใจ 
๗ วัดสิทธิไชยาราม  หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าหลวง 
๘ วัดสระหินไชยมัด  หมู่ที่ ๙ บ้านนาขาม 
๙ วัดป่าศรีเครือวัลย์  หมู่ที่ ๙ บ้านนาขาม 

๑๐ วัดไชยาราม หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกนางาม 
๑๑ วัดเทพนิมิต   หมู่ที่ ๑๔ บ้านภูทอง 

  นอกจากวัดและศาสนาแล้วคนในหมู่บ้านยังมีสิ่งยึดเหนี่ยวเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ และปู่ตาปฏิบัติ
ยึดถือ หรือละเว้นอย่างเคร่งครัด ดอนปู่ตาบางแห่ง ยังมีข้อห้ามส าหรับกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม หากล่วงละเมิด  
เชื่อว่าจะถูกลงโทษไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ เป็นไข้ เจ็บแขนขา ฯลฯ 

๑.๕ ที่ตั้งส านักงานเทศบาลต าบลภูดิน 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

ต าบลภูดินตั้งอยู่บริเวณทางทิศเหนือของอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีระยะทางห่างจากตัวอ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ประมาณ  ๒๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ          มีอาณาเขตติดต่อกับ    ต าบลนิคม     อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ทิศใต้              มีอาณาเขตติดต่อกับ   ต าบลล าปาว   อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
  ทิศตะวันออก   มีอาณาเขตติดต่อกับ    ต าบลขมิ้น      อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 

 ทิศตะวันตก    มีอาณาเขตติดต่อกับ เขื่อนล าปาว      อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 



 
-หน้า ๕- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ต าบลภูดิน 

๑.๖ เนื้อที่     
ต าบลภูดินมีเนื้อท่ี  ๔๙.๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๔,๙๖๒ ไร่ 
 

๑.๗ พื้นที่การถือครองที่ดินของแต่ละหมู่บ้าน 

หมู่ที่ บ้าน 
พ้ืนที่ทั้งหมด

(ไร่) 
พ้ืนที่นา  

(ไร่) 
พ้ืนที่ไร่ 

(ไร่) 
พ้ืนที่ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 

(ไร่) 
พ้ืนที่อ่ืนๆ(ไร่) 

๑ สว่าง ๒,๓๘๒ ๔๗๘ ๘๓๒ ๙๓๐ ๑๔๒ 
๒ ค่ายลูกเสือ ๑,๑๗๖ ๒๐๕ ๖๓๔ ๒๕๓ ๘๔ 
๓ ถิ่นพัฒนา ๑,๐๖๗ ๑๓๓ ๖๙๙ ๑๕๕ ๘๐ 
๔ ค าใหญ่ ๑,๖๖๐ ๒๓๒ ๙๔๐ ๓๓๐ ๑๕๘ 
๕ โนนหัวเขื่อน ๒,๐๐๓ ๓๘๐ ๑,๒๔๕ ๒๓๐ ๑๔๘ 
๖ ค าดอกไม้ ๔,๑๒๖ ๑๒๘ ๖๑๐ ๓๙๐ ๒,๙๙๘ 
๗ พักสุขใจ ๔,๔๔๙ - ๗๗๓ ๘๐ ๓,๕๙๖ 
๘ เหล่าหลวง ๒,๑๐๗ ๔๘๕ ๘๙๐ ๕๗๐ ๑๖๒ 
๙ นาขาม ๔,๖๑๔ ๓๔๐ ๙๙๕ ๒๔๕ ๓,๐๓๔ 

๑๐ โคกนางาม ๑,๘๓๕ ๕๓๐ ๘๓๙ ๓๓๒ ๑๓๔ 
๑๑ เหล่าหลวงใต้ ๒,๒๕๗ ๑๙๓ ๙๕๑ ๑๔๐ ๙๗๓ 
๑๒ เหล่าหลวงกลาง ๒,๑๒๓ ๒๓๐ ๔๘๐ ๒๗๐ ๑,๑๔๓ 
๑๓ โนนศาลา ๓,๗๗๐ ๑๕๐ ๔๔๙ ๒๔๐ ๒,๙๓๑ 
๑๔ ภูทอง ๑,๑๒๓ ๘๕ ๖๔๐ ๓๒๐ ๗๘ 

รวม ๑๔ หมู่บ้าน ๓๔,๖๙๒ ๓,๕๖๙ ๑๐,๙๗๗ ๔,๔๘๕ ๑๕,๖๖๑ 
หมายเหตุ : เป็นพื้นที่เข่ือนล าปาว ๙,๐๑๙ ไร ่



-หน้า ๖- 

๑.๘ จ านวนหมู่บ้าน 

       ต าบลภูดินอยู่ในเขตเทศบาลต าบลภูดิน  มีทั้งหมด ๑๔  หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
๑ บ้านสว่าง 
๒ บ้านค่ายลูกเสือ 
๓ บ้านถิ่นพัฒนา 
๔ บ้านค าใหญ่ 
๕ บ้านโนนหัวเขื่อน 
๖ บ้านค าดอกไม้ 
๗ บ้านพักสุขใจ 
 ๘ บ้านเหล่าหลวง 
๙ บ้านนาขาม 

๑๐ บ้านโคกนางาม 
๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้ 
๑๒ บ้านเหล่าหลวงกลาง 
๑๓ บ้านโนนศาลา 
๑๔ บ้านภูทอง 

 
๑.๙ จ านวนประชากร / ครัวเรือน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที่  /  ชื่อบ้าน 
ประชากร 

หลังคาเรือน 
ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่  ๑    บ้านสว่าง ๒๒๔ ๒๓๗ ๔๖๑ ๑๑๗ 
หมู่ที่  ๒    บ้านค่ายลูกเสือ ๑๗๐ ๑๖๓ ๓๓๓ ๘๔ 
หมู่ที่  ๓    บ้านถิ่นพัฒนา ๑๓๕ ๑๑๗ ๒๕๒ ๗๖ 
หมู่ที่  ๔    บ้านค าใหญ ่ ๙๕ ๙๘ ๑๙๓ ๔๒ 
หมู่ที่  ๕    บ้านโนนหัวเขื่อน ๓๑๒ ๒๘๖ ๕๙๘ ๑๔๗ 
หมู่ที่  ๖    บ้านค าดอกไม้ ๒๑๒ ๒๑๙ ๔๓๑ ๑๑๑ 
หมู่ที่  ๗   บ้านพักสุขใจ ๒๐๘ ๒๑๐ ๔๑๘ ๑๒๕ 
หมู่ที่  ๘    บ้านเหล่าหลวง ๒๔๐ ๒๔๘ ๔๘๘ ๑๒๔ 
หมู่ที่  ๙    บ้านนาขาม ๓๗๖ ๓๕๑ ๗๒๗ ๑๙๓ 
หมู่ที่  ๑๐  บ้านโคกนางาม ๒๓๒ ๒๒๖ ๔๕๘ ๑๑๓ 
หมู่ที่  ๑๑  บ้านเหล่าหลวงใต้ ๑๙๒ ๒๐๑ ๓๙๓ ๑๐๔ 
หมู่ที่  ๑๒  บ้านเหล่าหลวงกลาง ๑๗๒ ๑๖๘ ๓๔๐ ๑๔๐ 
หมู่ที่  ๑๓  บ้านโนนศาลา ๑๙๑ ๑๘๐ ๓๗๑ ๑๐๖ 
หมู่ที่  ๑๔  บ้านภูทอง ๑๓๕ ๑๕๔ ๒๘๙ ๙๔ 

รวม ๒,๘๙๔ ๒,๘๕๘ ๕,๗๕๒ ๑,๕๗๖ 
 
 
 



-หน้า ๗- 

๑.๑๐ หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ต าบลภูดิน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเหล่าหลวง ต าบลภูดิน 
๒ ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ าจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัด 
๓ ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๗ 
๔ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๕ ศูนย์ฝึกอบรมพืชไร่ภูสิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 
๖ โรงเรียนบ้านสว่าง 
๗ โรงเรียนบ้านค่ายลูกเสือนิคมล าปาว 
๘ โรงเรียนนาขามร่วมราษฏร์บ ารุง 
๙ โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 

๑๐ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 
 

๑.๑๑ บริษัท/ห้างร้าน  ในเขตพื้นที่ต าบลภูดิน 
ล าดับที่ บริษัท/ห้างร้าน 

๑ บริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร จ ากัด 
๒ บริษัท ไทยไบโอแก๊ส เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
๓ ร้านไพศาลยนต์ สาขาต าบลภูดิน 

 
๑.๑๒ โรงสีข้าว(โรงสีขนาดเล็ก) ในเขตพื้นที่ต าบลภูดิน 

ล าดับที่ โรงสีข้าว หมู่ที่ / บ้าน 
๑ โรงสีข้าวนายสมาน ถิ่นวาสนา หมู่ที่ ๓ บ้านถิ่นพัฒนา 
๒ โรงสีข้าวนางพัด อ่ิมพัฒน์ หมู่ที่ ๔ บ้านค าใหญ่ 
๓ โรงสีข้าวนายค าใส ยานเพิ่ม หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหัวเขื่อน 
๔ โรงสีข้าวนางสุวิมล บทมาตร หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหัวเขื่อน 
๕ โรงสีข้าวนายไร่ ขันทะจ านง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกนางาม 
๖ โรงสีข้าวนางบุญมา ภูมีเมฆ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกนางาม 
๗ โรงเรียนนายไช ยานจรัส หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้ 
๘ โรงสีข้าวนายแพง ยางธสาร หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่าหลวงกลาง 
๙ โรงสีข้าวนายเดือน ฆารพันธุ์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่าหลวงกลาง 

 
๑.๑๓ ร้านซ่อมรถ ในเขตพื้นที่ต าบลภูดิน 

ล าดับที่ ร้านซ่อมรถยนต์/ร้านรถจักรยานยนต์/ร้านเชื่อม หมู่ที่ / บ้าน 
๑ ร้านซ่อมรถยนต์ นายบุญถม ยลชม หมู่ที่ ๒ บ้านค่ายลูกเสือ 
๒ ร้านซ่อมรถยนต์ นายเยี่ยมยง ภูยามตูม หมู่ที่ ๒ บ้านค่ายลูกเสือ 
๓ ร้านซ่อมรถยนต์นายชาญชัย นันวิจิตร หมู่ที่ ๒ บ้านค่ายลูกเสือ 
๔ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ นายสมศักดิ์ วันทะไชย หมู่ที่ ๔ บ้านค าใหญ่ 
๕ ร้านเชื่อมวัสดุนายอวยพร ระดาสาร หมู่ที่ ๘  บ้านเหล่าหลวง 
๖ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ นายยุทธ ภูมิเลิศ หมู่ที่ ๙ บ้านนาขาม 
๗ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นายสมบัติ บทมาตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้ 



-หน้า ๘- 

 
๑.๑๔ ร้านซ่อมรถ ในเขตพื้นที่ต าบลภูดิน 

ล าดับที่ ชื่อเจ้าของร้าน หมู่ที่ / บ้าน ร้าน 
๑ นางลัดดาวัลย์ สีมา หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง ขายของช า 
๒ นางสาววราภรณ์ ภูแข หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง ขายน้ าหอม 
๓ นางสมควร ค าศิลา หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง ขายอุปกรณ์เครื่องนอน 
๔ นางกาญจนา โอเตมายู หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง ร้านเกมส์ 
๕ นางอมรรัตน์ คาล าดวล หมู่ที่ ๒ บ้านค่ายลูกเสือ ขายของช า 
๖ นายทองเลื่อน นันจรัส หมู่ที่ ๒ บ้านค่ายลูกเสือ ขายของช า 
๗ นางหนูเวียง พรมมา หมู่ที่ ๒ บ้านค่ายลูกเสือ  ขายของช า 
๘ นางยุภาพร ลามพัฒน์ หมู่ที่ ๒ บ้านค่ายลูกเสือ ขายของช า 
๙ นางเบ็ญ บุดดานาง หมู่ที่ ๓ บ้านถิ่นพัฒนา ขายของช า 

๑๐ นายนิรัตน์ ภูแดนแผน หมู่ที่ ๓ บ้านถิ่นพัฒนา ฟาร์มไก่ 
๑๑ นายสมบัติ แสนชมพู หมู่ที่ ๓ บ้านถิ่นพัฒนา ขายของช า 
๑๒ นายค าพันธ์  มูลมาตน์ หมู่ที่ ๔ บ้านค าใหญ่ ขายของช า 
๑๓ นางบุญเสริม สมบัติตรา หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหัวเขื่อน ขายของช า 
๑๔ นางสาวสายไชย สงสุรีย์ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหัวเขื่อน ขายของช า 
๑๕ นางวิราวรรณ ชื่นบุญเพิ่ม หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหัวเขื่อน ขายของช า 
๑๖ นายเกรียงไกร ประตังธานี หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหัวเขื่อน ขายของช า 
๑๗ นางสมศรี อิ่มภักดี หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหัวเขื่อน ขายของช า 
๑๘ นางเข็มพร ภูละมูล หมู่ที่ ๖ บ้านค าดอกไม้ ขายของช า 
๑๙ นางสายยงค์ ศรีค ามูล หมู่ที่ ๖ บ้านค าดอกไม้ ขายของช า 
๒๐ นางวีระ ฉายรัศมี หมู่ที่ ๖ บ้านค าดอกไม้ ขายของช า 
๒๑ นางส ารวย ชาติดอน หมู่ที่ ๖ บ้านค าดอกไม้ ขายของช า 
๒๒ นายเที่ยง พรมค ามูล หมู่ที่ ๗ บ้านพักสุขใจ ขายของช า 
๒๓ นางเตือนใจ คันธารก หมู่ที่ ๗ บ้านพักสุขใจ ขายของช า 
๒๔ นายไพโรจน์ จินดาศรี หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าหลวง ขายของช า 
๒๕ นายส าลี นนปะติ หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าหลวง ขายของช า 
๒๖ นางสมยงค์ วิระพันธ์ หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าหลวง ขายของช า 
๒๗ นางวรรณา ติชาวัณ หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าหลวง ขายของช า 
๒๘ นางปริญญา วงชารี หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าหลวง ขายของช า 
๒๙ นายบุญน้อย นาเมืองรักษ์ หมู่ที่ ๙ บ้านนาขาม ขายของช า 
๓๐ นางสาวประกาย พลเศษ หมู่ที่ ๙ บ้านนาขาม ขายของช า 
๓๑ นางหนูเกตุ ภูแสนศรี หมู่ที่ ๙ บ้านนาขาม ขายของช า 
๓๒ นางเต็ม  เสนากิจ หมู่ที่ ๙ บ้านนาขาม ขายของช า 
๓๓ นางยุพิน ศรีวิเศษ หมู่ที่ ๙ บ้านนาขาม ขายของช า 
๓๔ นายจันแดง หารโสภา หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกนางาม ขายของช า 
๓๕ นายจ ารัส แสนสะอาด หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกนางาม ขายของช า 
๓๖ นายสมบัติ บทมาตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้ ขายของช า 

 



-หน้า ๙- 
 

ล าดับที่ ชื่อเจ้าของร้าน หมู่ที่ / บ้าน ร้าน 
๓๗ นางเพชร ภูทองยอด หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้ ขายของช า 
๓๘ นางทองมา พละดล หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้ ขายของช า 
๓๙ นางสมเพชร พนมเขต หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้ ขายของช า 
๔๐ นายบัวแดง จตุเทน หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้ ขายของช า 
๔๑ นางสมบัติ สารพัฒน์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้ ขายของช า 
๔๒ นายสมศักดิ์ ศารารักษ์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่าหลวงกลาง ร้านเกมส์ 
๔๓ นางสวรรค์ สิงห์สุวรรณ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนศาลา ขายของช า 
๔๔ นายประเสริฐ ยานสว่าง หมู่ที ่๑๓ บ้านโนนศาลา ขายของช า 
๔๕ นางปราณี ศรีส าแดง หมู่ที่ ๑๔ บ้านภูทอง ขายของช า 
๔๖ นายบวร ภูยางตูม หมู่ที่ ๑๔ บ้านภูทอง ขายของช า 

 
๑.๑๕ สภาพภูมิอากาศ 

                สภาพภูมิอากาศของต าบลภูดินเป็นแบบมรสุมเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย  ๓๒ องศาเซลเซียส        
มี  ๓ ฤดู  ดังนี้ 
      ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่   เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
      ฤดูฝน        เริ่มตั้งแต่   เดือนมิถุนายน – กันยายน 
      ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่   ตุลาคม – มกราคม 

๑.๑๖ คุณภาพดิน 

ลักษณะดินของต าบลภูดินมีลักษณะเป็นดินทราย – ดินดาน ไม่อุ้มน้ า ดินไม่มีความอุดม 
สมบูรณ์ไม่มีสารอินทรีย์ เป็นดินจืด จะต้องมีการปรับปรุงดินให้คืนสภาพความสมบูรณ์    ส่วนใหญ่ประชาชนจะ
ใช้พื้นดินในการท าไร่มันส าปะหลังและไร่อ้อย 

๑.๑๗ สภาพทางเศรษฐกิจ 

๑.๑๗.๑ อาชีพ 
        อาชีพท าไร่ เป็นอาชีพหลักของต าบล  ส่วนใหญ่เป็นไร่มันส าปะหลังและไร่อ้อย ถั่วพร้า    
        อาชีพท านา  พ้ืนที่ต าบลภูดินที่เหมาะสมส าหรับท านามีประมาณ  ๑๐% ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
        อาชีพท าสวน ส่วนใหญ่ท าสวนยางพารา         
            อาชีพเลี้ยงสัตว์ คือ   เลี้ยงปลาในกระชัง   เลี้ยงโค กระบือ   เลี้ยงไก่พันธ์  ไก่พ้ืนเมือง 
และเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ 
  ๑.๑๗.๒ พืชเศรษฐกิจ  ที่ปลูกในต าบลภูดิน 
         ๑) ข้าวนาปี  - ปลูกพันธุ์ข้าวเหนียว  กข  ๖ และพันธุ์ข้าวจ้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕  
         ๒) มันส าปะหลัง  - ปลูกพันธุ์ระยอง ๙๐ และเกษตรศาสตร์ ๕๐ 
         ๓) ยางพารา - พ้ืนที่ปลูกมากคือหมู่ที่ ๑, ๘, ๑๒ 
         ๔) ถั่วลิสง- ปลูกพันธุ์ไทนาน ๙ 
         ๕) ข้าวโพดหวาน- นิยมปลูกพันธุ์ซูเปอร์สวีท 
         ๖) มะม่วง -  นิยมปลูกพันธุ์พันธุ์แก้ว  ,เขียวเสวย 
 
 



-หน้า ๑๐- 

 
๑.๑๘. สภาพทางสังคม 

๑.๑๘.๑ ด้านการศึกษา / แหล่งเรียนรู้  
        ๑) สถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 

ที ่ โรงเรียน 
ระดับชั้น / จ านวนนักเรียน (คน) 

อนุบาล 
(คน) 

ป.๑ 
(คน) 

ป.๒ 
(คน) 

ป.๓ 
(คน) 

ป.๔ 
(คน) 

ป.๕ 
(คน) 

ป.๖ 
(คน) 

รวมทั้งสิ้น 
(คน) 

๑ ค่ายลูกเสือนิคมล าปาว ๙ ๕ ๒ ๕ ๑ ๘ ๔ ๓๔ 
๒ โคกนางามสามัคคี ๔ ๑ ๖ ๔ ๓ ๓ ๗ ๒๗ 
๓ นาขามร่วมราษฏร์บ ารุง ๒๒ ๑๖ ๑๓ ๑๗ ๑๒ ๑๐ ๑๑ ๑๐๓ 
๔ บ้านสว่าง ๑๒ ๘ ๑๓ ๑๑ ๘ ๗ ๘ ๖๖ 
๕ เหล่าหลวงวิทยาคาร ๒๘ ๒๒ ๒๒ ๒๑ ๒๒ ๒๒ ๑๔ ๑๔๖ 

รวม ๗๕ ๕๒ ๕๖ ๕๘ ๔๖ ๕๐ ๔๔ ๓๘๑ 
 
      ๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลภูดิน 

ที ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็กเล็ก 

๑ บ้านค่ายลูกเสือ  ๕๑ 
๒ บ้านสว่าง ๔๙ 
๓ บ้านเหล่าหลวงใต้ ๔๙ 

รวม ๑๔๙ 

                   ๓) ห้องสมุดประชาชน   -  ไม่มี 
                  ๔) ศูนย์การเรียนชุมชน  มี  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่ที่หอประชุมเทศบาลต าบลภูดิน 

๕) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน    มีจ านวน    ๓   แห่งดังนี้                             
           ๕.๑) ศาลาที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้ 

                                    ๕.๒) ศาลาที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๘  บ้านเหล่าหลวง 
                          ๕.๓) ศาลาที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๒  บ้านค่ายลูกเสือ     

๑.๑๘.๒ ด้านสาธารณสุข 
       ต าบลภูดินมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลภูดิน   ๑   แห่ง 

                           สุขภาพอนามัยประชาชนโดยทั่วไปมีสุขภาพและมีความเป็นอยู่ปานกลาง 

๑.๑๘.๓ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                           ๑) สถานีต ารวจ     - ไม่มี   (มีสถานีต ารวจที่อยู่ใกล้เคียงคือสถานีต ารวจภูธรต าบลล าปาว) 
                           ๒) สถานีดับเพลิง   - ไม่มี  (มีรถดับเพลิงเทศบาลต าบลภูดิน จ านวน ๑ คัน) 

  ๑.๑๙ การบริการพื้นฐาน 

         ๑.๑๙.๑ การคมนาคม 

        ๑) ทางหลวง   ๑   สาย   คือ   ถนนสายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ – อ าเภอสหัสขันธ์ 

 



 
-หน้า ๑๑- 

                          ๒) ถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน   ๔  สาย คือ 
   ๒.๑ ถนน หมู่ที่ ๒ บ้านค่ายลูกเสือ  ถึง  หมู่ที่ ๑๔ บ้านภูทอง   
   ๒.๒ ถนน หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง  ถึง  หมู่ที่ ๗ บ้านพักสุขใจ   
   ๒.๓ ถนน หมู่ที่ ๓ บ้านถิ่นพัฒนา   ถึง  หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนศาลา  
   ๒.๔ ถนน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่าหลวงกลาง  ถึง  หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหัวเขื่อน  
        ๓) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้าน  ๒ สาย คือ  
   ๓.๑ ถนน หมู่ที่ ๔ บ้านค าใหญ่   เชื่อม  หมู่ที่ ๘  บ้านเหล่าหลวง  
   ๓.๒ ถนน หมู่ที่ ๖ บ้านค าดอกไม้  เชื่อม  หมู่ที่ ๙ บ้านนาขาม   

           ๔) ถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน    ๘   สาย   คือ 
                                ๔.๑ ถนน หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง   เชื่อม  หมู่ที่ ๔ บ้านค าใหญ่  
         ๔.๒ ถนน หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง   เชื่อม  หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกนางาม  
         ๔.๓ ถนน หมู่ที่ ๒ บ้านค่ายลูกเสือ  เชื่อม  หมู่ที่ ๓ บ้านถิ่นพัฒนา  
         ๔.๔ ถนน หมู่ที่ ๔ บ้านค าใหญ่   เชื่อม  หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหัวเขื่อน 

       ๔.๕ ถนน หมู่ที่ ๖ บ้านค าดอกไม้   เชื่อม  หมู่ที่ ๗ บ้านพักสุขใจ 
       ๔.๖ ถนน หมู่ที่ ๙ บ้านนาขาม   เชื่อม  หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่าหลวงกลาง 

๔.๗ ถนน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกนางาม  เชื่อม  หมู่ที่ ๑๔ บ้านภูทอง 
๔.๘ ถนน หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหลา่หลวงใต้  เชื่อม  หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่าหลวงกลาง 

           ๕) ถนนเชื่อม ต าบล สู่ ต าบล 
                                ๕.๑ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง   เชื่อม  ต าบลนิคม อ าเภอสหัสขันธ์ 
   ๕.๒ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง   เชื่อม  ต าบลโนนน้ าเกลี้ยง อ าเภอสหัสขันธ์ 
         ๕.๓ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหัวเขื่อน  เชื่อม  ต าบลหนองสอ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
   ๕.๔ ถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกนางาม  เชื่อม  ต าบลโนนน้ าเกลี้ยง อ าเภอสหัสขันธ์ 
   ๕.๕ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกนางาม  เชื่อม  ต าบลขมิ้น อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
   ๕.๖ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้ เชื่อม  ต าบลหนองสอ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
   ๕.๗ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านภูทอง  เชื่อม ต าบลหนองสอ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
   ๕.๘ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านภูทอง  เชื่อม ต าบลขมิ้น อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
   ๕.๙ ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๔ บ้านภูทอง  เชื่อม ต าบลขมิ้น อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 

 
        ๖) เส้นทางท่ีใช้เดินทางระหว่างต าบล ไป  อ าเภอ  และจังหวัด 
   ๖.๑ เส้นทางท่ีใช้เดินทางระหว่างต าบลภูดินไปอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์   เดินทางโดยทาง
รถยนต์โดยสารประจ าทาง  มีระยะทาง  ๒๘ กิโลเมตร  

๖.๒ เส้นทางท่ีใช้เดินทางระหว่างต าบลภูดินไปอ าเภอสหัสขันธ์   เดินทางโดยทาง 
รถยนต์โดยสารประจ าทาง  มีระยะทาง  ๙  กิโลเมตร 
                      ๖.๓ เส้นทางท่ีใช้เดินทางระหว่างต าบลภูดินไปจังหวัดกาฬสินธุ์   เดินทางโดยทาง
รถยนต์โดยสารประจ าทาง  มีระยะทาง  ๒๘  กิโลเมตร  

                  ๑.๑๙.๒  การโทรคมนาคม มีตู้บริการโทรศัพท์สาธารณะ ครอบคลุมทั้ง  ๑๔ หมู่บ้าน 

 

 



 
-หน้า ๑๒- 

                 ๑.๑๙.๓ การไฟฟ้า 
   จ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง ๑๔  หมู่บ้าน 
   จ านวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ ๑,๕๖๑  ครัวเรือน 

          ๑.๑๙.๔ แหล่งน้ าธรรมชาติ    ล าห้วยมีจ านวน   ๕   สายดังนี้ 
   ๙.๑ ล าห้วยค าญาคู หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง 
   ๙.๒ ล าห้วยบง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกนางาม 
   ๙.๓ ล าห้วยหนองแดง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกนางาม 
   ๙.๔ ล าห้วยค้อ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหัวเขื่อน เชื่อม หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้ และ
เชื่อม หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนศาลา 

                      ๑.๑๙.๕ แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น       
   ๑) หนองค าผีหลอก หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง 
   ๒) หนองโสกกุง หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง 
   ๓) อ่างน้ าค า หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง 
   ๔) หนองค างู หมู่ที่ ๓ บ้านถิ่นพัฒนา 

๕) หนองข้ีเห็น หมู่ที่ ๓ บ้านถิ่นพัฒนา     
๖) หนองน้ าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ บ้านค าใหญ่ 

   ๗) หนองน้ าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหัวเขื่อน 
   ๘) หนองค าบาก หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าหลวง 
   ๙) หนองน้ าสาธารณะ หมู่ที่ ๙ บ้านนาขาม  
   ๑๐) หนองน้ าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกนางาม 
   ๑๑) หนองน้ าท่ากกฮัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่าหลวงกลาง 
   ๑๒) หนองน้ ากกบาก หมู่ที่ ๑๔ บ้านภูทอง 
                    ๑.๑๙.๖ การประปา   ระบบประปาต าบลภูดินสามารถแยกประเภทได้ดังนี้ 
   ระบบประปาแบบบาดาล 
   ๑) ระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง 
   ๒) ระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านค่ายลูกเสือ 
   ๓) ระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ ๓ บ้านถิ่นพัฒนา 
   ๔) ระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านค าใหญ่   
   ๕) ระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านค าดอกไม้ 
   ๖) ระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านพักสุขใจ 

๗) ระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าหลวง 

๘) ระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ ๙ บ้านนาขาม 

๙) ระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกนางาม 

๑๐) ระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้ 
๑๑) ระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่าหลวงกลาง 

๑๒) ระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนศาลา 

๑๓) ระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ ๑๔ บ้านภูทอง 
 
 



 
-หน้า ๑๓- 

   ระบบประปาแบบผิวดิน 
   ๑) ระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง 
   ๑) ระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ ๗ บ้านพักสุขใจ 
   ๑) ระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ ๙ บ้านนาขาม 
   ๑) ระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้ 
   ๑) ระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑๔ บ้านภูทอง 

 

๑.๒๐ สิ่งแวดล้อม   

   พ้ืนที่ต าบลภูดินส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  เหมาะแก่การท าการเกษตรกรรมมีพ้ืนที่ป่าไม้เพียง
เล็กน้อยบริเวณทิศตะวันตกคือบ้านโนนศาลา บ้านาขาม บ้านค าดอกไม้  และบ้านพักสุขใจอาณาเขตติดเขื่อนล า
ปาว ประชาชนมีอาชีพประมงและเลี้ยงสัตว์น้ าเลี้ยงปลาในกระชัง นอกจากนี้ต าบลยังมีโรงงานอุตสาหกรรม แต่
ยังไม่มีปัญหาด้านสภาพแวดล้อมเป็นพิษ ต าบลภูดินจึงมีนโยบายส่งเสริมการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในต าบล 
 

๑.๒๑ แหล่งท่องเที่ยว 
ต าบลภูดินเป็นทางผ่านไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญต่าง ๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่นพิพิธภัณฑ์

สิรินธรวัดสักกะวันพระนอนสมัยทวาราวดีแห่งวัดภูค่าวแหล่งผ้าไหมแพรวาบ้านโพน เทศบาลต าบลภูดินมี
สวนสาธารณะไดโนเสาร์ประตูสู่ภูกุ้มข้าวและยังมีทัศนียภาพริมเขื่อนล าปาวที่สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้  
ในอนาคต 
 
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลต าบลภูดิน 

๒.๑ โครงสร้างการบริหารของเทศบาลต าบลภูดิน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

                 ๑. ส านักปลัดเทศบาล รับผิดชอบงาน 
 ๑) งานธุรการ 
 ๒) งานการเจ้าหน้าที่ 
 ๓) งานแผนและงบประมาณ 

          ๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๕) งานนิติการ 
 ๖) งานพัฒนาชุมชน 
 ๗) งานสังคมสงเคราะห์ 
 ๘) งานส่งเสริมการเกษตร 

๒. กองคลัง รับผิดชอบงาน 
 ๑) งานการเงินและบัญชี 
 ๒) งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
 ๓) งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

๓. กองช่าง รับผิดชอบงาน 
  ๑) งานวิศวกรรม 
  ๒) งานสาธารณูปโภค 
 



 
-หน้า๑๔- 

 

   ๔. กองการศึกษา  รับผิดชอบงาน 
 ๑) งานการศึกษาปฐมวัย 
 ๒) งานส่งเสริม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 

๕. กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงาน 
 ๑) งานสุขาภิบาลและอนามัย 
 ๒) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 
  ๒.๒ อัตราก าลัง  ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖๐ 

ส่วนราชการ 
(ส านัก/กอง) 

พนักงาน
เทศบาล 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป รวม 

ปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับ ๘) 

๑ - - - ๑ 

ส านักปลัดเทศบาล ๗ ๑ ๓ ๕ ๑๖ 
กองคลัง ๖ - ๓ ๑ ๑๐ 
กองช่าง ๓ ๑ ๔ - ๘ 
กองการศึกษา ฯ ๗ - ๓ ๑ ๑๑ 
กองสาธารณสุขฯ ๓ - ๑ - ๔ 

รวม ๒๗ ๒ ๑๔ ๗ ๕๐ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -หน้า ๑๕- 

๒.๓ โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลต าบลภูดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 

เลขานุการนายกเทศมนตรตี าบลภดูิน 

ปลัดเทศบาลต าบลภูดิน 
(นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

 

( 
ส านักปลดัเทศบาล 

(นักบริหารงานท่ัวไป ๗) 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลภูดนิ 

กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ๗) 

กองการศึกษา 
นักบริหารการศึกษา 

(ผู้อ านวยการกองการศึกษา ๗) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ๗) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข๗) 

รองนายกเทศมนตรีต าบลภดูิน รองนายกเทศมนตรีต าบลภดูิน 

ฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข 
 ( นักบริหารงานสาธารณสุข๖ ) 

ฝ่ายบรหิารการศึกษา 
 ( นักบริหารการศึกษา ๖ ) 

ฝ่ายอ านวยการ 
(นกับริหารงานทัว่ไป ๖) 

๑.งานธุรการ 
๒.งานการเจ้าหน้าที ่
๓.งานพัฒนาชุมชน 
๔.งานนิติการ 
๕.งานเจ้าหน้าที่วเิคราะห์ฯ 
๖.งานประชาสัมพันธ์ 
๗.งานป้องกันและบรรเทา 
   สาธารณภัย 

ฝ่ายบรหิารงานคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ๖) 

 
๑) งานการเงินและบัญชี 
๒) งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้
๓) งานพัสดุและทะเบยีนทรัพย์สนิ 
 

ฝ่ายบรหิารงานช่าง 
(นักบริหารงานช่าง๖) 

 
๑) งานวิศวกรรม 
๒) งานสาธารณูปโภค 
 
 

๑) งานการศึกษาปฐมวัย 
๒) งานส่งเสริม  ประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

๑) งานสุขาภิบาลและอนามัย 
๒) งานป้องกันและควบคุม 
     โรคติดต่อ 
 



-หน้า ๑๖- 

 

 

โครงสร้างกรอบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลภูดิน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

ปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานเทศบาล  ๘ 

ส านักปลดัเทศบาล 
นักบริหารงานท่ัวไป ๗ 

กองคลัง 
นักบริหารงานคลัง ๗ 

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ๗ 

กองการศึกษา   
นักบริหารการศึกษา ๗ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 นักบริหารสาธารณสุข ๗ 

ฝ่ายอ านวยการ ๖ 
-   งานธุรการ 

-  งานการเจ้าหน้าท่ี 

- งานแผนและนโยบาย 

- งานป้องกันและบรรเทา 

  สาธารณภัย 

- งานนิติการ 

- งานพัฒนาชุมชน 

- งานสังคมสงเคราะห ์

ฝ่ายบริหารงานคลัง ๖ 
-  งานการเงินและบัญช ี

- งานจัดเก็บและพัฒนา 

  รายได ้

- งานพัสดุและทะเบียน 

  ทรัพย์สิน 

ฝ่ายโยธา ๖ 

- งานวิศวกรรม 

- งานสาธารณูปโภค 

ฝ่ายบริหารการศึกษา๖ 
-  งานการศึกษาเด็ก 

   ปฐมวัย 

-  งานส่งเสริม ประเพณ ี

   ศิลปวัฒนธรรม 

-   งานกิจการศาสนา 
 

ฝ่ายบริหารสาธารณสุข๖ 
- งานสุขาภิบาลและ  
  อนามัย 

- งานป้องกันและควบคุม 

  โรคติดต่อ 



-หน้า ๑๖- 

๒.๔ งบประมาณเทศบาลต าบลภูดิน  
งบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๕๘ 

ล าดับที่ 
รายการ รายรับ 

(บาท) รายรับตามงบประมาณ 
๑ ภาษีอากร ๒๒๔,๖๓๑.๙๐ 
๒ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๖,๗๗๑ 
๓ รายได้จากทรัพย์สิน ๕๗๐,๖๙๗.๔๐ 
๔ รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ๖,๔๘๖ 
๕ รายได้เบ็ดเตล็ด ๕๕๙,๐๑๐ 
๖ ภาษีจัดสรร ๑๔,๑๗๕,๘๖๕.๒๙ 
๗ เงินอุดหนุน ๑๒,๔๒๔,๐๔๔ 
๘ รายไดจ้ากทุน ๑๐๒,๐๗๐ 

รวมรายรับทั้งสิ้น ๒๘,๐๖๙,๕๗๕.๕๙ 
 

ล าดับที่ 
รายการ รายจ่าย 

(บาท) รายจ่ายตามงบประมาณ 
๑ งบกลาง ๕๗๕,๗๔๒.๗๘ 
๒ เงินเดือน ๖,๗๓๙,๖๑๖.๔๕ 
๓ ค่าจ้างประจ า ๑๕๘,๗๘๕ 
๔ ค่าจ้างชั่วคราว ๒,๐๖๕,๑๙๐.๑๖ 
๕ ค่าตอบแทน ๖๐๒,๔๒๖.๕๐ 
๖ ค่าใช้สอย ๑,๙๗๕,๘๑๑.๕๐ 
๗ ค่าวัสดุ ๑,๘๕๔,๘๔๐.๓๐ 
๘ ค่าสาธารณูปโภค ๖๐๐,๙๒๕.๐๒ 
๙ เงินอุดหนุน ๑,๙๓๑,๑๙๙ 

๑๐ ค่าครุภัณฑ์ ๓๑๕,๑๕๙ 
๑๑ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๖,๐๑๑,๐๐๐ 
๑๒ รายจ่ายอื่น ๑,๓๐๗,๑๔๘ 

รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น ๒๔,๑๓๗,๘๔๓.๗๑ 
 



บทท่ี 3 
การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 
๑. กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
การจัดท าแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑ จนถึงแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ ๑๐ มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการวางแผนพัฒนา 
ประเทศท่ีให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให ้“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ต่อมาแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนา
และบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการ 
พัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ส าหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ยังคงน้อม
น า“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ และให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยึด “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๘-๙ และการพัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมโดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนที่มีอยู่ในประเทศและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงให้พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ เพ่ือมุ่งสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน 

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สังคมไทยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป 
ประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในหลายด้าน และสามารถ
ปรับตัวรับกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทย
โดยรวมที่ไม่ได้รับผลกระทบและอยู่ระหว่างร้อยละ ๖๖-๖๘ มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง การมีงานท า ความ
เข้มแข็งของชุมชน และความอบอุ่นของครอบครัวที่ส่งผลดีต่อความอยู่เย็นเป็นสุข อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ยังเป็น
อุปสรรค ได้แก่ ความสมานฉันท์ในสังคม สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล ความเสี่ยงจากปัญหา
ยาเสพติดที่สูงขึ้น รวมถึงสุขภาวะของคนไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัญหาสอดคล้องกับการติดตาม 
ประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่ประสบความส าเร็จน่าพอใจ เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเข้มแข็งและเริ่มเติบโตอย่างมีคุณภาพ การขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๗.๘ ในปี ๒๕๕๓ หลังจาก
ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๕.๑ ในปี ๒๕๔๙ และหดตัวลงร้อยละ ๒.๓ ในปี ๒๕๕๒ คุณภาพชีวิตของคน 
ไทยดีขึ้น มีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย  และความยากจนลดลง แต่ต้องให้
ความส าคัญต่อเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความ 
โปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ  รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย 
 

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประเทศไทยจะต้องเผชิญ 
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็น
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี๒๕๕๘ จึง
จ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียม 
 



-หน้า ๑๘- 

 
ความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๒ การประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ 

๑.๒.๑) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ 
ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งในระดับโลก และ

ภายในประเทศซึ่งมีผลกระทบทั้งท่ีเป็นโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 

๑.๒.๒) การเปลี่ยนแปลงส าคัญระดับโลก 

- กฎ กติกาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว วิกฤตเศรษฐกิจ
และการเงินของโลกที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลกทั้งด้าน
การค้า การลงทุน การเงิน สิ่งแวดล้อม และสังคมเพ่ือการจัดระเบียบใหม่ที่ส าคัญของโลกครอบคลุมถึง
กฎระเบียบด้านการค้า และการลงทุนที่เน้นสร้างความโปร่งใสและแก้ปัญหาโลกร้อนมากขึ้น  การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการก ากับดูแลด้านการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น พันธกรณี
และข้อตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโลก
ร้อน และกฎระเบียบด้านสังคมมีบทบาทส าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน ที่ให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  กฎ กติกาใหม่เหล่านี้
จะเป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการค้าที่ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้จ าเป็นต้องยกระดับการผลิตให้ได้
มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือสามารถแข่งขันได้  ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และ         
ธรรมาภิบาลจะเป็นแรงกดดันให้ต้องปรับกระบวนการผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ให้ความส าคัญกับการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้สูงขึ้น 

- การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชียทวี 
ความส าคัญเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาท ิฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน และกลุ่ม 
ประเทศอาเซียน ที่มีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบายการเปิดประเทศของ
จีนรัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียจะเพ่ิมก าลัง
ซื้อในตลาดโลก นอกจากนี้ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้แก่ 
การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน  ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รวมทั้งกรอบความร่วมมืออ่ืนๆ อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิค จะมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนากลไกต่างๆ 

- การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่
๑๑ ประชากรสูงอายุในโลกจะเพ่ิมขึ้นอีก ๘๑.๙ ล้านคน และการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศส าคัญๆ ในโลก 
มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายก าลังคนข้ามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะที่โครงสร้างการ
ผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ท าให้การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้
มีความรู้ ทักษะ และความช านาญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ทดแทนก าลังแรงงานที่ขาดแคลน 

 



-หน้า ๑๙- 

 
ขณะเดียวกัน ประเทศท่ีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมข้ึน ท าให้งบประมาณส าหรับการลงทุน 
พัฒนาด้านอ่ืนๆ ลดลง 

- การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ในช่วง 
๓๐ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย ๐.๒ องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย
วาตภัย ภัยแล้ง ไฟป่า ระบบนิเวศในหลายพื้นท่ีของโลกอ่อนแอ สูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์ พ้ืนผิวโลกเปลี่ยนแปลง 
ทางกายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพ้ืนที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น น าไปสู่การย้ายถิ่นของประชากร
ที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน เขตท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรมที่มี
การลงทุนสูงบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่ง โรคระบาดเพ่ิมขึ้นก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากร รวมทั้งการระบาดของ
โรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง  สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรและ
ธัญญาหารของโลก รวมทั้งกระทบต่อภาคสังคม อาท ิความยากจน การอพยพย้ายถิ่น และการแย่งชิงทรัพยากร 

- ความม่ันคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาส าคัญ 
ความต้องการพืชพลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมประชากรโลก  แต่การผลิตพืช
อาหารลดลงด้วยข้อจ ากัดด้านพื้นที ่เทคโนโลยีที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ท าให้เกิดความขัดแย้ง 
ระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต ส่งผลให้ผลผลิตอาหารสู่ตลาดลดลง ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกว่าก าลังซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยากจน อาจน าไปสู่การเกิด
วิกฤตอาหารโลก 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมรวมทั้งตอบสนองต่อการด ารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท างานของสมองและจิต ที่เป็นทั้งโอกาสหรือภัย
คุกคามในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะ
กลายเป็นผู้ซื้อและมีผลิตภาพต่ า ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน
ของกลุ่มคนในสังคมจะท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา จึงเป็นความท้าทายในการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า 

- การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก การก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของประเทศ ต้องเตรียมความพร้อมในการควบคุมปัจจัยที่เกื้อหนุนการก่อการร้าย และสร้างความร่วมมือ
ในเวทีระหว่างประเทศเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของชาติจากภัยก่อการร้าย 

๑.๒.๓) การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 

๑) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง ภาคเกษตรเป็นแหล่ง
สร้างรายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรม ภาค
บริการมีบทบาทส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่เศรษฐกิจ ขณะที่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในประเทศกับ
ต่างประเทศท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน ส าหรับการ 
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังคงมีบทบาทส าคัญต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย  แต่ภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ตกต่ าและขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง ท าให้บทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 



-หน้า ๒๐- 

 
มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจของไทยมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วนของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพการบริการของโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมาย กฎ และระเบียบทางเศรษฐกิจที่
ไม่เอ้ือต่อการจัดระบบการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

๒) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมี
โครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย
แต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และผลิตภาพแรงงานต่ า
ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพ่ิมขึ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ  แต่กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากรและ
โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและ 
จริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
และการเพิ่มขึ้นของการพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่คนไทยตื่นตัวทางการเมืองและให้ความส าคัญ
กับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลมากข้ึน 

๓) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ าเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมรุนแรง กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขณะที่มีความขัดแย้งทางนโยบายในการบูรณาการการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความมั่นคงด้านอาหาร แม้จะต้องเผชิญกับ
ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน 

๔) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ 
ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น แต่ความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ยังคงอยู่ และส่งผลต่อเศรษฐกิจ การด ารงชีวิตของประชาชน และความเชื่อมั่นของนานาประเทศ รวมทั้งความ
สงบสุขของสังคมไทย ขณะที่ประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีขึ้น แต่ขีดความสามารถใน
การป้องกันการทุจริตต้องปรับปรุง การกระจายอ านาจประสบความส าเร็จในเรื่องการเพ่ิมรายได้ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่มีความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจและมีความไม่ชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่กับ
ราชการส่วนกลางขณะเดียวกัน การคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาส าคัญของไทยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ 

๑.๒.๔ การประเมินความเสี่ยง ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ต้องเตรียมการสร้าง 
ภูมิคุ้มกันให้ประเทศพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ๖ ประการ ดังนี้ 

๑) การบริหารภาครัฐอ่อนแอ ไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ อ านาจรัฐถูกใช้เพ่ือผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน
และระหว่างประชาชนกับประชาชนในบางพ้ืนที่มีช่องว่างมากขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นแต่การ
มีส่วนร่วมตัดสินใจในระดับนโยบายมีน้อย เจ้าหน้าที่รัฐย่อหย่อนในการปฏิบัติตามหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมาย
ไม่จริงจังขณะที่ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นชี้ให้เห็นว่ายังคงมีการทุจริตประพฤติมิชอบและไม่โปร่งใส  น าไปสู่
ความเหลื่อมล้ าและไม่เป็นธรรมในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของต่างชาติที่มีต่อ
ประเทศไทย 
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๒) โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจ 
ไทยยังคงพ่ึงพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ทั้งการส่งออกสินค้า การลงทุน และการน าเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศอย่างมาก จึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยแวดล้อมโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป การขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงานราคาถูกท่ีมี
ผลิตภาพการผลิตต่ าเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศ
ยังมีความเหลื่อมล้ าประชาชนระดับฐานรากซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรมีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับนอกภาค
เกษตรประสบความยากจนและมีปัญหาหนี้สินเป็นปัจจัยบั่นทอนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย 

๓) โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มข้ึน ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน 
ลดลง ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๘ ขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน 
ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ อาจกระทบต่อความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจใน
อนาคต การแข่งขันเพ่ือแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ ภาครัฐและครัวเรือนจะมีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ  ส่งผลต่อภาระงบประมาณของ
ภาครัฐและค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย และการจัดสวัสดิการทางสังคม 

๔) ค่านิยมที่ดีงามเสื่อมถอยและประเพณีดั้ งเดิมถูกบิดเบือน เนื่องด้วยการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม ให้ความส าคัญกับศีลธรรมและ
วัฒนธรรมที่ดีงามลดลง ทั้งการด ารงชีวิตประจ าวัน การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มุ่งหารายได้เพ่ือสนอง
ความต้องการบริโภคการช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ าใจไมตรีน้อยลง แก่งแย่ง เอารัดเอาเปรียบกัน ขาด
ความสามัคคี ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืน และขาดการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 

๕) ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรม 
รุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้
สถานการณ์และแนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง  โดยเฉพาะน้ า
ท่วม ภัยแล้ง การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า และปริมาณของเสียที่เพ่ิมขึ้น น าไปสู่ความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
กระทบต่อฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๖) ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงด้านความม่ันคง ทั้งท่ีมาจากปัญหาการก่อความไม่ 
สงบในประเทศ ปัญหาการก่อการร้าย วิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้ง 
ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูงในระยะต่อไปเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
บริหารจัดการความเสี่ยงทั้งการบริหารวิกฤต การเตรียมความพร้อมเพ่ือตอบสนองอย่างฉับไวและการบริหาร
จัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสามารถ 
แข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง 

๑.๓) การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องสร้างและใช้ประโยชน์จากภูมิคุ้มกันประเทศ ๕ ประการ ดังนี้ 

๑) ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟ้น  เป็น
แบบอย่างในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันที่ทรงเป็นแบบอย่างของการด ารงชีวิตบน
ทางสายกลางและความพอเพียง ทรงยึดมั่นในประโยชน์สุขของพสกนิกรในทุกด้าน 



-หน้า ๒๒- 

 
๒) การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัยพัฒนา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจาก
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ า ไปสู่การใช้ความรู้และความช านาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓) สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ยึดโยงคนไทยให้เป็นปึกแผ่น ลด
อิทธิพลของความทันสมัยและความขัดแย้งในสังคมไทย ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน ครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทยที่มีจิตส านึกและอัตลักษณ์ให้บุตรหลานได้
ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเอง 

๔) ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความม่ันคงด้านอาหารของประเทศ
ก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน ทั้งแหล่งสร้างงาน แหล่งผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทย มีส่วน
ส าคัญในการลดความยากจน สร้างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

๕) ชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีสว่นร่วมในการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้
มั่นคงชุมชนพ่ึงตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒) แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

๒.๑) แนวคิดหลัก 

ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบ
ต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม ขณะที่การ
ทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม 
และการบริหารจัดการประเทศที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว  ทั้งมีความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจท าให้
ปัญหาต่างๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของ
ประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง 

กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ จึงมีแนวคิดที่ต่อเนื่อง 
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
ขับเคลื่อน 

ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบ 
บูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ 
ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

๒.๒) ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี่ยง

ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจพลังงาน  



 
-หน้า ๒๓- 

 
และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวก

และลบดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้า ง
ความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค 
ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพ่ือสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพ่ิมภูมิคุ้มกันของ
ทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ขณะเดียวกัน 
จ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการ
ยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค ์ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ จึงเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพมาใช้ 
ประโยชน์อย่างบูรณาการและเก้ือกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศท่ี 
ส าคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความ
เสี่ยงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นธรรม ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ให้ความส าคัญ
กับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพ้ืนฐานการ
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร  มุ่งสู่
การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การเตรียมความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้าน
สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก 

ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ 
ความส าคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจาย 
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
และสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูกจิตส านึก ค่านยิมประชาธิปไตยและธรรมา     ภิ
บาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 
 
๓) วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนใน 
 



-หน้า ๒๔- 

 
สังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่งก าหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาลการ
บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี 
เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมี 
ศักดิ์ศรี” 

๓.๑) วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง” 
๓.๒) พันธกิจ 
๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ  ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ

คุ้มครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง 
เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการ 
ภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ 
เปลี่ยนแปลง 

๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง 
ธรรมชาติ 

๓.๓) วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ 

คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยง 

กับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มี
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนต่ า 

๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุล 
ของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
 

๓.๔) เป้าหมายหลัก 
๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 

 



-หน้า ๒๕- 

 
ลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน 

๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง 
สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
ผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ๔๐.๐ 

๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว  คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม 
โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการ
ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ มีดังนี ้

๔.๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
๔.๑.๑) การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับ 

การเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  มุ่งปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและ
แข็งแกร่งมากข้ึนส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการ
กระจายรายได้และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน  
พัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ  ส่งเสริมบทบาท
ของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย  รวมทั้งยกระดับ
คุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น 

๔.๑.๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย 
การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ
การเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ  และสามารถเข้าถึง
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๑.๓) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม 
และมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออก
ทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วย 



 
-หน้า ๒๖- 

 
ตนเองสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภค 
เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหาร 
และการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

๔.๑.๔) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง 
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและ
เกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและ
เหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ  มีระบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบที่
เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ 
ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและ
เพ่ิมช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจาก 
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพ่ือสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้
เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 

๔.๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 

๔.๒.๑) การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  เป็นการ
ส่งเสริมคู่สมรสที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน 
สนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาสและ 
ทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ 

๔.๒.๒) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนา 
คุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล  
พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิด 
สร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนา
คนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย  สอดคล้องกับแนวโน้มการ
จ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

๔.๒.๓) การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริม 
สุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของ 
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ  ควบคู่กับการ
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจาย
บุคลากร ตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
 



-หน้า ๒๗- 

 
๔.๒.๔) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็น

หน้าที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่
กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  และ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๔.๒.๕) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความ 
เข้มแข็ง และพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน  สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจใน
วัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทาง
ความคิดและสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก 
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส่งเสริมความ
เข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 

๔.๓) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร  ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้
ความส าคัญ 

๔.๓.๑) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง 
และย่ังยืน มุ่งรักษา ป้องกัน และคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดิน 
เป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดิน ท า
ประโยชน์ในพื้นท่ีดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เร่งรัดการ
จัดให้มีองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิต
ภาคการเกษตร ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

๔.๓.๒) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ 
ความส าคัญกับ การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการ
ผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  ควบคุมและก ากับดูแลให้มีการน าเข้าและใช้สารเคมีทาง
การเกษตรที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความ
หลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและ
เสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 

๔.๓.๓) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุน 
การผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษา
ในพ้ืนที่ให้ร่วมท าการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า 
ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค้า 
เกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับ 
สถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 
 



-หน้า ๒๘- 

 
๔.๓.๔) การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบ 

การสร้างหลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด  พัฒนาระบบ
ประกันภัยพืชผลการเกษตร ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพ
เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของ 
เกษตรกรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าเกษตรและ
อาหารที่มีต้นทุนต่ าที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 

๔.๓.๕) การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ 
ครัวเรือนและชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมขึ้น  ส่งเสริมให้
เกษตรกรท าการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุนให้มีการจัดการ
และเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  รวมทั้งส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่
เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่
เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นที่
ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

๔.๓.๖) การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
และความเข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช
พลังงาน จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และการใช้พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ  จัดให้มีกลไกก ากับดูแลโครงสร้างราคาของ
พลังงานชีวภาพ และปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

๔.๓.๗) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหาร 
และพลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องให้มีการร่วมมือและบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี 
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

๔.๔) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ 
ความส าคัญกับ 

๔.๔.๑) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และผลักดันให้มี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการ
ลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย  แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับ
โครงสร้างภาคบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐาน
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์  การ
พัฒนาเมืองสร้างสรรค ์และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพ  
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ในการผลิตและยกระดับการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๔.๒) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อน 
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และ
ชุมชนโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต  ตลอดจนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

๔.๔.๓) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และ 
เป็นธรรม มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนา 
ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการ 
ขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความม่ันคงด้าน 
พลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน 
ทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันและ 
สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

๔.๔.๔) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการด้านการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์  
เพ่ิมบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก  ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการคลังที่ปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ป้องกันความ
เสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมขึ้น  และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
และสังคม ให้ความส าคัญกับ 

๔.๕.๑) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบ 
ความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่าง ๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เก่ียวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยง 
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอน 
ในของประเทศ 

๔.๕.๒) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
มุ่งพัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง 
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ชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านความ 
มั่นคงและเสถียรภาพของพ้ืนที่ 

๔.๕.๓) การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความ 
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ  
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการป้องกันสินค้า
และบริการน าเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 

๔.๕.๔) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาท 
ที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมี 
ส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ด าเนินอยู่  รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับ
มหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 

๔.๕.๕) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งด าเนินการด้านความ
ร่วมมือในการก าหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค 
ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ  โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน คุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 

๔.๕.๖) การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต 
ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัต ิและการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนา 
ศักยภาพและความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย  ยาเสพติด และการหลบหนี
เข้าเมืองทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและ 
เหตุฉุกเฉิน และร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า 

๔.๕.๗) การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือ
กับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไร เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมใน
ระดับอนุภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่น าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไรให้มีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการให้ไทยเป็น
ฐานการด าเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

๔.๕.๘) การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็น 
การสร้างองค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพ
และโอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ได้รับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

๔.๕.๙) การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย 
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกที่
จ าเป็นเพื่อให้มีการจัดตั้งส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวง
ก าไร 
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๔.๕.๑๐) การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ 

ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด และปฏิสัมพันธ์กับ
ประเทศในอนุภูมิภาค 

๔.๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 

๔.๖.๑) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็น 
เครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทาง 
ทะเลและชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุน 
ส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ จดัท าแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

๔.๖.๒) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่ 
การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศ 
และพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่ เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

๔.๖.๓) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับ
ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

๔.๖.๔) การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดท าแผนที่และ 
จัดล าดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการ
ภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุน
ภาคเอกชนสถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับ
ภัยพิบัต ิ

๔.๖.๕) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การค้าและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่าง 
ประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและก าหนดแผนกลยุทธ์ราย
สินค้า รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ และสร้าง 
แรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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๔.๖.๖) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณี
ติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเจรจา
พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าส าคัญ สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกรณีและ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔.๖.๗) การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการขยะและน้ าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ  
ลดความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และ 
ระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 

๔.๖.๘) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและ 
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ผลักดันให้มีการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ
สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล รวมทั้ง
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

๕. การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล 

รัฐบาลได้บริหารราชการแผ่นดินสืบทอดงานและสานต่อภารกิจจากที่คณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ (คสช.) เคยก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาประเทศไว้ ๓ ระยะ ตั้งแต่เข้ามาควบคุมอ านาจการปกครอง
ประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ระยะแรกได้ได้มุ่งระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช้ก าลัง อาวุธ
สงครามก่อความรุนแรง แก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภาที่ก่อนหน้านั้นอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตามปกติกว่า ๖ เดือนตลอดจนเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเฉพาะหน้า มุ่งสร้างความสุข 
ความสงบคืนสู่ประเทศ ซึ่งท าได้ส าเร็จมาแล้วในระดับหนึ่ง หลังจากนั้นอีก ๒ เดือนก็เข้าสู่ระยะที่ ๒ ด้วยการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว จัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๕๘ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หลังจากนั้น คสช. ได้ลดบทบาท และภารกิจลงมาอยู่ในระดับการเป็นที่
ปรึกษาและท างานร่วมกับ ครม. ในการพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยหรือความ
มั่นคงของชาติ ส่วนที่จะตามมาในเร็วๆ นี้ คือ การจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ เพ่ือวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อันมั่นคงแก่ประเทศก่อนจะเข้าสู่ระยะที่ ๓ คือ 
การใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับถาวร และการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเงื่อนไขดังกล่าวนี้เป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่น
และด าเนินการต่อไปการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบายต่างๆ ๑๑ ด้าน โดยได้น ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศว่าด้วย ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น
ส าคัญใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดี  พอสมพอสมแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมี
ภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ แนวทางของ คสช. และความ
ต้องการของประชาชนที่แสดงออกมาโดยตลอด ซึ่งน่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูป
ประเทศ เป็นแนวทางการก าหนดนโยบาย ค านึงถึงปัญหาของประเทศ ค านึงถึงเงื่อนเวลา ค านึงถึงความท้าทายที่
รออยู่ข้างหน้าได้แก่การที่ประเทศต้องเร่งฟื้นฟูจากความบอบช้ าทางเศรษฐกิจ ความหวาดระแวงทางสังคม   
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จนกลายเป็นความขัดแย้งทางการเมือง การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ จนกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนอิดหนาระอาใจ
และเข็ดขยาด และการเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ต้องมีความพร้อม ไม่ถูกใครอ่ืนมองว่าเราเป็น
ตัวปัญหาของประชาคม ข้อส าคัญนโยบายทุกด้าน ต้องสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรปกครองทุกระดับ ตั้งแต่
ท้องถิ่นถึงประเทศต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน้าที่ต้องท า
ทันที ระยะกลางที่ต้องท าต่อไปหรือต้องรอการบังคับใช้กฎหมาย และระยะยาว แม้จะไม่เห็นผลในระยะอันใกล้ 
แต่รัฐบาลนี้ต้องการวางรากฐานเพื่อให้รัฐบาลข้างหน้าเข้ามารับช่วงได้อย่างต่อเนื่อง 

๑) นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทาง
สังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปากย่ามใจ
หรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็น
จ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระ
ราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผล
ตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะ
ช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 

๒) นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้
ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหาร 
จัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้านและการเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน  โดยเน้นความร่วมมือ
เพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆและการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี เร่งแก้ไข
ปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคมใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตาม
แนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรง
แทรกซ้อนเพื่อซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์
กับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้  พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและ
ระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการ 
คุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้
เสริมสร้างความความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดย 
จะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การ 
คุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 

๓) นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ในระยะเฉพาะ
หน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาส
เข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก  



 
-หน้า๓๔- 

 
และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบใน
ระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
และมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ
พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการมีเงินหรือกิจกรรม
ที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน  
และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงิน
การคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนโดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้วแก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน  โดยการกระจายสิทธิการถือ
ครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขต
พ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 

๔) นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน  เพ่ือสร้าง
คุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพใน
พ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่  ทั้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแลประขา 
ชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่าง
อิสระและคล่องตัวขึ้นพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  เช่น การเรียนทางไกล รวมทั้งระบบการประเมิน
สมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญทะนุบ ารุงและ
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆสนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม ตลอดตนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

๕) นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยวางรากฐาน
ให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของ
คุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบบริหาร
สุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการ
กระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับ 



-หน้า ๓๕- 

 
ท้องถิ่น สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและ
กฎหมายที่รัดกุม 

๖) นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น ๓ 
ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่
ต้องวากรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนดภายในสิ้นปีนี้สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติทีได้จัดท าไว้ โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ให้ความส าคัญในการบูรณาการงประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน า
แหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของ
ประเทศเกินความจ าเป็นและแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส  เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุน
ไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี  เช่น โครงการ
ขนส่งมวลชนในกทม.มาจัดท าเป็นโครงการลงร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการ
ก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์และตลาดการเงินดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น ลด
ต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึงลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ชักจูงให้นักท่องเที่ยว
ต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบาง
พ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้เน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรมในระยะยาวต่อไป  ประสานนโยบายการเงิน
และการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่าง
เหมาะสม แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาลโดยระดมความคิดเห็น
เพ่ือหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี ๒๕๕๔ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการสร้างแหล่ง
น้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ ๑ ปี ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิง
ประเภทต่างๆให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท  
รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก  และ
ด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็น
มิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงานปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี
ให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่  ซึ่งจะ
จัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อย
ที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มี รายได้น้อยและยกเลิกการยกเว้นภาษี
ประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่
เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน ๕ ปี
ข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน 
หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช าระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณใน 



 
-หน้า๓๖- 

 
อนาคตในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนใน กทม. และรถไฟฟ้าเชื่อมกทม.กับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้ง
ฐานให้รัฐบาลต่อไปท าได้ทันที ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ ๒ ท่า
อากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และด้านการคมนาคมทางน้ าโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝั่งทะเล  เพ่ือลดต้นทุน
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตลอดจน
ผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโงกับ
ท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึกปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาท
และภารกิจของหน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงาน
ก ากับดูแลระบบราง เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่
เป็นธรรม การลงทุน การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็น
โครงข่ายหลักของประเทศ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ  ก าหนด
เป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการ
เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ 
การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขตเพ่ือปลูก
พืชแต่ละชนิด ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ 
เช่นส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  ตั้งแต่ต้นน าจนถึงปลายน้ า ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้า
ไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดั บชาติเพ่ือ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

๗) นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้าน
การขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
(ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการแลเศรษฐกิจ
(BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้า 
ชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยง
กระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้
ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ ๖ ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และ
บ้านคลองใหญ่ 

๘) นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ 
การพัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ 
ต่ ากว่า ๑% ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐:๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น  



-หน้า ๓๗- 

 
ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และ
พัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 

๙) นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์
ป่าโดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท าแนวเขตทีดินของรัฐให้ชัดเจน ส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติในระยะต่ อไป พัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่
ร่วมกับป่าได ้เช่นก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมี
ความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ  ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมี
มาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 

๑๐) นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุน
ด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอ้ือให้
สามารถด าเนินการได้ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้ง
จะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน  ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงาน
ให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ เสริมสร้างระบบ
คุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
ส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆปรับปรุงและจัดให้
มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน  ทั้งจะ
เร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี  รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับ
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกทั้งจะท ากรณีศึกษาที่เคยเป็น
ปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การ่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กร
ต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

๑๑) นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุง
ประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนๆที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่าง
ประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน  โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดม
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
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ให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดท ากฎหมายให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชน
และประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดกว้างขึ้นในระยะต่อไป  จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่
ปราศจากการแทรกแซงของรัฐน าเทคโนโลยีทีทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการ 
ด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็นธรรมปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือ
ช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาสคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจาก
ความไม่เป็นธรรมน ามาตรการทางการเงิน ภาษ ีและการป้องกันการฟอกเงินมาใช้กับการป้องกันและปราบปราม
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดด้านค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้าย
สากล ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ 

๕.๑ ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีดังนี ้
๑) การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
๒) การพัฒนาคนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓) การสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
๔) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตและมีคุณภาพยั่งยืน 
๕) การสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
๖) การจัดการทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๗) การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
๘) การปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงอย่างทัดเทียมในอาเซียน 

และประชาคมโลก 
๙) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการทุจริตอย่างยิ่งยืน 

๕.๒ ค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพ่ือสร้างสรรค์ 
ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย ๑๒ ประการ ได้แก่ 

๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
๓) กตัญญูต่อพ่อ แม่ ผู้ปกครอง คร ู
๔) ใฝ่หาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
๕) รักษาวัฒนธรรมไทยอย่างดีงาม 
๖) มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้อื่น 
๗) เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่ 
๙) มีสติ รู้คิด รู้ท า 
๑๐) รู้จักด ารงตนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑) ความเข้มแข็งในจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า 
๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ตัวเอง 
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๖. แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ๖.๑ วิสัยทัศน์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  “กาฬสินธุ์ถิ่นท่องเที่ยววิถีไทยอีสานแหล่งอาหารปลอดภัยน าผ้าไหมแพรวาสู่สากล” 
 
 ๖.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ 

๑) พัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๒) พัฒนาระบบสุขภาพ สวัสดิการ และการดูแลผู้ด้อยโอกาส 
๓) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
๔) การบูรณาการความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

ประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕) ส่งเสริมการค้า การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๖) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน 
กลยุทธ์ 
๑. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
๒. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรปลอดภัย 
กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
๒. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตร ปลอดภัยให้ได้คุณภาพและ 

มาตรฐาน 
๓. พัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และตลาด สินค้าบริโภค 

ปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาผ้าไหมแพรวา และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้การผลิตผ้าไหมแพรวาและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๒. พัฒนาคุณภาพแปรรูปผ้าไหมแพรวาและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดผ้าไหมแพรวาและผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงทั้งในและ 

ต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การรักษาความม่ันคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้       

การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์ 
๑. เพ่ิมศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒. ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร 
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๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๗.๑ วิสัยทัศน์ 
 “การเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคน และสังคมอย่างยั่นยืน” 
 
 ๗.๒ ยุทธศาสตร์  
 ประกอบด้วย ๗ ด้าน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
๓. ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน 
๔. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณธรรม 
๕. การเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
๖. สนับสนุนบทบาทของสตรีในท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๗. การส่งเสริมการมีอาชีพรายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน 
๘. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
๙. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในการพ่ึงตนเองตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย 
๓) การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
๔) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร 
๕) การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีมีรายได้เพ่ิมข้ึนตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 



 -หน้า ๔๑- 

 
๖) ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่คุณภาพ 
๗) การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
๘) ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 
๙) ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ และการเกษตรแบบผสมผสานแบบครบวงจร 
๑๐) ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบ ในการส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
๒) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
๓) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพื้นเมือง 
๔) การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๕) ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
๖) ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาดระหว่างภูมิภาค และระหว่างประเทศ 
๗) การวิจัยการผลิตการตลาดผ้าไหมแพรวา 
๘) ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๙) ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
๑๐) ส่งเสริมและต่อยอดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 
๑๑) เสริมสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
๑๒) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 
๑๓) ส่งเสริมและเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๑๔) ส่งเสริมพัฒนาท านุบ ารุงศาสนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
๑) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
๒) เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีศักยภาพ 
๓) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า การบริการ และอุตสาหกรรม 
๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
๕) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน 
๖) ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
๗) การพัฒนาปัจจัยการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 
๘) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน 

บริการและการท่องเที่ยว 
๙) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่นทุกประเภท เช่น การท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ เชิงสุขภาพ ฯ 
 



-หน้า ๔๒- 

 
๑๑. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ 
๑๒. ส่งเสริมพัฒนาความมั่นคงด้านปัจจัยการผลิต ส่งเสริมความมั่นคงในพ้ืนที่ท ากินและเพ่ิมศักยภาพ 

การเข้าถึงแหล่งทุน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
๒) พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๓) พัฒนาด้านผังเมือง 
๔) พัฒนาระบบการจัดการน้ า 
๕) พัฒนาระบบพลังงาน 
๖) พัฒนาระบบก าจัดขยะ 
๗) พัฒนาระบบสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
๑) ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๒) เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๓) ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบิหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
๔) ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสนับสนุน 

การจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
๕) เสริมสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย กาจัดการระบบก าจัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศโดยวิธี 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖) เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ า 

เสียชุมชน 
๗) สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด 
๒) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๓) สร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๔) การป้องกันแลปราบปรามการทุจริต 
๕) การเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการภาครัฐ 
๖) ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 
๗) ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๘) การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
๙) ลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด 



 
-หน้า ๔๓- 

 
๑๐) การรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
๑๑) เพ่ิมศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑๒) ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑๓) ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร 
๑๔) ส่งเสริมเชิดชูและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
๘. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา 
ในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต   
ของเทศบาลต าบลภูดิน 

ก. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

๑.  จุดแข็ง (Strength) 
๑.๑ ด้านเศรษฐกิจ ลักษณะพ้ืนที่ต าบลภูดิน เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีพ้ืนที่กว้าง     

เหมาะแก่การเพาะปลูก พืชไร่ ท านา และท าสวน ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ
หลักและผลผลิตทางเกษตรให้ผลผลิตดี 

๑.๒ มีตลาดนัด โค-กระบือ และลานค้าชุมชนที่เข็มแข็ง ส่งผลต่อการขยายตัว       ทาง
เศรษฐกิจชุมชน 

๑.๓ มีโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญคือมัน
ส าปะหลัง 

๑.๔ มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการประกอบ
อาชีพของประชาชน เช่น การประมง เนื่องจากพ้ืนที่ติดกับอาณาเขตเขื่อนล าปาว มีแหล่งน้ าธรรมชาติ ๑๘ แห่ง 
เหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งผลิตทางด้านการเกษตรและการพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวริมเขื่อนล าปาว 

๑.๕ ประชาชนในชุมชน ร้อยละ ๙๙.๙๙ นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์กลางทาง
จิตใจ มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสร้างความสามัคคีของคนในต าบล 

๑.๖ ต าบลภูดินเป็นชุมชนที่ปราศจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ เป็นชุมชนเกษตรกรรม
พ้ืนที่สีเขียว มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัดสะดวก 

๑.๗ เทศบาลต าบลภูดินมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริม
ความรู้ความสามารถ ระเบียบวินัย และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑.๘ โครงสร้างองค์กรเทศบาลต าบลมีขนาดกะทัดรัด ท าให้การประสานการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
๒. จุดอ่อน (Weakness) 

๒.๑ เครือข่ายประชาคมต่างๆ ยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
๒.๒ ขาดงบประมาณในด้านการปรับปรุงแหล่งน้ า และระบบชลประทาน ทั้งนี้เพ่ือ

การเกษตรและอุปโภคบริโภค 
 



-หน้า ๔๔- 

 
๒.๓ ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วมในด้านการบริหารจัดการและกิจกรรม   

ของต าบล 
๒.๔ ขาดการวางแผนการบริหารจัดการที่ดีพอ แม้ว่าจะมีความพร้อมทางด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐยังขาดการร่วมมือในการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
๒.๕ พ้ืนที่บางส่วนของต าบลภูดินที่ติดกับเขื่อนล าปาว ในฤดูฝนบางปีจะถูกน้ าท่วมขัง 

ท าให้ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตรบางส่วนได้รับผลกระทบ  

ข. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

      ๑. โอกาส (Opportunity)  
         ๑.๑ การส่งเสริมจากภาครัฐ การส่งเสริมด้านเงินทุนในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
       ๑.๒ จากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ การจัดเก็บ
ภาษีอากร และก าหนดแผนการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้เทศบาลต าบลภูดินมี
อิสระในการก าหนดนโยบายบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตรงตาม
ปัญหาและความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๑.๓ มีความร่วมมือที่ดีทุกภาคส่วนในชุมชน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนในการ
ประสานการพัฒนาท้องถิ่น 
       ๑.๔ ชุมชนมีความเชื่อม่ันและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย และกฎหมาย
รัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

     ๒. อุปสรรค (Threat) 
        ๒.๑ เงินอุดหนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
        ๒.๒ ปัญหาภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้งที่ส่งผลต่อการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของ
ประชาชน 
        ๒.๓ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
        ๒.๔ พ้ืนที่บางส่วนยังเป็นของกรมชลประทาน เทศบาลต าบลภูดินไม่มี อิสระ            
ในการพัฒนาได้ตามความต้องการของประชาชน 

๒.๕ หลังฤดูท าการเกษตร ประชาชนจะอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ยังชุมชนเมือง เพ่ือ
หารายได้เลี้ยงครอบครัว ท าให้บางครอบครัวแตกแยกขาดความอบอุ่น 

๒.๖ การรวมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากประชาชน
ขาดความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ 

๒.๗ ประชาชนมีความยากจน มีภาระหนี้สินมาก ขาดความรู้ และทักษะในการพัฒนา
ด้านการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการท าการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของประชาชนในท้องถิ่น 
 



 บทที่ ๔ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา 

 
๑.วิสัยทัศน์ (Vision) ต าบลภูดิน 

ต ำบลภูดินน่ำอยู่ ควำมรู้ทันสมัย  อนำมัยถ้วนหน้ำ ประชำเป็นสุข 

๒. พันธกิจ ( Mission) ต าบลภูดิน 

๑)  พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำนมีควำมปลอดภัย ทั่วถึง เพียงพอ 
๒) ส่งเสริมพัฒนำกำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ตำมแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
๓) ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนให้อยู่ดีมีสุข มีกำรศึกษำและมีควำมปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน 
๔) ส่งเสริมและบ ำรุงรักษำ ศิลปะ จำรีต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๕) ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในทุกภำคส่วนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยืน 
๖) ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้มีควำมสมดุลทำงธรรมชำติเพ่ือพัฒนำ 

เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

๑)  มีระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทั่วถึง เพียงพอ 
๒)  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและสำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
๓) ประชำชนอยู่ดีมีสุขมีควำมรู้ และชุมชนเข้มแข็ง 
๔) ศิลปะ จำรีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นได้สืบทอดด ำรงไว้ 
๕) กำรบริหำรจัดกำรที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน 
๖) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและแหล่งท่องเที่ยว 

 
๔. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน     

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แนวทำงกำรพัฒนำ   

๑)  พัฒนำด้ำนกำรคมนำคม 
๒) พัฒนำด้ำนระบบกำรจัดกำรน้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 
๓) พัฒนำด้ำนระบบไฟฟ้ำ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนมีอำชีพและรำยได้ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง     
 ๒) ส่งเสริมทำงวิชำกำรด้ำนกำรเกษตรในกำรประกอบอำชีพ     



-หน้ำ๔๖- 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม 

 แนวทางการพัฒนา 

 ๑) กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
๒) กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ 
๓) ส่งเสริมกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำร 
๔) ส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและหน่วยงำน 
๕) ส่งเสริมควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
๖) กำรส่งเสริมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
๗) กำรสังคมสงเครำะห์ 
๘) กำรส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กและเยำวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภำพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 

๑)  กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนำบุคลำกร สถำนที่ และอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 

๑) อนุรักษ์และฟ้ืนฟู สร้ำงจิตส ำนึก และควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ถูกต้อง 

๒) พัฒนำสถำนที่และเส้นทำงกำรท่องเที่ยว 
 
 



บทท่ี ๕ 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เทศบาลต าบลภูดิน ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 



                                                                                                                                                                                                                                               -หน้า ๔๘- 

แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลภูดิน  (Strategy Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ต ำบลภูดินน่ำอยู่ ควำมรู้ทันสมัย อนำมัยท่ัวหน้ำ ประชำเป็นสุข วิสัยทัศน ์

เป้ำประสงค์ 

ยุทธศำสตร์

กำรพัฒนำ 

แนว

ทำงกำร

พัฒนำ 

พันธกิจ 
๑.พัฒนาระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน ให้ได้มาตรฐานมีความ

ปลอดภัย ทั่วถึง เพียงพอ 

๑.มีระบบโครงสร้างพืน้ฐาน

ทั่วถึง เพียงพอ 

๑.การพัฒนาระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน 

๑.๑ พัฒนาด้านการคมนาคม

ขนส่ง 

๑.๓ พัฒนาด้านระบบไฟฟ้า 

๑.๒ พัฒนาด้านระบบการ

จัดการน้้าเพื่อการอุปโภค

บริโภคและการเกษตร 

๒.ส่งเสริมพฒันาการสร้างงาน 

สร้างรายได้ ตามแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง 

๓.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต     

ของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข           

มีการศึกษาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๕.ส่งเสริมการบริหารจดัการ

และการมีสว่นร่วม          

ในทกุภาคส่วนเพื่อการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน 

๖.ส่งเสริมและอนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติให้มี  

ความสมดุลทางธรรมชาติเพือ่

พัฒนาเป็นแหล่งทอ่งเที่ยว 

๔.ส่งเสริมและบ้ารงุรกัษา

ศิลปะ จารีตประเพณ ี

วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

๒.เศรษฐกิจชมุชนเข้มแข็งและ

สามารถพึ่งตนเองได ้

๓.ประชาชนอยู่ดีมีสุข มี

ความรู้ และชมุชนเข้มแข็ง 

๕.การบริหารจัดการที่ดี  

แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

๖.อนุรกัษ์ ฟืน้ฟู และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ 

แหล่งทอ่งเที่ยว 

๔. ศิลปะ จารีตประเพณี 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นได้สืบทอดด้ารงไว ้

๒.การส่งเสรมิและพฒันา           

ด้านเศรษฐกิจ 

๓.ส่งเสริมการพัฒนา    

ด้านคุณภาพชีวติคนและ

สังคม 

๕.ส่งเสริมการพัฒนา        

ด้านการบริหารจัดการ 

๖.ส่งเสริมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

๔. ส่งเสรมิอนุรกัษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ประชาชนมีอาชีพและรายได้ 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๑ การพัฒนาด้าน

สาธารณสขุ 
๕.๑ พัฒนาบุคลากร 

สถานที่ และ อุปกรณ์ในการ

ปฏิบัติราชการ 

๖.๑ อนรุักษ์และฟื้นฟ ูสร้าง

จิตส้านกึ และความตระหนัก

ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มที่ถูกต้อง 

 ๔.๑การอนรุักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

๒.๒ ส่งเสริมทางวชิาการด้าน

การเกษตรในการประกอบ

อาชีพ 

๓.๒ การส่งเสรมิและ

สนับสนุนด้านการศกึษา 

๓.๓ ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา

และนนัทนาการ 

๓.๔ ส่งเสริมสนับสนนุการ

มีส่วนร่วมของประชาชน

และหน่วยงาน 

๓.๕ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาเสพติด 

๓.๖ การส่งเสรมิการ

ป้องกันและบรรเทา      

สาธารณภัย 

๓.๗ การสังคมสงเคราะห ์
๓.๘ การส่งเสรมิคุณธรรมแก่

เด็กและเยาวชนให้เป็น

พลเมืองที่มีคุณภาพ 

๖.๒ พัฒนาสถานทีแ่ละ

เส้นทางการทอ่งเที่ยว 

แบบ ยท ๐๒ 



-หน้า ๔๙- 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
 
พันธกิจ  : พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย ทั่วถึง เพียงพอ 
 
เป้าประสงค์ : มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วถึง เพียงพอ 

   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

   จ านวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งก่อสร้าง และระบบรองรับการใช้งานของประชาชน 
ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑) พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง        - จ านวนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้รับ

การพัฒนาและปรับปรุง 
      -  จ านวนระบบคมนาคมที่ได้รบการพัฒนาและ
ปรับปรุง 
 

๒) พัฒนาด้านระบบการจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร 

-  จ านวนระบบการจัดการน้ าที่ได้รับการพัฒนา 
และปรับปรุง 

๓) พัฒนาด้านระบบไฟฟ้า -  จ านวนระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ได้รับการ 
ปรับปรุง  ขยายเขตและ ซ่อมแซม  

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กองช่าง เทศบาลต าบลภูดิน 
 
ความเชื่อมโยง    

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคน  
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ยท.๐๓ 



 
-หน้า ๕๐- 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
พันธกิจ  : ส่งเสริมพัฒนาการสร้างงาน สร้างรายได้ ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เป้าประสงค์ : เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ 

   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

   จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและ

รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๒) ส่งเสริมทางวิชาการด้านการเกษตรในการ

ประกอบอาชีพ 
- จ านวนกิจกรรมที่กระตุ้นและท าให้เกิดการ

พัฒนาอาชีพ 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลภูดิน 
 
ความเชื่อมโยง    

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคน  
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 



 
-หน้า ๕๑- 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม 
 
พันธกิจ  : ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขมีการศึกษาและมีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน 
 
เป้าประสงค์ : ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความรู้ และชุมชนเข้มแข็ง 

   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

   จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑) การพัฒนาด้านสาธารณสุข - จ านวนกิจกรรมที่ดูแลรักษาสุขภาพอนามัย และ

การป้องกันโรค 
๒) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา - จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษา และ 

การเรียนรู้ 
๓) การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ - จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการกีฬานันทนาการ 
๔) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม          

ของประชาชนและหน่วยงาน 
- จ านวนกิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  

ในการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความ
โปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐ 

๕) ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด 

- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัย     
ในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกันและแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติด 

๖) การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย 

- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย 

๗) การสังคมสงเคราะห์ - จ านวนกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส 

๘) การส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน  
ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กและ
เยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักปลัดเทศบาล , กองการศึกษา , กองสาธารณสุข 
 
ความเชื่อมโยง    

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคน  
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

แบบ ยท.๐๓ 



 
-หน้า ๕๒- 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
พันธกิจ  : ส่งเสริมและบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค์ : ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดด ารงไว้ 
 

   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

   จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๔.๑ การอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- จ านวนกิจกรรมที่อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กองการศึกษา เทศบาลต าบลภูดิน 
 
ความเชื่อมโยง    

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมและ 
พัฒนาการท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 



 
-หน้า ๕๓- 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 
พันธกิจ  : ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

   จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๕.๑ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์ใน
การปฏิบัติราชการ 

- ร้อยละหรือจ านวนของบุคลากร สถานที่ และ
อุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนา หรือ ปรับปรุง 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักปลัดเทศบาล,กองคลัง,กองการศึกษา,กองช่าง ,กองสาธารณสุข 
 
ความเชื่อมโยง    

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การรักษาความ 
มั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗  
การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 



 
-หน้า ๕๔- 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพฒันาแหล่งท่องเที่ยว 
 
พันธกิจ  : ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลทางธรรมชาติเพ่ือพัฒนา 

เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 
เป้าประสงค์ : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในต าบลภูดิน 

   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

   จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว 
ในต าบลภูดิน 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู สร้างจิตส านึก และความ

ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้อง 

- จ านวนกิจกรรมทีส่่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒) การพัฒนาสถานที่ และเส้นทางการท่องเที่ยว - จ านวนสถานที่และเส้นทางการท่องเที่ยว 
ที่ได้รับการพัฒนา 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก    

ส านักปลัดเทศบาล , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลภูดิน  
 
ความเชื่อมโยง    

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคน  
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แบบ ยท.๐๓ 



-หน้า ๕๕- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลภูดิน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

ความเชือ่มโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์(ตัวชี้วัด

รวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกุล
ยุทธ์ 

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

การพัฒนาคน  
สังคม เศรษฐกจิ 
และสิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

การส่งเสรมิ
การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

มีระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานทั่วถึง 
เพียงพอ 

จ านวน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
สิ่งก่อสร้าง และ
ระบบรองรับการใช้
งานของประชาชน 
ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 

๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ พัฒนาด้านการ
คมนาคมขนส่ง 

- จ านวน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่
ได้รับการพัฒนา
และปรับปรุง 
-  จ านวนระบบ
คมนาคมที่ได้รบ
การพัฒนาและ
ปรับปรุง 

ปีละ 
๕๐๐ ม. 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
 
 

กองช่าง ทุกสว่น
ราชการ 
 

๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ปีละ 
๕๐๐ ม. 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 

กองช่าง ทุกสว่น
ราชการ 
 
 

๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ปีละ 
๕๐๐ ม. 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 
ลูกรังบดอัดแน่น 

กองช่าง ทุกสว่น
ราชการ 
 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ 
๑ แห่ง 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมสะพาน กองช่าง ทุกสว่น
ราชการ 
 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ พัฒนาด้าน
ระบบการ
จัดการน้ าเพื่อ
การอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

จ านวนระบบการ
จัดการน้ าที่ได้รับ
การพัฒนาและ
ปรับปรุง 

ปีละ 
๑ แห่ง 

ก่อสร้างระบบประหมู่บ้าน
และขุดลอกแหล่งน้ า 
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ พัฒนาด้าน
ระบบไฟฟ้า 

จ านวนระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะที่
ได้รับการปรับปรุง  
ขยายเขตและ 
ซ่อมแซม 

ปีละ 
๑ แห่ง 

ขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง ทุกสว่น
ราชการ 
 

๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ปีละ 
๑๔ แห่ง 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง กองช่าง ทุกสว่น
ราชการ 
 
 
 

 
 
 

ยท ๐๔ 



-หน้า ๕๖- 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลภูดิน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

ความเชือ่มโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์(ตัวชี้วัด

รวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกุลยุทธ ์ ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

การพัฒนาคน  
สังคม เศรษฐกจิ 
และสิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 
 

การส่งเสรมิ
และพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจ
ชุมชน
เข้มแข็งและ
สมารถ
พึ่งตนเองได้ 

จ านวนกจิกรรมที่
ส่งเสริมการสร้างงาน
สร้างรายได ้
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได้ตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวนกจิกรรมที่
ส่งเสริมวิถีชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ปีละ 
๑ กิจกรรม 

สงเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าว
ชุมชนต าบลภูดนิ 

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ 
๑ กิจกรรม 

ปรับปรุงดินด้วย
อินทรียวัตถุและโครงการ
ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพใน
กลุ่มวิสาหกิจชมุชน
ยางพารา 

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่งเสริมทาง
วิชาการด้าน
การเกษตรใน
การประกอบ
อาชีพ 

จ านวนกจิกรรมที่
กระตุ้นและท าให้เกิด
การพัฒนาอาชีพ 

ปีละ 
๑ กิจกรรม 

อุดหนนุศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลภูดนิ 

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยท ๐๔ 



-หน้า ๕๗- 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลภูดิน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

ความเชือ่มโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกุลยุทธ ์ ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

การพัฒนาคน  
สังคม เศรษฐกจิ 
และสิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 
 

ส่งเสริมการ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
คนและสังคม 

ประชาชนอยู่
ดีมีสุข มี
ความรู้ และ
ชุมชน
เข้มแข็ง 

จ านวนกจิกรรมที่
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสขุ 

จ านวนกจิกรรมที่
ดูแลรกัษาสุขภาพ
อนามัยและการ
ป้องกันโรค 

ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
- ไข้เลือดออก  
- โรคพิษสนุัขบ้า 

กอง
สาธารณสขุ 

ทุกสว่น
ราชการ 
 
 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการรณรงค์
ร้านอาหารสะอาดอาหาร
ปลอดภัย 

กอง
สาธารณสขุ 

ทุกสว่น
ราชการ 
 
 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

สนับสนุนการบริการ
สาธารณสขุมูลฐาน   
หมู่ที่  ๑ - ๑๔ 

กอง
สาธารณสขุ 

ทุกสว่น
ราชการ 
 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

สนับสนุนกองทนุ
หลักประกันสขุภาพระดับ
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลภู
ดิน (สปสช.) 

กอง
สาธารณสขุ 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผน 
การจดัการ 
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้มพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน 

กอง
สาธารณสขุ 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการตรวจสขุภาพ
ประจ าปีเดก็เลก็  
ของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 
ต าบลภูดิน 

กอง
สาธารณสขุ 

ทุกสว่น
ราชการ 

 
 
 
 

ยท ๐๔ 



-หน้า ๕๘- 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลภูดิน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

ความเชือ่มโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกุลยุทธ ์ ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

การพัฒนาคน  
สังคม เศรษฐกจิ 
และสิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 
 

ส่งเสริมการ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
คนและสังคม 

ประชาชนอยู่
ดีมีสุข มี
ความรู้ และ
ชุมชน
เข้มแข็ง 

จ านวนกจิกรรมที่
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ การส่งเสรมิ
และ
สนับสนุน
ด้าน
การศกึษา 

จ านวนกจิกรรมที่
ส่งเสริมการศึกษา
และการเรียนรู ้

ปีละ ๓ 
แห่ง 

โครงการปรับปรุงศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ต าบลภูดนิ 

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 
 
 
 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ปีละ ๓ 
แห่ง 

โครงการจัดซือ้วัสดุ
การศกึษา ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กต าบลภูดนิ 

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 
 
 
 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ปีละ ๓ 
แห่ง 

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
เทศบาลต าบลภูดนิ 

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 
 
 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ปีละ ๕
แห่ง 

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนประถมศกึษา ๕ 
โรงเรียน ในเขต 
ต าบลภูดิน 

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ปีละ ๓ 
แห่ง 

โครงการจัดซือ้อาหาร
เสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กเทศบาล 
ต าบลภูดิน 

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ปีละ ๕
แห่ง 

โครงการจัดซือ้อาหาร
เสริม(นม)โรงเรียน
ประถมศกึษา ๕ โรงเรียน 

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 

ยท ๐๔ 



-หน้า ๕๙- 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลภูดิน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

ความเชือ่มโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกุลยุทธ ์ ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

การพัฒนาคน  
สังคม เศรษฐกจิ 
และสิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 
 

ส่งเสริมการ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
คนและสังคม 

ประชาชนอยู่
ดีมีสุข มี
ความรู้ และ
ชุมชน
เข้มแข็ง 

จ านวนกจิกรรมที่
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ การส่งเสรมิ
กิจกรรมกฬีา
และ
นันทนาการ 

จ านวนกจิกรรมที่
ส่งเสริมด้านการกีฬา
นันทนาการ 

ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการแข่งขนักฬีา 
ต้านยาเสพติด  
“ภูดินเกมส”์ 

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 
 
 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการลานกฬีาหมู่บ้าน
ต าบลภูดิน 

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 
 
 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการจัดซือ้อุปกรณ์
กีฬาประจ าหมู่บ้านและ
ศูนย์กีฬาประจ าต าบลดนิ
ภูดิน 

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 
 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการอดุหนุนงาน
แข่งขนักฬีาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอ าเภอเมอืง
กาฬสนิธุ ์

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการอดุหนุนงาน
แข่งขนักฬีาองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น
อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์
สัมพันธ ์

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 

ยท ๐๔ 



 
-หน้า ๖๐- 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลภูดิน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

ความเชือ่มโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกุลยุทธ ์ ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

การพัฒนาคน  
สังคม เศรษฐกจิ 
และสิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 
 

ส่งเสริมการ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
คนและสังคม 

ประชาชนอยู่
ดีมีสุข มี
ความรู้ และ
ชุมชน
เข้มแข็ง 

จ านวนกจิกรรมที่
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่งเสริม
สนับสนุนการ
มีส่วนร่วม
ของ
ประชาชน
และ
หน่วยงาน 

จ านวนกจิกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนรว่มในการรับรู้ 
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
เพื่อสรา้งความ
โปร่งใสและเพิ่ม
คุณภาพการตัดสินใจ
ของภาครฐั 

ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการ 
วันแม่แห่งชาต ิ

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการ 
วันพ่อแห่งชาต ิ

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการ 
วันเดก็ประจ าป ี

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
ครั้ง 

อุดหนนุเหล่ากาชาด 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
ครั้ง 

อุดหนนุศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ ์

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
ครั้ง 

อุดหนนุสภาวัฒนธรรม
อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ ์

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
ครั้ง 

อุดหนนุการจัดกิจกรรม
ของหนว่ยงานของรฐั และ
องค์กรอืน่ๆ 

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
โครงการ 

โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านเพื่อจัดท าแผน
ชุมชน 

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
โครงการ 

โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ภูดินสามปี 

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการกิจกรรมปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาต ิ

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการวนัทอ้งถิน่ไทย ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 
 

 

ยท ๐๔ 



 
-หน้า ๖๑- 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลภูดิน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

ความเชือ่มโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกุลยุทธ ์ ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

การพัฒนาคน  
สังคม เศรษฐกจิ 
และสิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 
 

ส่งเสริมการ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
คนและสังคม 

ประชาชนอยู่
ดีมีสุข มี
ความรู้ และ
ชุมชน
เข้มแข็ง 

จ านวนกจิกรรมที่
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่งเสริม
สนับสนุนการ
มีส่วนร่วม
ของ
ประชาชน
และ
หน่วยงาน 

จ านวนกจิกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนรว่มในการรับรู้ 
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
เพื่อสรา้งความ
โปร่งใสและเพิ่ม
คุณภาพการตัดสินใจ
ของภาครฐั 

ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการฝกึอบรมและ
เรียนรูสู้่ประชาคมอาเซียน 

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการอบรมให้ความรู้
กฎหมายแก่ประชาชน 

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการรวมใจสมานฉันท ์ กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่งเสริมความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

จ านวนกจิกรรมที่
ส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินการป้องกนั
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการอดุหนุนศนูย์
สมัชชาต่อต้านยาเสพตดิ 
วัดพุทธคามนิคม 
หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหัวเขือ่น   

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ปีละ ๒ 
กิจกรรม 

โครงการลดอุบัติเหต ุ
ในช่วงเทศกาล 

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ปีละ ๕ จุด โครงการติดตั้งระบบกลอ้ง
วงจรปิด (CCTV ) เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในเขตพื้นที ่
ต าบลภูดิน 

กองช่าง ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการส่งเสริม กิจกรรม  
อปพร.ต าบลภูดนิ 

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

 
 

ยท ๐๔ 



-หน้า ๖๒- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลภูดิน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

ความเชือ่มโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกุลยุทธ ์ ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

การพัฒนาคน  
สังคม เศรษฐกจิ 
และสิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 
 

ส่งเสริมการ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
คนและสังคม 

ประชาชนอยู่
ดีมีสุข มี
ความรู้ และ
ชุมชน
เข้มแข็ง 

จ านวนกจิกรรมที่
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่งเสริมการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

จ านวนกจิกรรมที่
ส่งเสริมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ปีละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการปรับปรุงศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยต าบลภูดิน 

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

๑ - - - - ๑ คัน โครงการจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย 
(EMS) 

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ การสังคม
สงเคราะห ์

จ านวนกจิกรรมที่ให้
ความช่วยเหลอื
ผู้สูงอายุผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ แลกะ
ผู้ด้อยโอกาส 

ปีละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ปีละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการสงเคราะห์ 
ผู้พิการ 

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ปีละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการสงเคราะห์ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการก่อสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคน
พิการและผู้สูงอายุ 

กองช่าง ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ การส่งเสรมิ
คุณธรรมแก่
เด็กแลกะ
เยาวชนให้
เป็นพลเมอืง
ที่มีคุณภาพ 

จ านวนกจิกรรมที่
ส่งเสริมคณุธรรมแก่
เด็กและเยาวชนให้
เป็นพลเมอืงที่มี
คุณภาพ 

ปีละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการค่ายคุณธรรม 
เยาวชนต าบลภูดิน 

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการเยาวชนเทศบาล 
ต าบลภูดิน ปลอดภัย 
ห่างไกลเอดส์ 

กอง
สาธารณสขุ 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
สภาเด็กและเยาวชน 

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ 
ในกลุ่มวัยรุ่น 

กอง
สาธารณสขุ 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการต้นกล้าดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม น้อม
น าเศรษฐกิจพอเพียง 
หลีกเลี่ยงการทุจริต 

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

ยท ๐๔ 



-หน้า ๖๓- 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลภูดิน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

ความเชือ่มโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกุลยุทธ ์ ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยววถิี
ไทยอีสาน 
 

การพัฒนาผ้า
ไหมแพรวา
และส่งเสริม 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต
ประเพณี 
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ส่งเสริม
อนรุักษ์ 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต
ประเพณี 
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

ศิลปะ จารีต
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่นได้รับ
การสืบทอด
ด ารงไว ้

จ านวนกจิกรรมที่
ส่งเสริมและบ ารงุ
ศิลปะ จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ การอนรุักษ์
ศิลปจารีต
ประเพณแีละ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จ านวนกจิกรรมที่
อนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณแีละภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมส าหรับเด็ก
ประถมศกึษา 

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการประเพณ ี
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
วันสงกรานต ์

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการอนุรกัษ์ 
การขับร้องสรภัญญะ 

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการประเพณ ี
ลอยกระทง 

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการอนุรกัษ์ 
มรดกไทย 

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการประเพณ ี
แห่เทียนเข้าพรรษา 

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 

การพัฒนาคน 
สังคม เศรษฐกจิ 
และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 
และการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริม
พัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ 

การบริหาร
จัดการที่ดี
แบบมีส่วน
ร่วมทุกภาค
ส่วน 

จ านวนกจิกรรมที่
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการและการมีส่วน
ร่วมในทกุภาคส่วน 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ การพัฒนา
บุคลากร 
สถานที่ และ
วัสดุ อุปกรณ์
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละหรอืจ านวน
ของบุคลากร สถานที่ 
และอุปกรณท์ี่ได้รับ
การพัฒนา หรอื 
ปรับปรุง 

๘๐% โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสมาชกิสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลกูจ้างประจ า 
และพนกังานจ้าง เทศบาล
ต าบลภูดิน 

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ % โครงการตรวจสขุภาพ
ประจ าปีครูผู้ดแูลเดก็และ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็ ศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ 
ต าบลภูดิน 

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ครูผู้ดูแลเดก็
และผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
ต าบลภูดิน 

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 

 

ยท ๐๔ 



-หน้า ๖๔- 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลภูดิน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

ความเชือ่มโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกุลยุทธ ์ ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

การพัฒนาคน 
สังคม เศรษฐกจิ 
และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 
และการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริม
พัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ 

การบริหาร
จัดการที่ดี
แบบมีส่วน
ร่วมทุกภาค
ส่วน 

จ านวนกจิกรรมที่
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการและการมีส่วน
ร่วมในทกุภาคส่วน 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ การพัฒนา
บุคลากร 
สถานที่ และ
วัสดุ อุปกรณ์
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละหรอืจ านวน
ของบุคลากร สถานที่ 
และอุปกรณท์ี่ได้รับ
การพัฒนา หรอื 
ปรับปรุง 

ปีละ ๘๐% โครงการจัดซือ้วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และ
เครื่องใช้ส านกังาน 

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

- ๑ - - ๑ ปีละ  
๑ ครั้ง 

โครงการก่อสร้าง
ส านักงานเทศบาล 
ต าบลภูดิน และห้อง
ประชุมส านักงาน 

กองช่าง ทุกสว่น
ราชการ 

๑ - ๑ ๑ - ปีละ  
๑ ครั้ง 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลภูดนิ และ
ห้องประชุมส านกังาน 

กองช่าง ทุกสว่น
ราชการ 

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ปีละ ๔ จุด โครงการเสียงไร้สาย 
ต าบลภูดิน 
 

กองช่าง ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ 
๑ กิจกรรม 

โครงการวนัเทศบาล 
ต าบลภูดิน 

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ปีละ  
๘๐% 

โครงการปรับปรุง 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
และสื่อประชาสมัพันธ ์
เทศบาลต าบลภูดนิ 

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยท ๐๔ 



-หน้า ๖๕- 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลภูดิน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

ความเชือ่มโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกุลยุทธ ์ ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

การพัฒนาคน 
สังคม เศรษฐกจิ 
และสิ่งแวดล้อม 

การอนรุักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 

ส่งเสริมการ
อนรุักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติ 
สิ่งแวดลอ้ม 
และพัฒนา
แหล่ง
ท่องเที่ยว 

อนรุักษ์ ฟืน้ฟู 
และพัฒนา
ทรัพยากรธร
รมชาตแิละ
แหล่ง
ท่องเที่ยวใน
ต าบลภูดิน  

จ านวนกจิกรรมที่
ส่งเสริมการอนุรกัษ์ 
ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยว 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ การอนรุักษ์
และฟื้นฟู
สร้าง
จิตส านกึและ
ความ
ตระหนกัใน
การจดัการ
ทรัพยากรธร
รมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้มที่
ถูกตอ้ง 

จ านวนกจิกรรมที่
ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้มีส่วนรว่มในการ
อนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการทอ้งถิน่ไทย  
รวมใจภกัดิ์ รักพืน้ทีส่ี
เขียว 

กอง
การศกึษา 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการอนุรกัษ์
ทรัพยากร 
สัตว์น้ าและ 
การประชาสัมพนัธ ์
บริเวณเขื่อนล าปาว 

 กอง
สาธารณสขุ 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการอบรมเฝา้ระวัง
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม
บริเวณเขื่อนล าปาว 

กอง
สาธารณสขุ  

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการชุมชนสะอาด 
หน้าบ้านน่ามอง  
ต าบลภูดิน 

 กอง
สาธารณสขุ 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ 
บริเวณหนองน้ าสาธารณะ 
ม.๕ บ.โนนหัวเขื่อน 

ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการหมู่บ้าน 
ปลอดขยะ 

กอง
สาธารณสขุ 

ทุกสว่น
ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

โครงการเครือข่าย 
การมสี่วนร่วม  
การจดัการต าบลสุขภาวะ 
สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 

กอง
สาธารณสขุ 

ทุกสว่น
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยท ๐๔ 



บทท่ี ๖ 
การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
๑. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
  ๑.  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  ๒.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  ๓.  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  ๔.  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  ๕.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

  ๑.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

๒. การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลเป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล    
ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยการก าหนดรูปแบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   ดังนี้ 

  แบบที่ ๑  การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบช่วยก ากับจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์          
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อย
เพียงใดอย่างไร      
  แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ที่สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด   

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ 

ด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
 
 



 
-หน้า ๖๗- 

 
 

แบบท่ี ๔ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

แบบที่ ๕ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ วรรค ๓ ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนใน
เรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือเป็นการรายงานผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
 
๓. การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  ๑)  ก าหนดการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ อย่างน้อยโครงการละ   
๑ ครั้งต่อปี    
  ๒)  ก าหนดการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ในภาพรวมอย่างน้อยปี
ละครั้ง 
  ๓)  ก าหนดการรายงานผลซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ปีละครั้ง 
  ๔)  ก าหนดการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่น
ทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และปิดประกาศไว้ที่เปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


