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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสรุินทร์ 

--------------------- 
 
  
 

1. ด้านกายภาพ 
 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดม  

ประกอบด้วย 
หมู่ที่  1  บ้านดม       
หมู่ที่  2  บ้านภูมิคดี     
หมู่ที่  3  บ้านสนบ    
หมู่ที่  4  บ้านสตึง     
หมู่ที่  5  บ้านภูมิโปน     
หมู่ที่  6  บ้านซีจรูก     
หมู่ที่  7  บ้านภูมิสวาย     

  หมู่ที่  8  บ้านภูมิขนุน    
หมู่ที่  9  บ้านภูมิโพธิ์    
หมู่ที่  10  บ้านสันติสุข     
หมู่ที่  11  บ้านเทพอุดม     
หมู่ที่  12  บ้านภูมิพัฒนา   
 
องค์การบริหารส่วนต าบลดม 

       (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ณ  วันที่  26  มกราคม พ.ศ. 2554)  
              ต้ังอยู่ที่  หมู่  5  ต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 

-  โทรศัพท์ 044 060346 
-  โทรสาร  044 060346 

 
 
 

ส่วนที ่1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเภทขององค์การบริหารส่วนต าบลดมมีลักษณะเป็นที่ราบ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง เป็นพ้ืนที่ส าหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 58 %  เป็นพ้ืนที่ส าหรับการเกษตร 40 %  และมีพ้ืนที่ส่วนอ่ืน 2 %  
มี 3 ฤดูกาล  (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว) 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแตป่ลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง   

บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” 
อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39 องศาเซลเซียส  ร้อนจัดมีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  800  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนานราว 
1 -2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยัง
มีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ 14 องศา    

1.4 ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  85 % ดินลูกรังประมาณ 5 % ลักษณะดิน
ในพ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 %   

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  5  แห่ง   แหล่งน้ าทั้ง 5 แห่ง เคยเป็นแหล่งน้ าที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลดมได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย  2 แห่ง สระน้ า  2 แห่ง 
    หนองน้ า 18 แห่ง บ่อน้ าตื้น 48 แห่ง 
    ล าคลอง  1 แห่ง บ่อบาดาล - แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ า - แห่ง 
    แม่น้ า  - แห่ง ฝาย  13 แห่ง 
    ถังน้ า คสล. 38 แห่ง เหมือง  - แห่ง 

อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง 
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

  ในเขตองค์การบริหารต าบลดมเป็นพ้ืนที่ป่าละเมาะ มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืน
ต้น  ผลัดใบ  เช่น สวนยาง เป็นต้น 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
องค์การบริหารส่วนต าบลดม มีหมู่บ้านในเขตต าบล มีทั้งหมด  12  หมู่  ประชาชนมีส่วนร่วมใน 

การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดม การเลือกตั้ง และกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างๆ  
การประชาคม การท าประชาพิจารณ์ในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ในต าบล การจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล การร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม เป็นต้น 

2.1 เขตการปกครอง 
ต าบลดม สมัยก่อนที่ยังไม่ตั้งเป็นต าบลขึ้นอยู่กับต าบลบ้านด่าน ไม่ทราบการตั้งต าบลดมข้ึนเมื่อใด  

แต่ต าบลดมมีหมู่บ้านทั้งหมด 18 หมู่บ้าน จึงแยกต าบลดมเป็น 2 ต าบล คือ ต าบลดม , ต าบลเทพรักษา ปัจจุบัน
ต าบลดม มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน  โดยต าบลดมได้เปลี่ยนแปลงฐานะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113  ตอนที่ 9ง  ลงวันที่ 30  มกราคม  พ.ศ. 2539 
จัดตั้งเป็นองค์การบริหารสวนต าบลดม เมื่อวันที่  30  มีนาคม พ.ศ. 2539 ดม โดยมีนายรอด  จ านงรักษ์  
ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร พ้ืนที่ของต าบลดมมีเนื้อที่  47,860  ไร่  หรือ  76.5  ตารางกิโลเมตร   
ห่างจากอ าเภอสังขะ 9  กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ 60  กิโลเมตร เริ่มจากสาย 4013 กรมทางหลวงชนบท 
สายบ้านดม - บ้านคะนา ไปสาย 2124 กรมทางหลวง อ าเภอสังขะ - บ้านจารย์ อ าเภอบัวเชด ไปสาย 2077  
กรมทางหลวง อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

อาณาเขต  ทิศเหนือ   จดต าบลบ้านชบ  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 
          ทิศใต้  จดต าบลเทพรักษา  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์   
          ทิศตะวันออก จดต าบลบัวเชด  อ าเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์ 
          ทิศตะวันตก จดต าบลตาตุม  ต าบลบ้านจารย์  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 
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 เขตการปกครอง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดม มีทั้งหมด  12  หมู่บ้าน  ได้แก่   

หมู่ที่  1  บ้านดม      ผู้ปกครอง นายพิวัน  มีด ี  ก านัน 
หมู่ที่  2  บ้านภูมิคดี    ผู้ปกครอง นายสนอง  สุขอุ้ม ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านสนบ  ผู้ปกครอง นายสิงห์ฮะ  ที่ดี  ผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  4  บ้านสตึง    ผู้ปกครอง นายตุ๊  หงษ์แก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  5  บ้านภูมิโปน    ผู้ปกครอง นายพงษ์รัตน์  ปัดภัย ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  6  บ้านซีจรูก    ผู้ปกครอง นายยาน  ปุ่มแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7  บ้านภูมิสวาย    ผู้ปกครอง นายเสาร์วัน  สายบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 

  หมู่ที่  8  บ้านภูมิขนุน   ผู้ปกครอง นายวินัย  มะโนบาล ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9  บ้านภูมิโพธิ์   ผู้ปกครอง นายนิวัฒน์  สร้อยจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  10  บ้านสันติสุข    ผู้ปกครอง นางอุบล  ผลมาก ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  11  บ้านเทพอุดม    ผู้ปกครอง นายสนอง  ค าศรี  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  12  บ้านภูมิพัฒนา  ผู้ปกครอง นายพิทักษ์  รื่นรมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 
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2.2 การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดมได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดม ทั้งเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลดม เป็น ๑ เขตเลือกตั้ง  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ออกเป็น  12  เขต 
ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี 1  หมู่ที่ 1 บริเวณศาลากลางหมู่บ้านดม   
เขตเลือกตั้งท่ี 2  หมู่ที ่2 บริเวณศาลากลางหมู่บ้านภูมิคดี     
เขตเลือกตั้งท่ี 3  หมู่ที่ 3 บริเวณศาลากลางหมู่บ้านสนบ    
เขตเลือกตั้งท่ี 4  หมู่ที ่4 บริเวณศาลากลางหมู่บ้านสตึง   
เขตเลือกตั้งท่ี 5  หมู่ที่ 5 บริเวณศาลากลางหมู่บ้านภูมิโปน  
เขตเลือกตั้งท่ี 6  หมู่ที ่6 บริเวณศาลากลางหมู่บ้านซีจรูก  
เขตเลือกตั้งท่ี 7  หมู่ที่ 7 บริเวณศาลากลางหมู่บ้านภูมิโปน    
เขตเลือกตั้งท่ี 8  หมู่ที ่8 บริเวณศาลากลางหมู่บ้านภูมิขนุน 
เขตเลือกตั้งท่ี 9  หมู่ที่ 9 บริเวณศาลากลางหมู่บ้านภูมิโพธิ์   
เขตเลือกตั้งท่ี 10 หมูท่ี ่10  บริเวณศาลากลางหมู่บ้านสันติสุข   
เขตเลือกตั้งท่ี 11 หมู่ที่ 11  บริเวณบริเวณศาลากลางหมู่บ้านเทพอุดม 
เขตเลือกตั้งท่ี 12 หมูท่ี ่12  บริเวณศาลากลางหมู่บ้านภูมิพัฒนา 
 

  จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง                                คน 
  จ านวนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   คน 
 
  (ข้อมูล ณ วันที่     ) 
  ที่มา :  ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
        :  ส านักทะเบียนอ าเภอ 
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3. ประชากร 
 3.1. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมลูเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี) 

จ านวนครัวเรือน  2,371 ครัวเรือน    
จ านวนประชากร  8,218 คน   แยกเป็น    ชาย  4,89คน   หญิง  4,120 คน    

โดยแยก จ านวนประชากร  ดังนี้ 
ข้อมูลจ านวนประชากรต าบลดม อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์   แยกตามหมู่บ้าน 

 (ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  
Link -> https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth/#/mainpage 

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564) 

หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่  1  บ้านดม 247 409 429 838 

หมู่ที่  2  บ้านภูมิคดี 203 345 322 667 

หมู่ที่  3  บ้านสนบ 281 459 481 940 

หมู่ที่  4  บ้านสตึง 156 288 285 573 

หมู่ที่  5  บ้านภูมิโปน 294 492 509 1,001 

หมู่ที่  6  บ้านซีจรูก 89 169 159 328 

หมู่ที่  7  บ้านภูมิสวาย 265 460 458 918 

หมู่ที่  8  บ้านภูมิขนุน 137 276 297 573 

หมู่ที่  9  บ้านภูมิโพธิ์ 89 165 149 314 

หมู่ที่  10  บ้านสันติสุข 192 339 347 686 

หมู่ที่  11  บ้านเทพอุดม 236 379 383 762 

หมู่ที่  12  บ้านภูมิพัฒนา 182 317 301 618 

 
  

https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth/#/mainpage
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3.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 1 ปี) 
จ านวนครัวเรือน  2,328 ครัวเรือน    
จ านวนประชากร  8,237 คน   แยกเป็น    ชาย  4,127 คน   หญิง  4,110 คน    

โดยแยก จ านวนประชากร  ดังนี้ 

ข้อมูลจ านวนประชากรต าบลดม อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์   แยกตามหมู่บ้าน 
 (ที่มา : ส านักงานทะเบียนอ าเภอสังขะ ข้อมูล ณ วันที ่1 ถึง 10 พฤศจิกายน 2563) 

หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่  1  บ้านดม 847 424 423 246 

หมู่ที่  2  บ้านภูมิคดี 661 340 321 192 

หมู่ที่  3  บ้านสนบ 944 469 475 275 

หมู่ที่  4  บ้านสตึง 575 291 284 152 

หมู่ที่  5  บ้านภูมิโปน 992 485 507 286 

หมู่ที่  6  บ้านซีจรูก 336 174 162 88 

หมู่ที่  7  บ้านภูมิสวาย 917 464 453 259 

หมู่ที่  8  บ้านภูมิขนุน 570 277 293 136 

หมู่ที่  9  บ้านภูมิโพธิ์ 308 163 145 89 

หมู่ที่  10  บ้านสันติสุข 689 337 352 190 

หมู่ที่  11  บ้านเทพอุดม 773 380 393 234 

หมู่ที่  12  บ้านภูมิพัฒนา 625 323 302 181 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

3.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 2 ปี) 
จ านวนครัวเรือน  2,298 ครัวเรือน    
จ านวนประชากร  8,206 คน   แยกเป็น    ชาย  4,106 คน   หญิง  4,100 คน    

โดยแยก จ านวนประชากร  ดังนี้ 

ข้อมูลจ านวนประชากรต าบลดม อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์   แยกตามหมู่บ้าน 
 (ที่มา : ส านักงานทะเบียนอ าเภอสังขะ ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562) 

หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่  1  บ้านดม 244 419 419 838 

หมู่ที่  2  บ้านภูมิคดี 190 335 318 653 

หมู่ที่  3  บ้านสนบ 272 467 479 946 

หมู่ที่  4  บ้านสตึง 149 288 282 570 

หมู่ที่  5  บ้านภูมิโปน 282 482 505 987 

หมู่ที่  6  บ้านซีจรูก 85 174 161 335 

หมู่ที่  7  บ้านภูมิสวาย 255 461 455 916 

หมู่ที่  8  บ้านภูมิขนุน 136 276 297 573 

หมู่ที่  9  บ้านภูมิโพธิ์ 87 162 150 312 

หมู่ที่  10  บ้านสันติสุข 189 345 347 692 

หมู่ที่  11  บ้านเทพอุดม 229 375 389 764 

หมู่ที่  12  บ้านภูมิพัฒนา 180 322 298 620 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

3.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี) 
จ านวนครัวเรือน  2,257 ครัวเรือน    
จ านวนประชากร  8,143 คน   แยกเป็น    ชาย  4,094 คน   หญิง  4,049 คน    

โดยแยก จ านวนประชากร  ดังนี้ 

ข้อมูลจ านวนประชากรต าบลดม อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์   แยกตามหมู่บ้าน 
 (ที่มา : ส านักงานทะเบียนอ าเภอสังขะ ข้อมูล ณ วันที ่1 ถึง 19 ตุลาคม 2561) 

หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่  1  บ้านดม 240 418 415 833 

หมู่ที่  2  บ้านภูมิคดี 186 332 315 647 

หมู่ที่  3  บ้านสนบ 268 465 467 932 

หมู่ที่  4  บ้านสตึง 146 285 279 564 

หมู่ที่  5  บ้านภูมิโปน 273 488 505 993 

หมู่ที่  6  บ้านซีจรูก 84 167 162 329 

หมู่ที่  7  บ้านภูมิสวาย 252 462 450 912 

หมู่ที่  8  บ้านภูมิขนุน 135 271 289 560 

หมู่ที่  9  บ้านภูมิโพธิ์ 83 159 145 304 

หมู่ที่  10  บ้านสันติสุข 189 349 349 698 

หมู่ที่  11  บ้านเทพอุดม 226 383 373 756 

หมู่ที่  12  บ้านภูมิพัฒนา 175 315 300 615 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

3.1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี) 
จ านวนครัวเรือน  2,232 ครัวเรือน    
จ านวนประชากร  8,148 คน   แยกเป็น    ชาย  4,100 คน   หญิง  4,048 คน    

โดยแยก จ านวนประชากร  ดังนี้ 

ข้อมูลจ านวนประชากรต าบลดม อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์   แยกตามหมู่บ้าน 
 (ที่มา : ส านักงานทะเบียนอ าเภอสังขะ ข้อมูล ณ วันที ่13 ธันวาคม 2560) 

หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่  1  บ้านดม 239 429 419 848 

หมู่ที่  2  บ้านภูมิคดี 184 330 321  651 

หมู่ที่  3  บ้านสนบ 267 453 472 925 

หมู่ที่  4  บ้านสตึง 144 299 278 577 

หมู่ที่  5  บ้านภูมิโปน 269 491 503 994 

หมู่ที่  6  บ้านซีจรูก 84 170 164 334 

หมู่ที่  7  บ้านภูมิสวาย 247 457 443 900 

หมู่ที่  8  บ้านภูมิขนุน 134 273 290 563 

หมู่ที่  9  บ้านภูมิโพธิ์ 81 157 139 296 

หมู่ที่  10  บ้านสันติสุข 187 346 344 690 

หมู่ที่  11  บ้านเทพอุดม 224 378 376 754 

หมู่ที่  12  บ้านภูมิพัฒนา 172 317 299 616 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

3.1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี) 
จ านวนครัวเรือน  2,193 ครัวเรือน    
จ านวนประชากร  8,119 คน   แยกเป็น    ชาย  4,089 คน   หญิง  4,030 คน    

โดยแยก จ านวนประชากร  ดังนี้ 

ข้อมูลจ านวนประชากรต าบลดม อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์   แยกตามหมู่บ้าน 
 (ที่มา : ส านักงานทะเบียนอ าเภอสังขะ ข้อมูล ณ วันที ่10 ตุลาคม 2559) 

หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่  1  บ้านดม 234 434 420 854 

หมู่ที่  2  บ้านภูมิคดี 180 322 318 640 

หมู่ที่  3  บ้านสนบ 264 456 471 927 

หมู่ที่  4  บ้านสตึง 144 300 275 575 

หมู่ที่  5  บ้านภูมิโปน 264 477 498 975 

หมู่ที่  6  บ้านซีจรูก 84 170 167 337 

หมู่ที่  7  บ้านภูมิสวาย 241 449 444 893 

หมู่ที่  8  บ้านภูมิขนุน 129 273 284 557 

หมู่ที่  9  บ้านภูมิโพธิ์ 76 154 135 289 

หมู่ที่  10  บ้านสันติสุข 187 350 344 694 

หมู่ที่  11  บ้านเทพอุดม 219 380 369 749 

หมู่ที่  12  บ้านภูมิพัฒนา 171 324 305 629 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

3.2 ช่วงอายแุละจ านวนประชากร 
(ที่มา : ส านักงานทะเบียนอ าเภอสังขะ   ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

 
 
 
 
 
 

ช่วงอายุ (ปี) เพศชาย เพศหญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 36 31 67 

1 ปี 46 53 99 
2 ปี 49 49 98 
3 ปี 64 46 110 
4 ปี 39 56 95 
5 ปี 43 41 84 
6 ปี 48 53 101 
7 ปี 45 47 92 
8 ปี 68 52 120 
9 ปี 48 60 108 
10 ปี 47 45 92 
11 ปี 55 49 104 
12 ปี 68 32 100 
13 ปี 54 56 110 
14 ปี 58 44 102 
15 ปี 65 54 119 
16 ปี 43 51 94 
17 ปี 54 46 100 
18 ปี 39 50 89 
19 ปี 44 50 94 
20 ปี 59 55 114 
21 ปี 51 54 105 
22 ปี 57 47 104 
23 ปี 77 70 147 
24 ปี 65 75 140 
25 ปี 74 63 137 
26 ปี 75 64 139 
27 ปี 64 61 125 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

ช่วงอายุ (ปี) เพศชาย เพศหญิง รวม 
28 ปี 62 51 113 
29 ปี 80 66 146 
30 ปี 64 58 122 
31 ปี 70 55 125 
32 ปี 61 47 108 
33 ปี 62 51 113 
34 ปี 45 45 90 
35 ปี 66 54 120 
36 ปี 54 57 111 
37 ปี 70 60 130 
38 ปี 77 61 138 
39 ปี 54 62 116 
40 ปี 72 62 134 
41 ปี 62 59 121 
42 ปี 61 65 126 
43 ปี 46 77 123 
44 ปี 61 53 114 
45 ปี 57 55 112 
46 ปี 72 80 152 
47 ปี 52 62 114 
48 ปี 67 54 121 
49 ปี 58 62 120 
50 ปี 83 57 140 
51 ปี 60 69 129 
52 ปี 76 68 144 
53 ปี 40 68 108 
54 ปี 68 57 125 
55 ปี 58 64 122 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 

ช่วงอายุ (ปี) เพศชาย เพศหญิง รวม 
56 ปี 47 61 108 
57 ปี 56 55 111 
58 ปี 51 62 113 
59 ปี 57 55 112 
60 ปี 53 46 99 
61 ปี 41 47 88 
62 ปี 50 61 111 
63 ปี 38 64 102 
64 ปี 35 49 84 
65 ปี 24 39 63 
66 ปี 21 25 46 
67 ปี 30 30 60 
68 ปี 23 37 60 
69 ปี 25 28 53 
70 ปี 19 24 43 
71 ปี 32 28 60 
72 ปี 19 27 46 
73 ปี 20 23 43 
74 ปี 15 16 31 
75 ปี 22 15 37 
76 ปี  19 20 39 
77 ปี 10 13 23 
78 ปี 12 10 22 
79 ปี 9 20 29 
80 ปี 10 16 26 
81 ปี 10 17 27 
82 ปี 12 9 21 
83 ปี 13 11 24 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 

ช่วงอายุ (ปี) เพศชาย เพศหญิง รวม 
84 ปี 5 15 20 
85 ปี 9 9 18 
86 ปี 7 7 14 
87 ปี 3 9 12 
88 ปี 6 5 11 
89 ปี 1 10 11 
90 ปี 3 4 7 
91 ปี 3 1 4 
92 ปี 2 4 6 
93 ปี 1 0 1 
94 ปี 1 1 2 
95 ปี 1 2 3 
96 ปี 1 0 1 
97 ปี 0 0 0 
98 ปี 1 1 2 
99 ปี 0 0 0 

100 ปี ข้ึนไป 0 0 0 
 

 

 
 
 
 

ช่วงอายุ (ปี) เพศชาย เพศหญิง รวม 
อายุต่ ากว่า 18 ปี 930 865 1,795 
อายุ 18 - 60 ปี 2,627 2,547 5,174 
อายุมากกว่า 60 ปี 553 697 1,250 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

  สถานศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียน จ านวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จ านวน 
3  แห่ง     ดังนี้ 

1. โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  3  แห่ง 
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน  1  แห่ง 
3. ศูนย์เด็กเล็กต าบลดม  จ านวน  4  แห่ง 
 

 4.1.1 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา หมู่ที่ 11 ต าบลดม โดยมี นายบุญสมชัย  ฟองนวล เป็นผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  
 บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย   12   คน หญิง   12   คน        รวม   24   คน 
 นักการภารโรง  2   คน  

  
 ข้อมูล ณ วันที่     พฤษภาคม 2564 
   

  

ระดับชั้น  จ านวนนักเรียน  (ชาย) จ านวนนักเรียน (หญิง) รวม 

ระดับชั้น    มัธยมศึกษาปีท่ี  1         32 26 58 

ระดับชั้น    มัธยมศึกษาปีท่ี  2 21 38 59 

ระดับชั้น    มัธยมศึกษาปีท่ี  3     21 28 49 

ระดับชั้น    มัธยมศึกษาปีท่ี  4 20 23 43 

ระดับชั้น    มัธยมศึกษาปีท่ี  5 15 17 32 

ระดับชั้น    มัธยมศึกษาปีท่ี  6 14 29 43 

รวมทั้งสิ้น 123 161 284 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

4.1.2 โรงเรียนบ้านศรีมงคล  หมู่ที่ 6  ต าบลดม โดยมี นางสาวกรรณิการ์  ศิลางาม เป็นผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
 บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย    1    คน หญิง    3    คน       รวม   4   คน 
 นักการภารโรง 1 คน ธุรการ 1 คน  

  

  ข้อมูล ณ วันที่     พฤษภาคม 2564 
 
  4.1.3 โรงเรียนบ้านสนบ หมู่ที่ 3 ต าบลดม โดยมี นางวิไล มูลศาสตร์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย    2   คน หญิง   10   คน  ครูอัตราจ้าง ชาย 3 คน หญิง 2 คน  
รวม   7    คน  ธุรการ 1 คน นักการภารโรง    1 คน         

144 142       

  
 ข้อมูล ณ วันที่      พฤษภาคม 2564 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน  (ชาย) จ านวนนักเรียน (หญิง) รวม 

ระดับชั้น    อนุบาล  2    4 3 7 

ระดับชั้น    อนุบาล  3      5 7 12 

ระดับชั้น    ประถมศึกษาปีท่ี  1 3 6 9 

ระดับชั้น    ประถมศึกษาปีท่ี  2 7 4 11 

ระดับชั้น    ประถมศึกษาปีท่ี  3 6 10 16 

ระดับชั้น    ประถมศึกษาปีท่ี  4 6 3 9 

ระดับชั้น    ประถมศึกษาปีท่ี  5 7 3 10 

ระดับชั้น    ประถมศึกษาปีท่ี  6 7 4 11 

รวมทั้งสิ้น 45 40 85 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน  (ชาย) จ านวนนักเรียน (หญิง) รวม 

ระดับชัน้    อนุบาล  2    23 12 35 

ระดับชั้น    อนุบาล  3      20 22 42 

ระดับชั้น    ประถมศึกษาปีท่ี  1 17 16 33 

ระดับชั้น    ประถมศึกษาปีท่ี  2 22 21 43 

ระดับชั้น    ประถมศึกษาปีท่ี  3 14 15 29 

ระดับชั้น    ประถมศึกษาปีท่ี  4 14 11 25 

ระดับชั้น    ประถมศึกษาปีท่ี  5 17 12 29 

ระดับชั้น    ประถมศึกษาปีท่ี  6 21 15 36 

รวมทั้งสิ้น 148 124 272 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 4.1.4 โรงเรียนดมวิทยาคาร  หมู่ที่ 1  ต าบลดม โดยมี นายเรวัตร  แม่นผล  เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 บุคลากรของโรงเรียน ชาย   5   คน หญิง  6  คน        รวม   12   คน 
 ธุรการ 1 คน 

     ข้อมูล ณ วันที่     พฤษภาคม 2564 

 4.1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลดม  
       ข้อมูล ณ วันที่    พฤษภาคม 2564 
  
 4.1.6 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุด ประชาชน   จ านวน  12  แห่ง 

4.2 สาธารณสุข  
 4.2.1 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดม จ านวน   1   แห่ง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดม   ตั้งอยู่บ้านเทพอุดม หมู่ที่  11  ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
มีเจา้หน้าที่  7   คน ดังนี้ 

1. นางวราลักษ์  เนริกุล                  รรท.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดม    
2. นางสาวอัมพิกา  มากม ี       พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน  (ชาย) จ านวนนักเรียน (หญิง) รวม 

ระดับชั้น    อนุบาล  2    15 13 28 

ระดับชั้น    อนุบาล  3      13 12 25 

ระดับชั้น    ประถมศึกษาปีท่ี  1 8 5 13 

ระดับชั้น    ประถมศึกษาปีท่ี  2 13 15 28 

ระดับชั้น    ประถมศึกษาปีท่ี  3 20 19 39 

ระดับชั้น    ประถมศึกษาปีท่ี  4 5 13 18 

ระดับชั้น    ประถมศึกษาปีท่ี  5 13 12 25 

ระดับชั้น    ประถมศึกษาปีท่ี  6 20 11 31 

รวมทั้งสิ้น 107 100 207 

ระดับชั้น  จ านวนนักเรียน  (ชาย) จ านวนนักเรียน (หญิง) รวม 

1.) ศพด.บ้านภูมิโปน 28 28 56 

2.) ศพด.บ้านสตึง 15 24 39 

3.) ศพด.บ้านภูมิสวาย 23 19 42 

4.) ศพด.บ้านภูมิคดี 23 14 37 

รวมทั้งสิ้น 89 85 174 
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3. นางสาวสัญลักษณ์  ชื่นบาน  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
4. นางสาวปิยวรรณ  สุภาวหา  แพทย์แผนไทย 
5. นางล าจวน  ผลแม่น   พนักงานบริการ 
6. นางวันทนา  ราชรักษ์   ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
7. นางปัทมวรรณ  โต๊ะงาม  พนักงานธุรการ 
 4.2.2 มีระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ – กู้ภัย) ประจ าต าบลดม ปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 6 คน 
 4.2.3 มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.ต.ดม) ปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 140 คน ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 
1 นางปราณี  ม่วงชัย 88 1 084-4960987 ประธาน 
2 นางปัทมา  สุขดี 176/1 1 080-7338203  
3 นายน้อย  อกอุ่น 171 1 085-7752429  
4 นายชยางกูร  กงแก้ว 20 1 086-2436413  
5 นายสุธี  บุญทูล 6 1 085-7714020  
6 นางราม  เอ่ียมสะอาด 29/1 1 083-8190619  
7 นางล้น  พิกุลทอง 16 1 084-4356088  
8 นางทับทิม  ทองสีมา 38 1 088-4652124  
9 นางสมพร  มีดี 162/1 1 080-3797314  
10 นางวันทนา  ราชรักษ์ 80/1 1 088-3671610  
11 นางโนรี  ชื่นบาน 202/1 1 088-3750168  
12 นางสวัด  พิศโฉม 110 1 080-0010643 หมู่ที่ 1 รวม 12 ราย 
13 นางเยาวเรศ  บุญนอง 154/1 2 086-2638902 ประธาน 
14 นายก้อน  วงษ์มี 98/1 2 080-0126049  
15 นางปาณี  บุญทูล 11/1 2 098-1685343  
16 นางพรทิวา   ที่ดี 103/1 2 083-3842490  
17 นางเปียน   เสียงแหลม 170 2 081-0748879  
18 นายเต็ง  วงษ์มี 64/1 2   
19 นางลัดดาวัลย์   สุขอุ้ม 147 2 090-7404189  
20 นายรุณ  อนงค์ชัย 103 2 085-4143348  
21 นางละออง  ยิ่งสุด 12/1 2   
22 นางเครือ  ยิ่งสุด 130 2 083-3804623  
23 นางอภิญญา   อุตราศรี 197 2 082-1437798  

24 นางสุมาลี  แกมกล้า 101/1 2 080-0018472  
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 
25 นางพิมพ์จันทร์  สุขอุ้ม 147/1 2 087-2626194 หมู่ที่ 2 รวม 13 ราย 
26 นางสุมิตา   สุขอุ้ม 126/1 3 088-4725179 ประธาน 
27 นายสมเดช   แก้วสว่าง 247 3 087-3759808  
28 นางกรรณิการ์    นันทา  3 080-7208176  
29 นางวาสนา   แก้วสว่าง 20 3   
30 นายสุริยา    ที่ดี 197 3   
31 นางบุญญารัตน์    ราชรักษ์ 130 3 090-3697022  
32 นายปริญ    สุขอุ้ม 127 3 080-6807127  
33 นายกิตติศักดิ ์  สุขอุ้ม 200 3 080-7245595  
34 นางอุดมพร  แป้งหอม 184/1 3 086-2596399  
35 นางงอน    อินทจักร์ 237/1 3 088-7040188  
36 นางวารุณี    ที่ดี 46 3   
37 นางสาวอรณิชา  รักเต็ง  3 086-5849590 หมู่ที่ 3 รวม 12 ราย 
38 นางสุด   รักษร 31/1 4 087-2515375 ประธาน 
39 นางสาวเกษร    ชาติสันติกุล 23 4 087-2623852  
40 นายต๊ะ    หงส์แก้ว 70 4 091-6601411  
41 นางสาวเจนจิต   ปัดภัย 54/1 4 081-1550428  
42 นางดุสิต    น้องดี 57 4 087-8151567  
43 นางละมุด    เสกงาม 36/1 4   
44 นางแดง   ผลแม่น 2 4 087-8755873  
45 นายเสถียน  เลื่อนทอง  4 089-5808869  
46 นางหวล   กุลวิบูลย์ 75 4 080-7360689  
47 นางไมย์   พลศรี 77 4 091-3505969  
48 นางส ารวย    ยิ่งหาญ 78 4   

49 นางสาวนิตยา    เสกงาม 91 4 080-6807362 หมู่ที่ 4 รวม 12 ราย 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 
50 นายฤทธิ์  อกอุ่น 75 5 088-7268233 ประธาน 
51 นายสิทธิ    ราชรักษ์ 72/2 5   
52 นางกรรณิการ์   เลื่อนทอง 8/2 5 087-2473162  
53 นางสาลินี   สายแสงจันทร์ 66/1 5 087-2436015  
54 นายชื่น   จิตรสะอาด 16 5   
55 นางล้วน    ผลผกา 135 5   
56 นางสุพจน์    ศิลางาม 124/1 5 082-1594603  
57 นางบุษรา    อกอุ่น 11/1 5 085-7642433  
58 นางสิริกร    แสวงสุข 122 5 084-3751029  
59 นางซ่อนกลิ่น    เทียมเลิศ 94 5 089-0009201  
60 นางสุนีย์      สระแก้ว 136 5 083-3581290 หมู่ที่ 5 รวม 11 ราย 
61 นางอุ่น   อุดมเดช 57 6 086-2637563 ประธาน 
62 นางวนิดา    ภูผา 27 6 084-8717038  
63 นางอารีรัตน์    สังข์โกมล 21 6 082-8765173  
64 นางวรรณภรณ์    ภู่จ่าพล 42 6 082-1555995  
65 นางกันยา   ทีอุปมา 3 6 087-9639699  
66 นางสุทิต    แย้มงาม 22/1 6   
67 นายเสรือย   ยิ่งชื่น 15 6   
68 นางสุภา    เหล่าด ี 19/1 6 086-2601287  
69 นางส ารวม    ปุ่มแก้ว 36/2 6 084-4356072 หมู่ที่ 6 รวม 10 ราย 
70 นางเพียร    ศรีบุญ 84 7 085-7725934 ประธาน 
71 นางแสงจันทร์      สุดาจันทร์ 125 7   
72 นางอ๊อต    วงษ์มี 64 7 083-3796363  
73 นางจิราพร    บุญอุ่น 83/2 7 087-9811016  

74 นางสวาสดิ์    สุดาจันทร์ 133/1 7 082-8622663  
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 
75 นางสุชารัตน์  พิกุลทอง 177 7 089-2829114  
76 นางวรรณา    ล าดวนหอม 5/2 7 083-3756191  
77 นางสมเพียร   บุญอุ่น 34/2 7 090-3799972  
78 นางอัจราภรณ์    แสนกล้า 29 7 085-2324366  
79 นายสรอน    วงษ์มี 14 7 080-1580537  
80 นางสาวิตตรี     โยแฮนสัน 69 7 098-1169759  
81 นางส าอางค์    ภาคพรม 34/3 7   
82 นางสุกันยา     สุภิษะ 50 7 083-3718576  
83 นางสิงห์    จันนุบิน 13 7 089-2201656 หมู่ที่ 7 รวม 14ราย 
84 นางอ้อยทิพย์    มะโนบาล 131 8 061-0962576 ประธาน 
85 นายสิงห์   หงส์ศรีจันทร์ 126 8   
86 นางประยูร    ดาษจันทึก 92 8   
87 นางสะกร    ทองทา 108 8 087-2556523  
88 นางล าไย    มะโมบาล 84/1 8 086-0746553  
89 นายสามารถ    วันทุมมา 9 8   
90 นางทองศรี    หงส์ศรีจันทร์ 19 8   
91 นางบุญธรรม   ทองทา 105 8 090-1857456  
91 นางเคียม   ศรีช่วย 150 8   
93 นายส ารอง  สุขจิตร  8  หมู่ที่ 8 รวม 10 ราย 
94 นายนิวัฒน์    สร้อยจิตร 17 9 085-2050368 ประธาน 
95 นายมูล    บุญเนื่อง 90 9   
96 นายสัย    ทองสีมา 1 9 087-2516143  
97 นายสม    ยวนจิต 38 9 090-8699128  
98 นางเสบียน    บุญเนื่อง 81 9 087-9277305  

99 นายช่วย    บุญเนื่อง 90 9 088-3463410  
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 
100 นางประยูร    รู้รักษา 156 9 085-2757950  
101 นายนันท์    บุญเนื่อง 127 9 083-3879327  
102 นางสุบิน    ยวนจิตร 162 9 084-4165684  
103 นายวิน     บุญเสริม 20 9 089-5799314  
104 นางวิลัย   สายแสงจันทร์ 146 9  หมู่ที่ 9 รวม 11 ราย 
105 นางอุบล    ผลมาก 193 10 081-7908751 ประธาน 
106 นางสุภาพ  ที่ดี 170 10 088-3427683  
107 นางสะเก็ด    สนุกแสน 19 10 083-3836182  
108 นางลัคนา     แป้งหอม 144/2 10 087-8725279  
109 นางทองดี    ที่ดี 197 10 087-8690149  
110 นางขวัญจิตร์   ราชรักษ์ 220/1 10 090-8318261  
111 นางสาวราตรี  สอนอาจ 251 10 086-0669654  
112 นางส าลี      สิงหช์ัย 67/1 10   
113 นายวร   ธุร ี 69 10 082-1344306  
114 นางพรพรรณ    มาลาศรี 10 10 086-2658943 หมู่ที่ 10 รวม 10 ราย 

115 นางสมพร    ค าศรี 114 11 089-2805538 ประธาน 
116 นายทนง    ยวนจิตร 222 11 088-3658695  
117 นายบัวลอย    ดวงดี 120/1 11 088-3678616  
118 นายสมบัติ    สามใจ 228 11 084-4115038  
119 นางละมวย     ศิริมั่น 159 11 087-0055168  
120 นางบุญมี    มีดี 75 11 091-3297084  
121 นางปุ๋ย    ส่งศรี 120/2 11 081-0760153  
122 นางกนกพรรณ    ผลแม่น 123/1 11   
123 นางสุวรรณี    สนุกแสน 131 11 084-3925040  

124 นางเอียง     ค าศรี 137/1 11 085-6638843  
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 
125 นางศรี    ชาญเชี่ยว 154 11 085-9328355  
126 นายอภินันท์     ศรีเจริญ 107 11 085-2093998 หมู่ที่ 11 รวม 12 ราย 

127 นายพิทักษ์   รื่นรมย์ 78/1 12 081-7901750 ประธาน 
128 นางสุพิน     ยิ่งสุด 205 12   
129 นางสงวน    แท่นแก้ว 149 12   
130 นางปรางฤดี    มีดี 202 12   
131 นางปณิดา    นันทา 19/2 12   
132 นางสิม    ยวนจิตต์ 160 12   
133 นายเสริม   สินสาม 33/1 12   
134 นายสมาน   อยู่ปูน 68 12   
135 นางสุภีร์    ชื่นใจ 92 12 081-7934628  
136 นางเพ็ญ    กล้าแข้ง 89/1 12   
137 นายพิสิทธิ์    ชอบเพราะ 94 12   
138 นายเกียรติศักดิ์    สนุกแสน 78 12 081-0720479  
139 นางทร   จินันทุยา 4/1 12   
140 นางชิด  สุขอุ้ม 130 12 089-5845535 หมู่ที่ 12 รวม 14 ราย 

      
     รวม อสม.ต าบลดม 

= 140 ราย 
ชาย 36 ราย 

หญิง 104 ราย 
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4.3 อาชญากรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลดมมีหน่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนี้ 

1. สถานีต ารวจ  จ านวน  1  แห่ง 
   2. ศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   1   แห่ง จ านวน  160  คน 
   3. ศูนย์อาสาสมัครต ารวจบ้าน (ตร.บ.)   1 แห่ง  จ านวน   27  คน 
   4. อาสาสมัครต ารวจท่องเที่ยว จ านวน 15  คน 
 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์  และในส่วนคนพิการรับลงทะเบียนตลอดทั้งปี 
4. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
5. ช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
6. และงานที่เกี่ยวข้องกับการงานสังคมสงเคราะห์ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยงานสวัสดิการและพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลดม มีข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ  

ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
- ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จ านวน  1,275  ราย 
- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ  จ านวน 401  ราย  
- ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวน 9 ราย  
 

5. การบริหารพื้นฐาน 
        5.1 การคมนาคมขนส่ง  มีถนนลาดยางสายหลักผ่านจากอ าเภอสังขะไปอ าเภอบัวเชด  อยู่ในสภาพที่
สะดวกสบาย  แต่การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านยังไม่สะดวกเนื่องจากถนนถูกน้ าเซาะขาดและ
ส่วนมากเป็นถนนดิน 

5.2 การไฟฟ้า   
             ประชากรทั้งหมดมีไฟฟ้าใช้ จ านวน   2,281  ครัวเรือน  ไม่เพียงพอ   จ านวน    -    ครัวเรือน 
 5.3 การประปา 

1. ใช้ระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11 
2. ใช้ระบบประปาส่วนภูมิภาค  จ านวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2, 3, 4, 9, 12 

 5.4 การโทรคมนาคม 
1. โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  9  แห่ง 
2. อินเตอร์เน็ตสาธารณะ  จ านวน  1  แห่ง 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดม รอ้ยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าว  ยางพารา มันส าปะหลัง    ดังนี้ 
1. อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 80   ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
2. อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 8  ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
3. อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ 5 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
4. อาชีพค้าขาย  ร้อยละ 5 ของจ านวนประชากรทั้งหมด  
5. อาชีพอ่ืนๆ  ร้อยละ 2 ของจ านวนประชากรทั้งหมด      

  
6.2 การปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ

เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  ไก ่และอ่ืนๆ   
6.3 การบริการ 

โรงแรม   - แห่ง 
ร้านอาหาร  - แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง (ท่ารถ  1  แห่ง) 
ร้านอินเตอร์เน็ต/เกมส์คอมพิวเตอร์ จ านวน   7 แห่ง 

 6.4 การท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนต าบลดมมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ คือ ปราสาทภูมิโปนเป็นปราสาทศิลปะแบบเขมรที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย  

ค าว่า ภูมิโปน มีความหมายโดยรวมว่า หมู่บ้านแห่งการหลบซ่อน (ภูมิ แปลว่า หมู่บ้าน โปน แปลว่า หลบ
ซ่อน อีกความหมายหนึ่งแปลว่า มะกอก) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ป ร า ส า ท ภู มิ โ ป น  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 



27 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

โบราณสถาน 4 หลัง คือ ปราสาทก่ออิฐ 3 หลัง และศิลาแลง 1 หลัง  
มีอายุการก่อสร้าง อย่างน้อย 2 สมัย ปราสาทก่ออิฐหลังใหญ่ และหลังทางทิศเหนือสุด นับเป็นปราสาท แบบศิลปะ
เขมรที่มีอายุเก่าท่ีสุดในประเทศไทย คือราวพุทธศตวรรษที่ 13 

ส่วนปราสาทอิฐหลังเล็ก ที่ตั้งตรงกลาง และปราสาทที่มีฐานศิลาแลง ด้านทิศใต้นั้น สร้างขึ้นในสมัย หลัง
ปราสาทภูมิโปน คงจะสร้างข้ึน เป็นศาสนสถาน ในศาสนาฮินดู ไศวนิกาย เช่นเดียวกับศาสนสถานอื่นๆ  
ในรุ่นเดียวกัน แม้จะไม่พบ รูปเคารพ ซึ่งควรจะเป็นศิวลึงค์ อยู่ภายในองค์ปรางค์แต่ที่ปรางค์องค์ใหญ่ยังมี ท่อโสม
สูตร คือ ท่อน้ ามนต์ ที่ต่อออกมา จากแท่นฐานรูปเคารพ ในห้องกลาง ติดอยู่ที่ผนังในระดับพื้นห้อง 

การเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 2077 (สุรินทร์ - สังขะ) ระยะทาง 49 กิโลเมตร จาก
แยกอ าเภอสังขะ เข้าทางหลวง หมายเลข 2124 (สังขะ - บัวเชด) ตรงต่อไป จนถึง ชุมชนบ้านภูมิโปน ระยะทางอีก 
10 กิโลเมตร จะเห็นปราสาท ตั้งอยู่ริมถนน ด้านซ้ายมือ 
 6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
การพาณิชย์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดม 

- ปั๊มน้ ามัน , ปั๊มหัวจ่ายและก๊าซ      จ านวน  9 แห่ง  
- โรงส ี               จ านวน   48 แห่ง 
- ร้านค้าของช า             จ านวน  50   แห่ง 
- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์     จ านวน  14   แห่ง 
- อู่ซ่อมรถยนต์    จ านวน  2   แห่ง 
- ร้านตัดผม / เสริมสวย      จ านวน     7   แห่ง 
- การกลึงโลหะ  ป้าย     ผลติงานอลูมิเนียม   จ านวน    2   แห่ง 
- โรงน้ าแข็ง       จ านวน     1   แห่ง 
- การฟาร์มเลี้ยงสุกร   จ านวน     2   แห่ง 
- จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง   จ านวน     3   แห่ง 
- ร้านซักรีด    จ านวน     1   แห่ง 

 - เสารับสัญญาณโทรศัพท์      จ านวน     5   แห่ง 
 - การผลิตไส้กรอก     จ านวน     1   แห่ง 
 - ผลิต/จ าหน่ายเส้นขนมจีน    จ านวน     1   แห่ง 
 - ร้านขายน้ า    จ านวน  2 แห่ง 
 - สหกรณ์/ร้านค้าชุมชน   จ านวน  7 แห่ง 

- ร้านท าโลงศพ    จ านวน  1 แห่ง 
 - ร้านรับซื้อยางพารา   จ านวน  2 แห่ง 

- ร้านรับซื้อข้าวเปลือก   จ านวน  1 แห่ง 
 - ร้านรับซื้อมันส าปะหลัง   จ านวน  1 แห่ง 

- ร้านท าเฟอร์นิเจอร์   จ านวน  1 แห่ง 
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 - ร้านรับซื้อของเก่า    จ านวน  5 แห่ง 
 - ร้านขายรถมือ 2    จ านวน  1 แห่ง 

- ร้านรับพิมพ์การ์ด    จ านวน  2 แห่ง 
- ร้านเครื่องซักผ้า    จ านวน  3 แห่ง 

 - ร้านอาหารตามสั่ง    จ านวน  9 แห่ง 
- ร้านขายอาหารสัตว์   จ านวน  1 แห่ง 

 
กลุ่มอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
   1.  กลุ่มเลี้ยงสุกร   2. กลุ่มเลี้ยงปลา 
   3. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  4. กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด 

5. กลุ่มเพาะเห็ดฟาง  6. กลุ่มเลี้ยงโค 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 98  
     วัด      2    แห่ง         
       ส านักสงฆ์ 3    แห่ง 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์  ร้อยละ 2 
        คริตสจักร     1   แห่ง 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี ดังนี้ 
  1.  เดือนมกราคม     ท าบุญประเพณี   ปีใหม่ 
  2.  เดือนกุมภาพันธ์    ท าบุญประเพณี   บุญข้าวจี่ 
  3. เดือนมีนาคม    ท าบุญประเพณี   เซ่นไหว้ปู่ตา 
  4.  เดือนเมษายน   ท าบุญประเพณี   สงกรานต์,บวชสามเณรภาคฤดูร้อน 
  5.  เดือนพฤษภาคม   ท าบุญประเพณี   บุญบั้งไฟ 
  6.  เดือนมิถุนายน ท าบญุประเพณี   เซ่นไหว้ปู่ตา 

7.  เดือนกรกฎาคม ท าบุญประเพณี   เข้าพรรษา 
  8.  เดือนสิงหาคม    ท าบุญประเพณี   สารทเล็ก 

9.  เดือนกันยายน   ท าบุญประเพณี   สารทใหญ ่
  10.  เดือนตุลาคม ท าบุญประเพณี   ออกพรรษา 
  11.  เดือนพฤศจิกายน   ท าบุญประเพณี   ลอยกระทง 
  12.  เดือนธันวาคม ท าบุญประเพณี   บุญกฐิน 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอ

ผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  หมอเป่า หมอจับเส้น หมอนวด(หมอรักษาทางศาสตร์ท้องถิ่น) เป็นต้น 
ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาเขมร   ร้อยละ 10 % พูดภาษาอิสาน 
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

  ประชาชนในเขตต าบล ได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง ได้แก่  
เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่ เป็นต้น      
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากสระ หรือหนองน้ า ซึ่งจะต้อง
น ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และ
บางแห่งไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

8.2 ป่าไม้  ในเขตต าบลเป็นป่าละเมาะ และป่าสวนยาง 
8.3 ภูเขา  ในเขตต าบลไม่มีภูเขา 
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8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนที่ของต าบลส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  
ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยท่ีเป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  
ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  ปัญหาที่ยังพบคือ ไม่สามารถท่ีจะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้อง
อาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ไม่
สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน 
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1.  ความสัมพันธ์ระหวา่งแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดม มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน  
โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุม
คณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  สรุปย่อ
ได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็น
กรอบในการด าเนินงานในระยะท่ี 2 

ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการ
ปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน า
ข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติ 



33 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

ในการด าเนินการข้ันต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง
เป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม 2560 
2. สาระส าคัญ 
     2.1 สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ก็มี
ปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตร
แบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาใน
ภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น  
และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบ
กว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีใน
ระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทย
จึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีก
ด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด 
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน  การบริหาร
จัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
 นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่ง
ท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต 20 
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ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไข
ภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความ
เสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์
ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุก
ระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่ง
ในช่วงระยะ 10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551 - 2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะใน
ประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการ
ด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ใน 

สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้ง
อาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่
และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของ
การพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไข
ดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติ
เศรษฐกิจโลก (2546 - 2550) สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับ
ศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 
- 15 ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคต
ของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์
ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชีย
และยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี 2579 มีลักษณะผสมผสานกัน
ทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและ
การบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์
และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะ
เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียว
มาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 
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นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน  รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ 
ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น  
ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ตามมาด้วยการมีข้อก าหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  การใช้ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมา
ตั้งแต่ป ี2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  2553 และล่าสุดใน
ปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 57,392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น 
ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งใน
ตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาท ิกลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงาน
เพ่ิมข้ึนเป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความ
ยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ 
โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทาง
สังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุ
ภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองของประเทศก็มี
ความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับ
สากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
 นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 -2541 ได้ส่งผลให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ 
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัย
ทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคง
มากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มี
การด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและ
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ประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การ
ด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและ
การออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง  ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมค่า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อน
หลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
ได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณา
การจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส 
และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวม
ทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และ
กฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและ
ไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทาย
มาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อม
โทรมลงในทกุด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความ
มั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้าน
แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน
นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทาง
สังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้น
ขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี 
ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดัน
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การเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น  กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของ
สังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็น
ต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด
มากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับ
การสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถ
แก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4-5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 
รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ า
จะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไป
ได้ในระยะยาว 
  ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้ง
ที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยง
ในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้
ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์
ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับ
ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัย
โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง 

เศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทา
งานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การ
ก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะ
ส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 
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อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการ
สูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์
ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับความ
เสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับ
คนในชาติได ้จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้อง
กับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนา
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้น
หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น และปญัหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความ
เสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์
ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง 
ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุ
ซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ 
การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
2.2 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การ
ด ารงอยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ
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ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระ
ของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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 2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้อง

มีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประ
จาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดลุยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้ง
ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
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- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
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(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ 
ชุมชน 

(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

 
(1) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนด
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เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ 
และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ 
การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงาน 
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดม มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผน
ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม  
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 องค์การบริหารสาวนต าบลดม จึงได้
จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
อาท ิกระแส 

การเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่
รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศใน
ปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2. สถานะของประเทศ 
2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 มาอยู่ที่
ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมา
เป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่าง
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : 
GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534 - 2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 2543 - 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบ
กับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 – 2557 อยู่ที่
ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 
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2.2.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น  
(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เป็นร้อยละ 7.2 
28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  
(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนัก
ลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานใน
ระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลัง
แรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : 
TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่ งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออก
รวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 
ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2557) 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
เพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัย
แรงงาน 

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 2524 และ 
2540 แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์
ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณ
ที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อย
ละ37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้
จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นใน
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ระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นน า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี  2558 หรือ Ease of Doing 
Business 2015  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  26 จาก 189ประเทศ
ทั่วโลก  

2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีข้ึนจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้
เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 
2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47 และด้านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศ
ที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล าดับในปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีที่
ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.17 ต่อ GDP 
โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดย
เป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 
4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556บุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนามีจ้านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 
20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน  

2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมี
ราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้าน
ความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนา
นวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถ 
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พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบ
กิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการ
ของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

2.2 ด้านสังคม 
2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-2508 เป็น 
1.62 คน ในช่วงปี 2548-2558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(2) กeลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่ม 
เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และร้อยละ 
0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548  - 2557) แต่
ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มี
การศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 27 ของ
ประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 การเพ่ิมขึ้นของ
ผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลัง
แรงงานเพ่ิมข้ึน แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของ
รายได้ทั้งหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี 2543 เหลือ 3 คน 
ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 2543 -
2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ปี แต่
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดย
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ช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ คนไทย
ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอรร์ปัชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี2556 แต่ความยากจนยัง
กระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย 
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 เหลือ 0.465 ในปี 
2556 อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ใน
ปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุด
ร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การ
กระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 2555-2556 

2.2.5 ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัว

อยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 325.7 
เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะ
ความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความ
เป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า 

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 

(4) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมขึ้นจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555 เป็น 
2.471 ล้านคน ในปี 2557 ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 

(5) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้า
ไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
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2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกัน
ทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น
แบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้น
เป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้
ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่ างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่
อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่
ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 4,544,926  ครัวเรือน อย่างไรก็
ตาม รฐัเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาท ิการให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว 
ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็น
แผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้
ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 142,632 แห่งในปี 2555 เป็น 
152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ32.51 ขององค์กรทั้งหมด และองค์กร
การเงิน ร้อยละ 26.77  

2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรพัย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดิน

เพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูก
บุกรุกท าลายมากข้ึน โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 
2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 

 (2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อม



51 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

คุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้
ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้
พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็น
การลดลงร้อยละ 34.8 ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตร
ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2549-2554 พบว่า ป่าชายเลนมี
สภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน ลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้าน
ตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการ
สัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือ
การบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 2555 ต้อง
น าเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของความต้องการ
ใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของการน าเข้า
พลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 อยู่ที่ระดับ 1.981 พัน
บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มี
การใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 0.6 

(5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด 27 แอ่งน้ า
บาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมา
ใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้า
บาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง  
ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี 2557 มีจ านวนประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่
ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรร
น้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิด

ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
2557 สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
เพียงร้อยละ 18 ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย ในปี 
2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสีย
เหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  ขณะที่การจัดการของเสีย
อันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตราย
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ต้นทุนในการก าจัดสูง 

 (2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน 
และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้น
ปี 2557ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการ
ปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มา
จากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน  ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีข้ึนเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ
ประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและ
การปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ า
เสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 10.3 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2533 ปริมาณ 229.03 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น 265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดยปริมาณการ
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ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการ
กักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาค
ดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม
ของประเทศ 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ าทว่มเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูก
จัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่
ในระดับปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข 
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 มีอย่างน้อย 6  ประการคือ 
(1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) 
หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นท่ีมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ 
ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริต
เพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษ ีขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาค
ประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิด
คุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบาง
กลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการ
ต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษา
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที ่72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้
มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของ
ประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการ
แผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ  ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง 

(2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
และ 2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ13.31 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 25.17 ใน
ปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก ่อปท. ฉบับที่ 1 จ านวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ 
ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จ านวน 75 งาน/กิจกรรมจาก 114 งาน/กิจกรรม และ
ถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 9.850 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน 
บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน 79 คน และ
ลูกจ้างประจ า 3,098 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขต
พ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และ
ปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.90 ของ
รายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้องถิ่น
จ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ใน
พ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมือง
และการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

 

2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน 
ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  อันเนื่องจากการ
ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบ
ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
มาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะ
เข้าไปแก้ไขปญัหาเหล่านี้ได ้ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 
2557 ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่
อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับ
ปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนน
เท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึง
มีคอรัปชั่นน้อย) 
3. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

3.1 บริบทภายใน 
3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๔4 (3) ราคาน้ามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-100 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และภาคบริการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 
0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทย
ในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3–4.3 โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 
ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 4.3 – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจ
ไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว 
โดยเฉพาะ (1) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่ง
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จะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของ
ประชากรผู้สูงอายุ (3) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (4) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศ
รายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และ
มาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหา
รายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
ประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน

ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 
คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน การขาดแคลน
ก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้าน
การยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และ
การขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่
อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อคนต่อปี 

3.1.3 ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่
ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อย
ละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่าในปี 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหา
ต่างๆ อาท ิปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
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3.1.4 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร 
รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานใน
พ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด 
การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการ
แรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มีมาตรา
ส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา 69 
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐต้องด าเนินการ
ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ 
มาตรา 89 รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ
ยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากร
ที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  
อาทิ มูลนิธิสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
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3.2 บริบทภายนอก 
3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001-2100) 
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก 
โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  สะท้อนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  โดยการเป็น
สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น 
นอกจากนี ้มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทย
ที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และ
อ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใส
และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคญัๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1) การลดข้อจ ากัดใน
ด้านอุปสงค์ในประเทศ 1) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้น
ทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ 3) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถาน
ที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 
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(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรง
กดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้า
เกษตร สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมี
แนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้า งการ
เติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 
12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้ม
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม  

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี ้ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็น
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แรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทาง
การค้า 

3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท้าเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน 17 ข้อ และ
เป้าหมาย (Target) จ้านวน 169 ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้น
ขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่า
เทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมใน
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือ
การพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
4. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้อง
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

4.2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็น
ชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.3 เป้าหมาย 
4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
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(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปประสงค์และอุปทานของน้ า 

4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(4) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

5. แนวทางการพัฒนา 
5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
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5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน 
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่าง
สาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น 
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค
อาเซียน 

5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ้าเป็น
ส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร
จากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัด
จากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม 
ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือ
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รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและ
ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมาย
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิง พ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคต
เพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัย
สนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่

เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี

คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
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(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

 
5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 

การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย 
(Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้
ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุก
ภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

5.3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้าง
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและ
เมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (3) 
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การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 
.... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

 
5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อ
ความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า 
การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า 
ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการ
ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและ
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แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้
จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนด
มาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่
เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบ
จากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบ
สู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริม
การท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้
ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้
ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่
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ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) 
การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตาม
ธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อม
รองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 
5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับ
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
6. การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
             1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและ
ดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคน
เพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดย
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้องกันและควบคุม
ปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการ
เสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริ มคุณธรรมจริยธรรมในสังคม        
       2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทย
สามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การ
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เข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและ
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่
เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพือ่สร้างสัมมาชีพในพื้นที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่
หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้ างโอกาสการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความ 
ขัดแย้งในสังคมไทย        
        3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้ง
กฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษา
สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐาน
ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการ
สร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ 
การศึกษานานาชาติ  ธุ รกิจที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น         
ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การ
พัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร 
โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือ
รองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ า
กว่า ร้อยละ 5 ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว        
               4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ร้อยละ ๒๐ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของ
การผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งนี ้
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เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
             5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและ
ยั่งยืน   

ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  

(1) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม  
(2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ

ยุติธรรม  
(3) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอยา่งสันติสุขในทุกพ้ืนที่  
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคง  
(5) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษา

ผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย  
(6) เสริมสร้างความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์  
(7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของ

ชาติทางทะเล  
(8) เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ  
(9) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความม่ันคง

ระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ  
(10) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
(11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นท่ีได้อย่าง

เป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย 
พัฒนาด้านความม่ันคง 
            6) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  

เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วาง 
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ไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี 2577 
         7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการ
พัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศท่ีได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้าง
เครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ 
ขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 
          8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพ
การแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มี
ความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศ
ไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้ 
สูงในอนาคต 
            9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  

ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
รักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 

 (1) การพัฒนาภาค  
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(2) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค  
(3) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ  
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์ 

อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 
              10) ยทุธศาสตร์ความร่วมมือด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค  
ก าหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี
ตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเก่ียวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และ
ระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้า
สู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและด าเนินงาน
ของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความ
เชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐาน
ของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การ
ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
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1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 
2563 
1. สภาพทั่วไป  
  1.1 ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 14◦7' ถึง 18◦27' เหนือ และลองติจูด 

100◦54' ถึง 105◦37' ตะวันออก ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านใต้ 
ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  
  1.2 พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม 105.53 ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มี
ความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น 2 เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบโคราช อยู่
บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทาง ตอนเหนือ
ของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาท่ีแบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่ เทือกเขา
ภูพาน  
  1.3 ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น 3 ฤด ูคือ ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-
พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม-
ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนวเทือกเขาดงพญาเย็น
และสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พื้นที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่า
แอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน 
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่
มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  
  1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี 2559 มีพ้ืนที่รวม 105.53 ล้านไร่ จ าแนกเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 15.66 
ล้านไร่ หรือร้อยละ 14.9 พ้ืนที่ทาการเกษตร 63.87 ล้านไร่ หรือร้อยละ 60.5 และพ้ืนที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ 26.02 
ล้านไร่ หรือร้อยละ 24.7 ของพ้ืนที่ภาค  
  1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ  
   1.5.1 ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมี
เกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  
   1.5.2 แหล่งน้ า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ 3 ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความยาวประมาณ 765 
กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แม่
น้ามูล มีความยาวประมาณ 641 กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขงท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลาน้าพอง 
และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน 
(ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย 5-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึกของบ่อ
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ประมาณ 30 เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่งโคราชและแอ่ง
สกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม  
   1.5.3 ป่าไม้ ในปี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จานวน 15.66 ล้านไร่ คิด
เป็นร้อยละ 14.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ 15.3 ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังต ากว่าค่าเป้าหมาย ในการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น ป่าเบญจพรรณ  
2. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
  2.1 โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 
สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
   2.1.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)  
   2.1.2 เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
   2.1.3 เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 2  
  2.2 รถไฟ  
  2.3 สนามบิน  
  2.4 ด่านชายแดน  
  2.5 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟ
ความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชมุทางถนนจิระ-ขอนแก่น 
ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ (ช่วงบางปะอิน-
นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  
  2.6 บริการสาธารณูปโภค  
   2.6.1 ไฟฟ้า  
   2.6.2 ประปา  
3. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
 3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ  
 3.2 เศรษฐกิจรายสาขา  
 3.3 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  
4. ประชากรและสังคม 
 4.1 ประชากร  

จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี 2560 มีจานวนประชากร 21.98 ล้านคน หรือ
ร้อยละ 33.2 ของประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก 21.69 ล้านคน ในปี 2555 และมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากรในช่วงปี 
2555-2550 โดยเฉลี่ยร้อยละ 0.31 ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ 0.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มี
ประชากรมากท่ีสุด 2.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 1.81 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น 
มีประชากร 1.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12.0 8.5 และ 8.2 ของประชากรภาค ตามลาดับ  
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4.2 แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก ในปี 2560 

มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่
มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 56.48 ในปี 2560 มีความรู้ระดับมัธยมต้น 
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 16.02 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 17.9 ในปี 2560 ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 11.87 ใน
ปี 2555 เป็นร้อยละ 11.96 ในปี 2560 แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.07 ในปี 2555 เป็นร้อย
ละ 2.09 ในปี 2560 ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 7.05 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี 2560 

4.3 การศึกษา  
สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี 53 แห่ง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็น

มหาวิทยาลัยของรัฐ 36 แห่ง เอกชน 10 แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน 7 แห่ง ในจานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย 12 
แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

4.4 สาธารณสุข  
มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี 2560 มีจานวนโรงพยาบาล

รัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 291 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 
(รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จานวน 3,477 แห่ง  
5. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
  5.1 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จานวน 15.66 
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ 15.3 ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 2556-2560 มี
อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการเกษตร
ที่เพ่ิมมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากท่ีสุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูม ิ
จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  
  5.2 สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  
  การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2556-2560 มีจานวนการเกิดไฟป่าเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 
8.8 โดยปี 2560 เกิดไฟไหม้ป่า จ านวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ ลดลงจาก ปี 2556 ที่มีจานวน 1,574 
ครั้ง และจานวนพ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม้ป่ามากที่สุด โดยในระหว่างปี 2556-2560 เกิด
ไฟไหม้ป่าเฉลี่ย 1,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 18,741.2 ไร่ต่อป ี 
6. สภาวะแวดล้อม  
  6.1 จุดแข็ง  
  6.2 จุดอ่อน  
  6.3 โอกาส  
  6.4 ภัยคุกคาม  
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7. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 

8. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ 
ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ “มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน 
โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่ เชื่อมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ  รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม  อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อ
การลดความเหลื่อมล้ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  
  8.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  
  8.2 วัตถุประสงค์  
   8.2.1 เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การดารง
ชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
   8.2.2 เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพา
ตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
   8.2.3 เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้  เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
   8.2.4 เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
   8.2.5 เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่
น้าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
  8.3 เป้าหมาย  
   8.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
   8.3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  
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8.4 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อปี  

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ า
กว่า 0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 0.446 

ลดลงต่ ากว่า  
0.446 

 
8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ

ชีวิตอย่างยั่งยืน  
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ

ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การ

แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8.5.4 ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่

เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ 
เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

1.3.2 แผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา 
ชัยภูม ิบุรีรัมย์ สุรินทร)์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ป ีพ.ศ. 2564 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ บูรณาการนโยบายพัฒนา
ภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับทบทวน แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
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พ.ศ. 2564 แนวทางการก าหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนา กลุ่มจังหวัด และกรอบระยะเวลาการจัดทาแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมและทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -
2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 11 -13 กันยายน 2562 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนา
ภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการ
ท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับ
โอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่ม
จังหวัด 
   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 –2565)  
ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ บูรณาการ 
(ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที ่10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยสรุป
ประเด็นส าคัญ ดังนี้  

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)  
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ  
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที ่

มีชื่อเสียง  
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เป้าหมายการพัฒนา  
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข  
ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป  
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 –2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ในการบูรณาการ แผนงาน/โครงการ เพ่ือแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
กลุ่มจังหวัด ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป 
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1.3.3 เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดสุรินทร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2561-2565 
(ฉบับทบทวน ปี 2565) 

“เมืองเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน ท่องเที่ยววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์  

1. จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน  
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว  
4. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัด  
5. ครัวเรือนยากไร้เป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน  
6. ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมลดลง  
7. ปริมาณการกักเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสุรินทร์  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย ์ 
2. เพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน  
3. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์  

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  
1. จ านวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้น  
2. จ านวนสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน  
3. จ านวนช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 

 แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผลการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์มาด าเนินการ  
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
3. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต และเกษตรกร  
4. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต  
5. ส่งเสริมการแปรรูป และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตรอินทรีย์  
6. การขนส่งและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์  
7. พัฒนาระบบการตลาดเกษตรอินทรีย์ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึน  
2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน  

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  
1. จ านวนผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึนต่อปี  
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปีฐาน  

แนวทางการพัฒนา  
1. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและผู้น าเข้า-ส่งออก  
2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอสนับสนุนการจัดการ ด่าน

พรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ ให้ได้มาตรฐานสากล  
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้า การลงทุน และการบริการ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว  
2. เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว  

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว  
2. รอ้ยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว  

แนวทางการพัฒนา  
1. การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวและการบริการแนววิถีใหม่ (New Normal)  
2. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแนววิถีใหม่ (New Normal)  
3. การพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและบริการ  
4. การยกระดับการจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์สู่ระดับโลก  
5. ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว  
6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพิ่มขึ้นและได้มาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีป่่าไม้ การบริหารจัดการน้ า และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  

1.จ านวนพื้นที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน  
2. ร้อยละท่ีลดลงของขยะมูลฝอย  
3. จ านวนชุมชน/หน่วยงานที่ใช้พลังงานทางเลือกเพ่ิมข้ึน  
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4. ปริมาณเก็บกักน้ าเพ่ิมข้ึน  
แนวทางการพัฒนา  

1. การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน  
2. การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ  
3. การส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก  
4. การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ า 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขและสังคมร่มเย็น  
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  

1. อัตราผู้ป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงลดลง  
2. รายได้เฉลี่ยครัวเรือนยากจนเพ่ิมข้ึน  
3. จ านวนต าบลต้นแบบจัดการตนเองเพ่ิมข้ึน  
4. จ านวนคนทุกช่วงวัยและได้การพัฒนาฝึกอาชีพในชุมชน  
5. ครัวเรือนยากไร้เป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน แนว

ทางการพัฒนา  
1. การส่งเสริมสุขภาพ  
2. การป้องกันและควบคุมโรค  
3. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาทักษะชีวิต  
4. การส่งเสริมอาชีพ  
5. พัฒนาทักษะอาชีพประชาชนทุกช่วงวัย  
6. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน  
7. จัดการสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมในทุกช่วงวัย และยกระดับพื้นท่ีต้นแบบทางสังคม 
8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากไร้ตามเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
2. เพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดยาเสพติด  
3. เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  
1. จ านวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) เพ่ิมข้ึน  
3. ร้อยละคดีอาชญากรรมลดลง  
4. จ านวนหมู่บ้านชายแดนที่มีความพร้อมในการเฝ้าระวังภัยคุกคาม  



81 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

แนวทางการพัฒนา  
1. การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
2. การพัฒนาคน องค์กร เครือข่าย หมู่บ้าน/ชุมชน และหมู่บ้านตามแนวชายแดน  

เพ่ือความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และห่างไกลยาเสพติด  
3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) 

วิสัยทัศน์  (Vision)   
“เมืองเกษตรอินทรีย ศูนยเ์ศรษฐกิจชายแดน ทองเที่ยววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร  
1. จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน  
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค้าการค้า  
3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเที่ยว  
4. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่าไมจ้ังหวัด  
5. ร้อยละที่ลดลงของขยะมูลฝอย  
6. สัดส่วนของคนอายุยืนตั้งแต่ 80 ปขึ้นไปเพ่ิมขึ้น  
7. ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมลดลง 
8. ครัวเรือนยากไร้เป้าหมายได้รับการยะระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ขั้นพ้นฐาน 
9. ปริมาณการกักเก็บน้ าเพ่ิมขึ้น 

ประเด็นยทุธศาสตรการพัฒนา  
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและสงเสริมเกษตรอินทรียอย่างครบวงจร  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย  
2. เพ่ือยกระดับสินคาเกษตรอินทรียใหไดมาตรฐาน  
3. เพ่ือเพ่ิมชองทางการจ าหน่ายสินคาเกษตรอินทรีย  

เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. จ านวนพื้นที่เกษตรอินทรียที่เพ่ิมขึ้น  
2. จ านวนสินคาเกษตรอินทรียที่ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น  
3. จ านวนช่องทางการจ าหน่ายสินคาเกษตรอินทรียเพ่ิมขึ้น  

แนวทางการพัฒนา  
1. การเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย  
2. การยกระดับสินคาเกษตรอินทรียให้ไดมาตรฐาน  
3. การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินคาเกษตรอินทรีย์ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างผู้ประกอบการรายใหม่  
2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าในจังหวัด  
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เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ิมขึ้นต่อปี  
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค้าการค้าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปีฐาน  

แนวทางการพัฒนา  
1. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและผู้น าเขา-สงออก  
2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการค้า การลงทุน และการบริการ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการทองเที่ยว  
2. เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเที่ยว  
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว  

แนวทางการพัฒนา  
1. การพัฒนาตลาดการทองเที่ยวและการบริการ  
2. การพัฒนาบุคลากรด้านการทองเที่ยว  
3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินคา ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ไดมาตรฐาน  
4. การพัฒนาเพ่ือยกระดับการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่องแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไมแ้ละรักษาสิ่งแวดล้อมสมดุล  
เป้าหมายและตัวชี้วัด  

1. จ านวนพื้นที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น  
2. ร้อยละทีล่ดลงของขยะมูลฝอย  
3. จ านวนชุมชน/หน่วยงานทีใ่ช้พลังงานทางเลือกเพ่ิมข้ึน 
4. ปริมาณกักเก็บน้ าเพ่ิมขึ้น  

แนวทางการพัฒนา  
1. การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน  
2. กาส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ  
3. การส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก 
4. การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ า 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  วัตถุประสงค์  
    1. เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขและสังคมร่มเย็น  
  เป้าหมายและตัวชี้วัด  
    1. สัดส่วนของคนอายุตั้งแต่ 80 ปขึ้นไป เพ่ิมข้ึน  
    2. รายไดเฉลี่ยครัวเรือนเพ่ิมขึ้น  
    3. จ านวนต าบลแบบจัดการตนเองเพ่ิมข้ึน  
    4. ร้อยละของคนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และไมมีงานท าไดรับการฝึกอบรมอาชีพ  
    5. สัดส่วนของนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียนทั้งหมดลดลง  
 แนวทางการพัฒนา  
    1. การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี  
    2. การสงเสริมการด าเนินชีวิตตามศาสตรพระราชา  
    3. การสงเสริมใหองคกรภาคประชาชนมีความเขมแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได  
    4. การพัฒนาคุณภาพ ทักษะชีวิต และการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  
    5. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
  ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัย  
  วัตถุประสงค  
    1. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน  
    2. เพ่ือใหมีหมูบาน/ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติ (หมูบานสีขาว) เพ่ิมขึ้น  
    3. เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
  เปาหมายและตัวชี้วัด  
    1. จ านวนครั้งในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน  
    2. จ านวนหมูบาน/ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติด (หมูบานสีขาว) เพิ่มข้ึน  
    3. รอยละคดีอาชญากรรมลดลง  
 แนวทางการพัฒนา  
    1. การสงเสริมและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน  

   2. การพัฒนาคน องคกร เครือขาย หมูบาน/ชุมชน เพ่ือความมั่นคง ความสงบ เรียบรอย และหาง
ไกลยาเสพติด  

    3. การรักษาความสงบเรียบรอยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ ประชาชน  
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1.5 ไทยแลนด์ 4.0 (THAILAND 4.0) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ 4.0  โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล 
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ 4.0 มีดังนี้ 
 
  
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 

Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหารเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิเทคโนโลยีการเกษตร 
(Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 
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3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส 
(E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการ
ท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
  

   นโยบายการพัฒนาอ าเภอสังขะ  
วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอสังขะ 
 “วิสัยทัศน์ของอ าเภอสังขะ  สังคมน่าอยู่   มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง” 
  1.  พัฒนาและส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้มีการขยายตัวมากขึ้น 
  2.  พัฒนาอุตสาหกรรม  โดยสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปในพ้ืนที่
โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมของชุมชน 
   3.  พัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับระบบนิเวศน์   เพ่ือเกษตรแบบยั่งยืน 
   4.  พัฒนาให้มีการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ เพ่ือสร้างเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชน 
  5.  พัฒนาด้านแหล่งน้ าให้เพียงพอ และให้มีการจัดระบบการใช้น้ าให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
   6.  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  ถนนระหว่างหมู่บ้าน ต าบล เส้นทางระหว่างชุมชนกับแหล่ง
เศรษฐกิจให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
   7.  สนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก โดยมีการส่งเสริมของประชาชน 
   8.  ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือสร้างอ านาจต่อรอง 
  9.  ปรับปรุงให้มีการบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ การสื่อสาร ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของชุมชน 
   10.  พัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  พร้อมกับปลูกจิตส านึกการมีวิถีชีวิตแบบไทย ๆ 
   11.  พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนและขยายระบบการศึกษา 
   12.  ส่งเสริมการรวมกลุ่ม โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้คนรู้จักคิดเป็นท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น 
   13.  พัฒนาความคิด ทัศนคติ ค่านิยมของชุมชนและสังคมให้เป็นสังคมเอ้ืออาทรต่อกัน  สามารถ
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน มองถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ให้ความส าคัญต่อการดูแลกลุ่ม  ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 
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  14.  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนให้มีบทบาทในการตัดสินใจและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาของตนเอง 
  15.  สร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญของการอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตย 
  16.  สร้างชุมชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  17.  ประชาชนในวัยท างานมีงานท าอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น 
   18.  ผู้ใช้แรงงานได้มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
  19.  ปลูกจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
  20.  ขยายอ านาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ท้องถิ่น 
  21.  พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรกรรมธรรมชาติ 
  22.  ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทุกระดับให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
  23.  ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองชุมชนและท้องถิ่น 
  24.  การจัดตั้งศูนย์ราชการเพ่ือให้บริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  25.  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพ่ือให้มีเวทีประชาคมทุกระดับ สร้างและปลูกจิตส านึก
ขบวนการประชาธิปไตยให้กับประชาชน  
ยุทธศาสตร์อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ให้มีมาตรฐานและส่งเสริมให้
ประชาชน  มีการด ารงชีวิตแบบพอเพียง 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมที่ดีและชุมชนเข้มแข็ง 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสร้างสภาพแวดล้อม 
 6. ด้านความมั่นคงชายแดน 

พันธกิจ  อ าเภสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 
  1. เพ่ิมผลผลิตและยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  2. พัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน 
การวิเคราะห์  จุดแข็ง  จุดอ่อน   โอกาส   อุปสรรค 
  1. จุดแข็ง 
   1. เส้นทางหลักเหมาะกับการลงทุน 
   2. มีแหล่งท่องเที่ยว 
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   3. มีปราชญ์ชุมชน 
   4. มีพืชเศรษฐกิจ 
   5. มีโรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่น  ก่อให้เกิดการจ้างงาน  สร้างรายได้ในชุมชน 
   6. มีกองทุกหมู่บ้าน 
   7. มีเกษตรอินทร์ 
   8. มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง 
   9. มีตลาดรับซื้อผลผลิตอย่างต่อเนื่อง 
   10. มีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง 
  2. จุดอ่อน 
   1. การคมนาคมไม่สะดวก 
   2. ราคาผลผลิตตกต่ า 
   3. ประชาชนไม่วางแผนการใช้เงิน 
   4. มีการบุกรุกที่ท ากิน  การตัดไม้ท าลายป่า 
   5. ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 
   6. ประชาชนขาดการพ่ึงตนเอง 
   7. ประชาชนว่างงานมีจ านวนมาก 
   8. ผู้สูงอายุยังไม่ได้รับเงินค่าครองชีพอย่างทั่วถึง 
  3. โอกาส   
   1. มีแหล่งท่องเที่ยว 
   2. มีกลุ่มอาชีพ  และการค้าชายแดน   
   3. มีแหล่งเงินทุน 
   

4. อุปสรรค 
   1. งบประมาณมีจ ากัดจึงไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
   2. ขาดการสนับสนุนจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง 
   3. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว 
 

นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
    1. ส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพ สร้างงาน เพ่ิมรายได้  หมายถึง  การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้กับราษฎร เพ่ือสร้างงาน มีงานท า ให้ชาวบ้านมีรายได้ มีอาชีพเสริมโดยไม่ต้องไปหาท างาน
ต่างถ่ิน  
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   2. จัดสรรและเพ่ิมงบประมาณ  ดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ให้เต็มพ้ืนที่  100%  
หมายถึง  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  สงเคราะห์  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  เพ่ิมเติมให้ครบทุกคนใน
พ้ืนที ่
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว   หมายถึง  ส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรมต่าง ๆ  ในท้องถิ่น  ส่งเสริม  ปรับปรุง  พัฒนา  โบราณสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นประเพณีและ
วัฒนธรรมสืบทอดตลอดไป 
   4. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  การกีฬา  และพัฒนาคุณภาพชีวิต  หมายถึง  สนับสนุนการศึกษา  
ให้เด็กนักเรียนทกุโรงเรียนในเขตบริการได้มีความพร้อมในด้านการเรียน  ทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา  แก่เด็กนักเรียน
ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียน  ด้านกีฬา    ส่งเสริมให้มีอุปกรณ์การกีฬาทุกหมู่บ้าน  จัดให้มีการแข่งขันกีฬา  
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกๆ ด้าน 
   5. ปรับปรุง  พัฒนา  และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  หมายถึง  การปรับปรุง  ก่อสร้างถนน
หนทาง  ให้เกิดความสะดวกสบายในการสัญจร  แก้ไขปัญหาน้ าท่วมในหมู่บ้าน  โดยการท ารางระบายน้ า  และวาง
ท่อระบายน้ าคอนกรีต  ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงหัวไร่ปลายนา  ปรับปรุงเพ่ิมเติมไฟฟ้าสาธารณะให้สว่างครบทุก
หมู่บ้าน 
   6. ปรับปรุง  พัฒนา  และก่อสร้างแหล่งน้ า  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  
การปรับปรุงแหล่งน้ าเดิมที่มีการตื้นเขินให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ  สามารถเก็บกักน้ าให้เกษตรกรใช้
ประโยชน์ได้  ในการอุปโภค  บริโภค  และก่อสร้างแหล่งน้ าใหม่เพ่ิมเติม  ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไป 
   7. ส่งเสริมและสนับสนุนโยบายของรัฐบาล  หมายถึง  การด าเนินงานแบบบูรณาการตามนโยบาย
ของรัฐบาล  ทุกๆ ด้าน เพื่อให้บริการแก่สาธารณะ  และผลประโยชน์ตกถึงประชาชน 
   8. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณะภัย  หมายถึง  การจัดให้มีศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย  
เพ่ือเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือราษฎรที่ปาระสบปัญหาจากภัยธรรมชาติได้ทันท่วงที  ช่วยลดการสูญเสียทั้งชีวติ
และทรัพย์สินของประชาชน 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
“พัฒนาคน  พัฒนางาน  เสริมสร้างเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ วิถีเกษตรอินทรีย์” 

 

  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดม   (Mission) 
 

   1. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   2. พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   3. พัฒนาการท่องเที่ยว   

   4. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
   5. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
   6. การพัฒนาสาธารณสุข 
   7. พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
   8. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   9. พัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและการบริการประชาชน 

2.2 ยุทธศาสตร ์
 องค์การบริหารส่วนต าบลดม  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ได้มี

ความตระหนักถึงบทบาทภารกิจตามอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ตอบสนอง
ต่อความต้องการ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบลดม  อีกท้ังเน้นหลักการบริหารจัดการที่ดี จึงได้
ด าเนินตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา 9 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว   

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการคมนาคม และสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน 
2.3  เป้าประสงค์ 
  1. ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตการผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ  ลดการใช้สารเคมี 
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  3. พัฒนาและฟ้ืนฟูโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
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  4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียงและยั่งยืน 
  5. การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ  คนพิการเป็นไปอย่างทั่วถึง 
  6. มีแหล่งน้ าส าหรับพ้ืนที่การเกษตร การอุปโภคบริโภค 
  7. ประชาชนมีน้ าประปาที่สะอาดได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
  8. พัฒนาเส้นทางคมนาคม เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
  9. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอทุกครัวเรือนโดยการขยายเขตไฟฟ้า ย้ายเสาไฟฟ้า เพิ่มแรงดันไฟฟ้าเพ่ิมไฟ
ส่องทางสาธารณะ 
  10. ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากยาเสพติด เสริมสร้างสุขภาพของ
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ควบคุมและป้องกันโรค 
  11. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  12. ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย  และรวดเร็ว 
  13. ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  14. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่  มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ 
  15. องค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ร่วมคิด  
  ร่วมท า  ร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างรวดเร็ว 
  16. การบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
2.4 ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละ 60  ของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 
(2) ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
(3) จ านวนครอบครัวที่ได้รับความรู้ จ านวน 30 ครอบครัว 
(4) ร้อยละ 60 ได้พัฒนาจุดด้านการเกษตรให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร 

(5) ร้อยละ 100 ของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
(6) ร้อยละ 60 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
(7) ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ประโยชน์ 
(8) ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับการช่วยเหลือ 
(9) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
(10) ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 
(11) ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพ่ิมขึ้น 
(12) ร้อยละ 70 ของโครงการด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
(13) ร้อยละ 70 มีกิจกรรมการขับเคลื่อน 



92 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

(14) ร้อยละ 100 ของผู้อายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์ 
(15) ร้อยละ 60 ลดปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดในพ้ืนที่ 
(16) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
(17) ร้อยละ 90 ของประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค 
(18) ร้อยละ 70 ของจ านวนประชากรผู้ใช้ประโยชน์ 
(19) ร้อยละ 80 ผู้มารับการบริการมีความพึงพอใจในการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ 
(20) ร้อยละ 70 ผู้มารับการบริการมีความพึงพอใจในการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ 
(21) ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ประโยชน์แบบจ าลองฯ 
(22) ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ประโยชน์พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ 
(23) ร้อยละ 100 ปราสาทภูมิโปนมีรั้วรอบขอบชิด 
(24) ร้อยละ 90 ของผู้ใช้ประโยชน์ 
(25) ร้อยละ 70 ของจ านวนประชากรผู้ใช้ถนน 
(26)  ร้อยละ 100 มีห้องน้ าห้องส้วมลูกลักษณะ 
(27) ร้อยละ 100 ของเด็กได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(28) ร้อยละ 100 ของเด็กได้ดื่มนมท่ีถูกสุขลักษณะ 
(29) ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านได้รับอุปกรณ์ 
(30) ร้อยละ 80 นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น 
(31) ร้อยละ 60 ของปัญหาขยะลดลง 
(32) ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่สีเขียวในต าบล 
(33) ร้อยละ 70 บริบทของต าบล สะอาดเป็นระเบียบ 
(34) ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการช าระภาษีต่างๆ 
(35) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมมีความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงาน ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 
(36) ปรับปรุงแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(37) ประชาชนผู้ที่อยู่ในช่วยเสียภาษีเขต อบต.ดม มาช าระภาษีของแต่ละหมู่บ้านๆไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
(38) ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
(39) ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค – บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
(40) ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านการเฝ้าระวังโรค การป้องกัน การควบคุม และการช่วยเหลือประชาชน 
หรือบรรเทาความเดือดร้อนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 – (COVID – 19) และได้รับการบริการ
สาธารณสุขอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง 
(41) โรงเรียน สพฐ. 3 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม 
(42) ศพด. 4 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่ และระบบ
บริหารจัดการ 
(43) เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 
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(44) ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(45) เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
(46) มวีัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(47) อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(48) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 12 หมู่บ้าน 
(49) กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ากิจกรรม ร่วมกัน และสร้างความสามัคคี 
(50) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 12 หมู่ 
(51) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
(52) ส่งเสริมขนมธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 12 หมู่บ้าน 
(53) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง 12 หมู่บ้าน 
(54) ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแสละตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง 12 
หมู่บ้าน 
(55) การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 12 หมูบ้าน 
(56) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(57) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 12 หมู่บ้าน 
(58) ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/ต าบล และทีมกู้ชีพกู้ภัย
ต าบล 12 หมู่บ้าน 
(59) สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(60) ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นประโยชน์นของการปลูกป่าเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(61) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการรณรงค์
สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 12 หมู่บ้าน 
(62) การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 12 หมู่บ้าน 
 
2.5 ค่าเป้าหมาย 
(1) มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
(2) ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(3) ประชาชนมีทักษะในการปรดกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(5) การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(6) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7) ประชาชนได้รว่มกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น 
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(8) องค์กรปกครองท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(10) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
2.6 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 

แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางที่ 2 พัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชนโดยการฝึกอาชีพ  ส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม 

แนวทาง 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาเด็ก  เยาวชน  สตรี  ตลอดจนการสังคม
สงเคราะห์  ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แนวทางที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม  โดยการจัดระเบียบชุมชนและสังคม  รักษาความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

แนวทางที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ าให้ประชาชนมีน้ า ส่งเสริมและสนับสนุน ให้แหล่งน้ าภายในท้องถิ่นได้รับการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือใช้ในการเกษตร อุปโภคบริโภค 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการก่อสร้าง  ปรับปรุง  และซ่อมแซมพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้มีการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
แนววางที่ 3 ส่งเสริมให้มีระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ 
แนวทางท่ี 2 การควบคุมและป้องกันโรค 
แนวทางที่ 3 พัฒนาการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน   

ยุทธศาสตร์ที ่7 ด้านพัฒนาการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี  ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที ่8 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารงาน  การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน 
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แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารแก่ประชาชน 
แนวทางที่ 2 ด้านการพัฒนาบุคลากร  

  แนวทางที่ 3 พัฒนาบริการประชาชน    
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดม โดยให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้าน
การศึกษา อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการ
พัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมจึงการพิจารณา วิเคราะห์
สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลดม จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 9 ประเด็นดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว   

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนาการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารงาน  การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน 

จุดยืนองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
 - ต้องมีเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
 - ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์ 
 - ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ประเทศกับท้องถิ่น 
 - ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่มาก 
 - ความสอดคล้องสิ่งที่ท ากับสิ่งที่ต้องการ 
 - ความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ 
 - ทรัพยากรมีจ ากัด 
 - การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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 - สร้างความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - สร้างความเข้าใจกับประชาชน ศึกษาส ารวจปัญหา และความต้องการที่แท้จริง 
 - แต่งตั้งคณะท างานฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 - ผู้บริหารท้องถิ่น 
 - การรับรู้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - การมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 - การประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชน 
 - ระบบฐานข้อมูล 
 - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1. ผู้บริหารท้องถิ่น      

      - ผู้น าให้นโยบาย ติดตามประเมินผล 
 2. เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      - ร่วมเป็นคณะท างาน ประสานงานระหว่างฝ่าย สร้างบรรยากาศการท างานที่ดี 
 3. ประชาชนในท้องถิ่น และผู้รับบริการอ่ืนๆ  
      - ร่วมเป็นคณะท างาน ให้ข้อมูลและร่วมก าหนดความต้องการ 
      - หน่วยงานราชการ สนับสนุนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 
 
 

 
 

 
1) พันธกิจ  1. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2) เป้าประสงค์ ที่ 1 ลดต้นทุน  เพ่ิมผลผลิตการผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ  ลดการใช้สารเคมี 
 เป้าประสงค์ ที่ 2 ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียงและยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

- ลดต้นทุน  เพ่ิมผลผลิตการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรชีวภาพ  ลดการใช้สารเคมี 
- ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียงและ
ยั่งยืน 

- ร้อยละ 60  ของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
- จ านวนครอบครัวที่ได้รับความรู้ จ านวน 30 
ครอบครัว 

3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์ 
 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางท่ี 2 พัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชนโดยการฝึกอาชีพ  ส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริม
ภูมิปญัญาท้องถิ่น  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ เกษตรอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
- พัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของ
ประชาชนโดยการฝึกอาชีพ  ส่งเสริมอาชีพ 
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ร้อยละ 60  ของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- จ านวนครอบครัวที่ได้รับความรู้ จ านวน 30 
ครอบครัว 
- ร้อยละ 60  ของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 



98 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดม 

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และ

เชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การค้า การลงทุน การบริการ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 
 

 

 
1) พันธกิจ ที่ 1 พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2) เป้าประสงค์ ที่ 1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 เป้าประสงค ์ ที่ 2 การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ  คนพิการเป็นไปอย่างทั่วถึง 
 เป้าประสงค ์ที่ 3 มีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชนได้
อย่างรวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์ 
 แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาเด็ก  เยาวชน  สตรี  ตลอดจนการ
สังคมสงเคราะห์  ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนใหม่ เกษตรอินทรีย์ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม  โดยการจัดระเบียบชุมชนและสังคม  รักษาความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   และอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
- การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ  
คนพิการเป็นไปอย่างทั่วถึง 
- ศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชนได้
อย่างรวดเร็ว 

- ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับความช่วยเหลือ 
- ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

- พัฒนาคุณภาพชีวิต  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
พัฒนาเด็ก  เยาวชน  สตรี  ตลอดจนการสังคม
สงเคราะห์  ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนใหม่ เกษตรอินทรีย์ 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม  โดย
การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  รักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน  ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  แก้ไขปัญหายาเสพติด 

- ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับความช่วยเหลือ 
- ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพ่ิมข้ึน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลดม 

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัย    

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัย
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

  

 
 

1) พันธกิจ ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยว 
2) เป้าประสงค์ ที่ 1 พัฒนาและฟ้ืนฟูโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 

 

3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์ 
 แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาเด็ก  เยาวชน  สตรี  ตลอดจนการ
สังคมสงเคราะห์  ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนใหม่ เกษตรอินทรีย์ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม  โดยการจัดระเบียบชุมชนและสังคม  รักษาความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แก้ไขปัญหายาเสพติด 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
 

- ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ประโยชน์ 
- ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะเพ่ิมขึ้น 
- ร้อยละ 70 ของผู้รับการบริการมีความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

- พัฒนาและฟ้ืนฟูโบราณสถานให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ประโยชน์ 
- ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะเพ่ิมขึ้น 
- ร้อยละ 70 ของผู้รับการบริการมีความพึงพอใจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด กองช่าง กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลดม 

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม แระเพณี วิถีชุมชน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 
 

 
1) พันธกิจ ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
2) เป้าประสงค์ ที่ 1 มีแหล่งน้ าส าหรับพื้นที่การเกษตร การอุปโภคบริโภค 

 เป้าประสงค์ ที่ 2 ประชาชนมีน้ าประปาที่สะอาดได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
 

 
 
 
 
 
 

 

3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวั้ดระดับกลยุทธ์ 
 แนวทางที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ าให้ประชาชนมีน้ า  ส่งเสริมและสนับสนุน ให้แหล่งน้ าภายในท้องถิ่นได้รับการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือใช้ในการเกษตร อุปโภคบริโภค  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

- พัฒนาแหล่งน้ าให้ประชาชนมีน้ า  ส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้แหล่งน้ าภายในท้องถิ่นได้รับการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือใช้ในการเกษตร 
อุปโภคบริโภค  

- ร้อยละ 90 ของประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค 
- ร้อยละ 70 ของจ านวนประชากรผู้ใช้ประโยชน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

- มีแหล่งน้ าส าหรับพ้ืนที่การเกษตร การอุปโภค
บริโภค 
- ประชาชนมีน้ าประปาที่สะอาดได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 

- ร้อยละ 90 ของประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค 
- ร้อยละ 70 ของจ านวนประชากรผู้ใช้ประโยชน์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

 

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลดม 

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 

 
 

 
 
1) พันธกิจ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
2) เป้าประสงค์ ที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม เพ่ือให้การติดต่อสื่อสาร การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความ
สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 เป้าประสงค์ ที่ 2 ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย  และรวดเร็ว 
 เป้าประสงค์ ที่ 3 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอทุกครัวเรือนโดยการขยายเขตไฟฟ้า ย้ายเสาไฟฟ้า เพิ่ม
แรงดันไฟฟ้า เพ่ิมไฟส่องทางสาธารณะ   

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

- พัฒนาเส้นทางคมนาคม เพ่ือให้การติดต่อสื่อสาร 
การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
- ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย  และรวดเร็ว 
- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอทุกครัวเรือนโดยการ
ขยายเขตไฟฟ้า ย้ายเสาไฟฟ้า เพิ่มแรงดันไฟฟ้า 
เพ่ิมไฟส่องทางสาธารณะ   

- ร้อยละ 70  ของจ านวนประชากรผู้ใช้ถนน 
- จ านวนศูนย์การเรียนรู้อินเตอร์เน็ต 1 แห่ง 
- ร้อยละ 60 ของจ านวนประชากรผู้ใช้ประโยชน์ 
 

 

3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์ 
 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการก่อสร้าง  ปรับปรุง  และซ่อมแซมพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้มีการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

- ส่งเสริมการก่อสร้าง  ปรับปรุง  และซ่อมแซม
พัฒนาเส้นทางคมนาคม 
- ส่งเสริมให้มีระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมอย่าง
ทั่วถึง 

- ส่งเสริมให้มีการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุม
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

- ร้อยละ 70  ของจ านวนประชากรผู้ใช้ถนน 
- จ านวนศูนย์การเรียนรู้อินเตอร์เน็ต 1 แห่ง 
- ร้อยละ 60 ของจ านวนประชากรผู้ใช้ประโยชน์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานพัฒนาการคมนาคม และ สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลดม 

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และ

เชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัย 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การค้า การลงทุน การบริการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัย 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 

 
 

1) พันธกิจ ที่ 1 การพัฒนาสาธารณสุข 

2) เป้าประสงค์ ที่ 1 ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากยาเสพติด 
 
 
 
 
 

 

3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์ 
 แนวทางที่ 1 เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ 
  แนวทางที่ 2 การควบคุมและป้องกันโรค 
  แนวทางที่ 3 พัฒนาการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน   

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

- เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ 
- การควบคมุและป้องกันโรค 
- พัฒนาการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน   

- ร้อยละ 60 ของประชากรมีสุขภาพดีขึ้น 
- ร้อยละ 80 ของโรคติดต่อในพ้ืนที่ลดลง 
- ร้อยละ 80 ของประชากรได้รับความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

- ประชาชนทุกเพศทุกวัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลจากยาเสพติด 

- ร้อยละ 60 ของประชากรมีสุขภาพดีขึ้น 
- ร้อยละ 80 ของประชากรได้รับความรู้ 
- ร้อยละ 80 ของโรคติดต่อในพ้ืนที่ลดลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 

 

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลดม 

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 

 
 

 

1) พันธกิจ ที่ 1 พัฒนาการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

2) เป้าประสงค์ ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 
 

 

3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์ 
 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 
 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี  ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 
- ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
- ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี  ศาสนา  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น 
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
จากการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

- ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น 
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
จากการฝึกอบรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 

 
 

 

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลดม 

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 

 
 

1) พันธกิจ ที่ 1 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) เป้าประสงค์ ที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่  มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ 

 
 
 
 
 

 

3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์ 
 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมและพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

- ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่สีเขียวในต าบล 
- ร้อยละ 70 บริบทของต าบล สะอาดเป็นระเบียบ 
- ร้อยละ 50 ของปัญหาขยะลดลง 
- ร้อยละ 80 ลดปัญหาการกระจายของวัชพืช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

- ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่  มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ 

- ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่สีเขียวในต าบล 
- ร้อยละ 70 บริบทของต าบล สะอาดเป็นระเบียบ 
- ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่8 ด้านการพัฒนาบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดม 

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 
 

 
1) พันธกิจ ที่ 1 การบริหารงาน  การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน  
2) เป้าประสงค ์ที่ 1 การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 
 

 

3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์ 
 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารแก่ประชาชน 

 แนวทางที่ 2 พัฒนาบริการประชาชน   
 แนวทางที่ 3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเมือง การปกครอง 
 การบริหารแก่ประชาชน 

- พัฒนาบริการประชาชน   
- ด้านการพัฒนาบุคลากร 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ 
- มีเครื่องมือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว 
- ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
ความเข้าใจในการช าระภาษีต่างๆ 
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมมีความรู้เกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

- การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและ
การบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ 
- มีเครื่องมือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 9 ด้านการบริการจัดการ  การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน 
 

 

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลดม 

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 

 ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้ใช้การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้า นทรัพย์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน อนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอก
ที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ 
โดยก าหนดค่าการให้คะแนน เป็น 4 ระดับในแต่ละด้านดังนี้ 

 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง +3 +2 +1 0 
จุดอ่อน -3 -2 -1 0 
โอกาส +3 +2 +1 0 

อุปสรรค/ข้อจ ากัด -3 -2 -1 0 
 

1.  ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง   (Strengthen = s)   
1.ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ

ก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลดม  มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อม

ที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. มีพ้ืนที่ส าหรับการเพาะปลูกจ านวนมาก 
4. มีการรวมกลุ่มของแต่ละชุมชน เช่น  กลุ่มออมทรัพย์   กองทุนหมู่บ้าน  กองทุน กข.คจ. เป็นต้น 
5. มีการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น  เช่น  การท าไร่อ้อย  สวนยางพารา เป็นต้น 
6. ต้นทุนการด าเนินงาน โดยส่วนใหญ่มีในพ้ืนที่ เช่น  แรงงาน   วัสดุ  อุปกรณ์  ภูมิปัญญา 
7. เทคนิคการท างาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   
8. ประชาชนมีความรู้  ความสามารถและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่อนข้างสูง 
9. ส่วนราชการทุกส่วนมีความร่วมมือในการพัฒนาทุกส่วน 
10.  ผู้น าท้องถิ่นมีความตั้งใจจริงในการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
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จุดอ่อน  (Weakness = W)   
1. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลดมไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 
2. ไม่มีตลาดรองรับสินค้า 
3.  ขาดการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
3.ระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและความยากจนไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
4.  ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ  หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
5. นอกภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะเป็นวัยสูงอายุและ  วัยเด็กอาศัยอยู่ในพ้ืนที่และวัยแรงงานมีการอพยพ

แรงงานไปท างานที่อ่ืน 
 

โอกาส(Opportunity = O)   
                 1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น  ไม่ว่า
จะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เป็นต้น 
                 2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 
                3.การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม  โอกาสที่จะได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณมีมาก 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat = T)   
                 1.โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง  หรือความช านาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารส่วนต าบลดม ยังไม่มี
ความช านาญและบุคลากรยังไม่มีความรู้อย่างเพียงพอ 
                 2.การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่
ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
                 3.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
                  4.  งบประมาณมีจ ากัด 
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง +3    
จุดอ่อน  -2   
โอกาส +3    

อุปสรรค/ข้อจ ากัด  -2   
รวมคะแนนศักยภาพ=3-2+3-2   = 2  คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง  ) 
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2.ศักยภาพการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม   
จุดแข็ง   (Strengthen = s)   
1.ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น าท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาใน

ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
2. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
3. เทคนิคการท างาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   
4. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลดม  มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่

พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
5.  ต้นทุนการด าเนินงาน โดยส่วนใหญ่มีในพ้ืนที่ เช่น  แรงงาน   วัสดุ  อุปกรณ์  ภูมิปัญญา 
6.  ประชาชนมีความรู้  ความสามารถและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่อนข้างสูง 
7. ส่วนราชการทุกส่วนมีความร่วมมือในการพัฒนาทุกส่วน 
8.  ผู้น าท้องถิ่นมีความตั้งใจจริงในการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
จุดอ่อน(Weakness = W)   
1.ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2.ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ  หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
3.ยังไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสังคม 
โอกาส(Opportunity = O)   

                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
                2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสุรินทร์  โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณมีมาก 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat = T)   
                 1.การแก้ไขปัญหาด้านสังคม เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน 
ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
                 2.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
                 สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม   

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง +3    
จุดอ่อน  -2   
โอกาส  +2   

อุปสรรค/ข้อจ ากัด   -1  
รวมคะแนนศักยภาพ=3-2+2-1   = 2  คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง ) 
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3. ศักยภาพการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
จุดแข็ง(Strengthen = s)   
1.ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการ

ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
2.งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
3.  มีโบราณสถานศิลปะแบบเขมรที่เก่าที่สุดของไทย และอยู่ในชุมชน 
4.  การคมนาคมมีความสะดวก 
5.  ส่วนราชการมีความร่วมมือพัฒนาทุกภาคส่วน 
จุดอ่อน(Weakness = W)   
1.ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว

ในจังหวัด 
2.  งบประมาณส าหรับการบูรณาการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีน้อย 
3. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการท่องเที่ยว 
โอกาส(Opportunity = O)   

                1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดสุรินทร์ที่มีโอกาส
ส าหรับการสนับสนุนมาก 
                2.  ที่ตั้งของโบราณสถานของต าบลดมมีพ้ืนที่ติดต่อกับแหล่งโบราณสถานอ่ืนและเส้นทางที่สามารถ
เชื่อมต่อโบราณสถานอื่น    โอกาสในการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีมาก 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat = T)   
                 1.ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                 2.ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว  และการกระจายผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว
ยังไม่ทั่วถึง 

       3.โบราณสถานได้ข้ึนทะเบียนเป็นสมบัติของกรมศิลปกร  จึงเป็นข้อจ ากัดที่ท้องถิ่นจะเข้าไปบูรณาการ
ได ้
 สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง 3    
จุดอ่อน  -2   
โอกาส 3    

อุปสรรค/ข้อจ ากัด  -2   
รวมคะแนนศักยภาพ=3-2+3-2=   2 คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง) 
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4.ศักยภาพการพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
จุดแข็ง(Strengthen = s)   

           1.ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า อย่างต่อเนื่อง 

2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลดม  มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อม
ที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3. เทคนิคการท างาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   
4. พ้ืนที่เป็นที่ราบสูง มีพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูกจ านวนมากและไม่มีปัญหาน้ าท่วมขัง 
จุดอ่อน  (Weakness = W)   
1.  โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลดม ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 
2.  งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน   โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงมาก 
3 . มีพ้ืนที่กว้างไม่เหมาะในการวางท่อส่งน้ า 
4.  ไม่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 
โอกาส(Opportunity = O)   

                 1.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดสุรินทร์ให้ความส าคัญ และได้
ก าหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 
                 2.การเกิดปัญหาน้ าท่วมและฝนแล้งใหญ่ในทุกภูมิภาค ท าให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนัก
ถึงความส าคัญการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลดมมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือ
ค่อนข้างมาก 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat = T)   
                1.โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง  หรือความช านาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารส่วนต าบลดม ยังไม่มี
ความช านาญ 

 

 สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง 3    
จุดอ่อน -3    
โอกาส  2   

อุปสรรค/ข้อจ ากัด   -1  
รวมคะแนนศักยภาพ=3-3+2-1=   1 คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมน้อย) 
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5. ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การคมนาคมและสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
จุดแข็ง   (Strengthen = s)   
1.ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ

ก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลดม  มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อม

ที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.เทคนิคการท างาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   
จุดอ่อน  (Weakness = W)   
1.โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลดมไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 
2.งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงมาก โดยเฉพาะการ

ก่อสร้างถนนลาดยาง   ถนนคอนกรีต   มีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง 
โอกาส(Opportunity = O)   

                 1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น  ไม่ว่า
จะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เป็นต้น 
                 2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat = T)   
                 1.โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง  หรือความช านาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารส่วนต าบลดม ยังไม่มี
ความช านาญและบุคลากรยังไม่มีความรู้อย่างเพียงพอ 
 

                 สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ฯ 
 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง  +2   
จุดอ่อน  -2   
โอกาส  +2   

อุปสรรค/ข้อจ ากัด   -1  
รวมคะแนนศักยภาพ=2-2+2-1   = 1  คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมน้อย  ) 
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6.  ศักยภาพการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
จุดแข็ง(Strengthen = s)   
1.ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น าท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนา

สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
2.งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
3. เทคนิคการท างาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   
4. มีบุคลากรสาธารณสุขท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน เช่น อสม. และมีสาธารณะสุขประจ าต าบลดมเป็นผู้ดูแลและให้

ความรู้อย่างสม่ าเสมอ 
 จุดอ่อน(Weakness = W)   
1.ระบบฐานข้อมูลสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2.ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ  หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
3.ยังไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสาธารณะสุข 
โอกาส(Opportunity = O)   

                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
                2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์  โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat = T)   
                 1.การแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้ อง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
                 2.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
 
 สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง 3    
จุดอ่อน  -2   
โอกาส 3    

อุปสรรค/ข้อจ ากัด  -2   
รวมคะแนนศักยภาพ=3-2+3-2=   2 คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง) 
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7.  ศักยภาพการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา 
จุดแข็ง(Strengthen = s)   
1.ด้านการบริหารจัดการผู้น าผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการศึกษา   

ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลดม มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อม

ที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
4.เทคนิคการท างาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   
5.  ประชาชน  เยาวชนให้ความสนใจด้านกีฬา 
จุดอ่อน(Weakness = W)    
1. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการกีฬา 
2.  ขาดการส่งเสริมและติดตามกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
โอกาส(Opportunity = O)   

                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
                2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดสุรินทร์ให้ความส าคัญ 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat = T)   
                  2. เยาวชนยังให้ความส าคัญทางศาสนาน้อย 
 สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา 
 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง 3    
จุดอ่อน  -2   
โอกาส  2   
อุปสรรค/ข้อจ ากัด   -1  
รวมคะแนนศักยภาพ=3-2+2-1=   2 คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง) 

 
8.ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

จุดแข็ง(Strengthen = s)   
1.ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
3.  ภาคประชาชนและส่วนราชการมีความสนใจและให้ความร่วมมือมาก 
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จุดอ่อน(Weakness = W)   
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 
โอกาส(Opportunity = O)   

                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
                2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดสุรินทร์   มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat = T)   
                 1.  ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 
 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง 3    
จุดอ่อน  -2   
โอกาส  2   
อุปสรรค/ข้อจ ากัด   -1  
รวมคะแนนศักยภาพ=3-2+2-1=   2 คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง) 

 
9. ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารงาน  การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน  

จุดแข็ง(Strengthen = s)   
1.ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง  

การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลดม มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อม

ที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
จุดอ่อน(Weakness = W)   
1.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2.ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
โอกาส(Opportunity = O)   

                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี   เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม 
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                2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การเมือง   การบริหารราชการที่ดี  เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สุรินทร์  มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat = T)   
                 1.การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
                 2.การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านึก  เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วน
บุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 
 สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารงาน  การพัฒนาบุคลากร และการบริการ
ประชาชน 
 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง 3    
จุดอ่อน  -2   
โอกาส 3    
อุปสรรค/ข้อจ ากัด  -2   
รวมคะแนนศักยภาพ=3-2+3-2=   2 คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง) 

   ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ส าคัญและมีผลต่อการพัฒนาที่ส าคัญ  คือ ระบบข้อมูลข่าวสาร  
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในพ้ืนที่  รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ  ที่เข้าสู่ชุมชนและสิ่งที่ประชาชนน าเข้าสู่
ชุมชนโดยไม่รู้ตัวความรู้ความสามารถของคนในชุมชนในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ  ล้วนมีผลต่อการ
พัฒนาทั้งสิ้น 
   ศักยภาพที่เด่นชัดของประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม   ซึ่งเป็นทุนทางสังคม 
หากได้รับการสนับสนุนจะท าให้เกิดความร่วมมือ ได้แก่ ความมีจิตใจโอบอ้อมอารี การมีความเชื่อมโยงเครือญาติ 
การมีนิสัยรักสนุกตามประเพณีดั้งเดิมของชุมชน ปัจจัยเหล่านี้ท าให้การพัฒนาของท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางที่ดี เกิด
ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดมด้วยสภาพแวดล้อม ซึ่งมีที่ตั้งของโบราณสถานของต าบลดมมีพ้ืนที่
ติดต่อกับแหล่งโบราณสถานอ่ืนและเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อโบราณสถานอ่ืน ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์
และมีปราสาทที่มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ท าให้มีโอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจาก
หน่วยงานภายนอก ภายในชุมชนมีการสืบสานศิลปะ ประเพณีท้องถิ่น โดยได้รับวัฒนธรรมทางชาวเขมร ซึ่งแต่เดิม
พ้ืนที่ต าบลดมเป็นของชาวขอม หากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในการพัฒนา จะเป็นแหล่งท่องเที่ยง
เชิงประวัติศาสตร์ที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่ง และจากสภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีการกระจายมายังต าบลท า
ให้ชุมชน มีปัญหาหลายด้าน เช่น ด้านคุณภาพชีวิต ปัญหาความยากจน ปัญหาการขาดโอกาสเข้าถึงสวัสดิการจาก
ภาครัฐ เนื่องจากประชาชนยังไม่เข้าใจในการติดต่อประสานหน่วยงาน ปัญหาชุมชนแออัดก่อให้เกิดปัญหาจ านวน
ขยะที่เพ่ิมขึ้น การบริหารจัดการขยะไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหาเศรษฐกิจที่ผันผวนท าให้มีอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้นใน
ชุมชน ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรม ปัญหาการระบาดของยาเสพติดตามมา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 พัฒนาเศรษฐกิจ การบริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 
 

อบต.ดม 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง 

2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาสังคม 

บริการทั่วไป บริการงานทัว่ไป ส านักปลัด 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด 
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 

สาธารณสุข ส านักปลัด 
การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการ

โยธา 
ส านักปลัด 

การด าเนินการงาน
อ่ืน 

งบกลาง ส านักปลัด 

3 พัฒนาการท่องเที่ยว บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 
 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง 

4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ า การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง 

5 โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการ
คมนาคมและสาธารณูปโภค 
สาธารณปูการ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

6 การพัฒนาสาธารณสุข การบริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข ส านักปลัด  

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง 

7 การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และการกีฬา 

การบริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษาฯ 
การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง 

8 การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การบริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง 
การเกษตร ส านักปลัด/ 

กองช่าง 
9 การบริหารงาน การพัฒนา

บุคลากร และการบริการ
ประชาชน 

บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
กองการศึกษาฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

การบริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง 

รวม 9 ด้าน 4 ด้าน 11 ด้าน 4 ส านัก/กอง 
 



แบบ ผ.02

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนม เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดง ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ 1.ประชาชนได้แสดงออก ส านักปลัด

พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า- ความจงรักภักดี เทิดทูนสถา- จัดกิจกรรมปีละ  1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมโครงการ ถงึความจงรักภกัดี 

อยูห่ัวมหาวชิราลงกรณบดินทร บันพระมหากษัตริย์ 2.เทิดทูนสถาบันพระมหา-

เทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม กษัตริย์

2 โครงการเทิดทูนสถาบัน เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบัน ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ 1. ประชาชนส านึกในพระ ส านักปลัด

สร้างความสมานฉันท์ของชาติ ของชาติ และเพื่อเป็นการ จดักจิกรรมปีละ  1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมโครงการ มหากรุณาธคุิณ

แสดงความจงรักภักดี 2.เทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย์

3 โครงการจัดงานเนือ่งใน เพื่อร าลึกถงึพระมหากรุณาธคุิณ ผู้บริหาร ส.อบต พนักงานฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ 1. ประชาชนส านึกในพระ ส านักปลัด

วนัท้องถิน่ไทย 18 มีนาคม แห่งพระบาทสมเด็จพระจลุจอม  ลูกจา้ง ประชาชนผู้เขา้ร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการ มหากรุณาธคุิณ

เกล้าเจา้อยู่หัวฯที่ได้ทรงพระ โครงการ/ปีละ  1 คร้ัง 2.เทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย์

กรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศจดัต้ัง

สุขาภบิาลท่าฉลอมขึ้นแห่งแรก

ของประเทศไทย
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนม เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดง ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ 1.ประชาชนได้แสดงออก ส านักปลัด

พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ความจงรักภักดี เทิดทูนสถา- จัดกิจกรรมปีละ  1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมโครงการ ถงึความจงรักภกัดี 

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ บันพระมหากษัตริย์ 2.เทิดทูนสถาบันพระมหา-

พระบรมราชินี 3 มิถุนายน กษัตริย์

5 โครงการจดังานวนัคล้าย เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดง ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ 1.ประชาชนได้แสดงออก ส านักปลัด

วนัพระบรมราชสมภพของ ความจงรักภักดี เทิดทูนสถา- จัดกิจกรรมปีละ  1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมโครงการ ถงึความจงรักภกัดี 

พระบาทสมเด็จพระบรม บันพระมหากษัตริย์ 2.เทิดทูนสถาบันพระมหา-

ชนกาธเิบศร มหาภมูิพล จัดกิจกรรมวันชาติ กษัตริย์

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ และวันพ่อแห่งชาติ
บพติร วนัชาติ และวนัพอ่

แห่งชาติ  5 ธนัวาคม

6 โครงการจัดงานวนัเฉลิมพระ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดง ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ 1.ประชาชนได้แสดงออก ส านักปลัด

ชนมพรรษาสมเด็จพระบรม ความจงรักภักดี เทิดทูนสถา- จัดกิจกรรมปีละ  1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมโครงการ ถงึความจงรักภกัดี 

ราชชนนี พันปีหลวง และ บันพระมหากษัตริย์ 2.เทิดทูนสถาบันพระมหา-

วนัแม่แห่งชาติ กษัตริย์

รวม 6 โครงการ  -  - 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000  -  -  -
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วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



แบบ ผ.02

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

6 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

6 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการช่วยเหลือป้องกัน เพื่อป้องกันและบรรเทา ช่วยเหลือประชาชนในต าบล 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 100 1.ประชาชนได้รับการช่วย ส านักปลัด

และบรรเทาความเดือดร้อน ความดือดร้อนและช่วยเหลือ ที่เกดิจากภยัต่าง ๆ อาทเิช่น ของผู้ได้รับ เหลือ

ของประชาชนที่เกิดจากภัย ผู้ประสบภัยต่างๆ อคัคีภยั อทุกภยั วาตภยั การช่วยเหลือ 2.บรรเทาความเดือดร้อน

ต่างๆ ภยัแล้ง ภยัหนาว  ฯลฯ จากภับพิบัติต่างๆ

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อทบทวนและพัฒนาเพิ่ม อปพร. ต าบลดม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 70 ของ 1.อปพร.มีทกัษะ ศักยภาพ ส านกัปลัด

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย ทักษะศักยภาพ อปพร. ของผู้เข้าร่วม เพิ่มขึ้น

พลเรือน (อปพร.) โครงการมี 2.มีความพร้อมและสามารถ

ทักษะเพิ่มขึ้น ปฏบิติังานจริง ได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพ

3 โครงการป้องกันและลด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ การต้ังจดุตรวจภายในต าบลดม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ70 ของ 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั ส านักปลัด

อุบัติเหตุทางถนน ทางถนน และด าเนนิกจิกรรมเกี่ยวกบั โครงการด าเนิน ในการใชร้ถใชถ้นน

การปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ การบรรลุตาม 2.ลดปัญหาการการเกดิ

วตัถปุระสงค์ อบุัติเหตุทางถนน
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องค์การบริหารส่วนต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

วัตถุประสงค์ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการฝึกอบรมการดับ เพือ่ให้มีความรู้ความเข้าใจ บคุลากรในส านกังาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ 1. มีความรู้ความเข้าใจใน ส านักปลัด

เพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อม ในการดับเพลิงขัน้ต้น การซ้อม องค์การบริหารส่วนต าบลดม ของผู้เข้าร่วม การดับเพลิงขัน้ต้น การซ้อม

ดับเพลิง และการฝึก ดับเพลิง และการซ้อมหนีไฟ โครงการมี ดับเพลิง และการซ้อมหนีไฟ

ซ้อมหนีไฟ ทักษะเพิ่มขึ้น 2. ลดอัตราการเส่ียงต่อการ

เกดิเหตุอคัคีภยั

5 โครงการศูนย์ช่วยเหลือ เพื่อให้การชว่ยเหลือประชาชน ประชาชนต าบลดม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ100 ของ 1. ประชาชนได้รับการช่วย ส านกัปลัด

ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ของผู้ได้รับ เหลือด้านสาธารณภยั

ด้านสาธารณภัย วา่ด้วยค่าใชจ้า่ยชว่ยเหลือ การช่วยเหลือ 2. บรรเทาความเดือดร้อน

ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ ของประชาชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2560 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมจนถงึ

ปัจจุบัน และข้อกฏหมายที่เกีย่วข้อง

6 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร เพื่อส่งเสริมใหส้มาชิก อปพร. มี  อปพร. อบต.ดม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ 1. สมาชกิ อปพร. มคีวามรู้ ส านักปลัด

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ความรู้ความเข้าใจใจบทบาท ผู้เข้าร่วมโครงการ ความเขา้ใจในบทบาทหน้าที่

(จัดต้ัง อปพร. อบต.ดม) หนา้ที่และภารกจิของ อปพร. และภารกจิของ อปพร.

2. สมาชกิ อปพร. มคีวามรู้

ความเขา้ใจและได้รับการ

พัฒนาทักษะในการชว่ยเหลือ

ผู้ประสบภยั ฯอยา่งถกูต้อง

7 โครงการติดต้ังกระจกนูน เพื่อปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ ติดต้ังกระจกนูน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั ส านักปลัด

ตามจุดเส่ียง ทางถนนในบริเวณจดุเส่ียง บริเวณจุดเส่ียงในต าบลดม ผู้ใชถ้นนบริเวณ ในการใชร้ถใชถ้นน /กองช่าง

อนัตราย ที่ติตต้ังกระจก 2.ลดปัญหาการการเกดิ

นูน อบุัติเหตุทางถนน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการติดต้ังระบบ เพื่อปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ ติดต้ังระบบไฟจราจร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองช่าง

สัญญาณไฟจราจร ทางถนนในบริเวณจดุเส่ียง บริเวณจุดเส่ียงในต าบลดม ผู้ใชถ้นนบริเวณ ในการใชร้ถใชถ้นน

อนัตราย ติดต้ังระบบ 2.ลดปัญหาการการเกดิ

ไฟจราจร อบุัติเหตุทางถนน

9 โครงการติดต้ังกล้องวงจร เพื่อลดอบุติัเหตุและปอ้งกนั ติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 60 ลด 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองช่าง
ปิด CCTV ความปลอดภยัในชีวติและ จ านวน 7 จดุ ในพื้นที่ต าบลดม ปญัหาอาชญา- ในชวีติปละทรัพยสิ์น

ทรัพยสิ์น ควบคุมปญัหาที่จะ ม.1,2,3,4,5,7,9,11 กรรมยาเสพติด 2.ลดปัญหาการการเกดิ
เกดิจากอาชญากรรมและ ในพื้นที่ ปัญหาอาชญากรรมและ
ปญัหายาเสพติด ยาเสพติด

10 โครงการจดัฝึกอบรม เพื่อขับเคล่ือนการปฏิบัติ- จดัฝึกอบรมอยา่งนอ้ย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ของ 1. มคีวามรู้ความเขา้ใจใน ส านักปลัด
ชุดปฏบิติัการจติอาสาพบิติั งานชองชุดปฏิบัติการ 1คร้ัง/ปี ผู้เข้ารับการฝึก บทบาทหน้าที่และภารกจิ

จิตอาสาภัยพิบัติ มีทักษะเพิ่มขึ้น 2. มทีักษะในการชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยัอยา่งถกูวธิี

(ตามแบบ อบต. ก าหนด)
11 โครงการจดัฝึกอบรมทบทวน เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงาน จดัฝึกอบรมอทบทวน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ของ 1. มคีวามรู้ความเขา้ใจใน ส านักปลัด

ชุดปฏบิติัการจติอาสาภยัพบิติั กู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็น 1คร้ัง/ปี ผู้เข้ารับการฝึก บทบาทหน้าที่และภารกจิ

ระบบ รวดเร็ว และทันต่อ มีทักษะเพิ่มขึ้น 2. มทีักษะในการชว่ยเหลือ

เหตุการณ์ (ตามแบบ อบต. ก าหนด) ผู้ประสบภยัอยา่งถกูวธิี

12 โครงการจติอาสา พระราชทาน เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึก จดัฝึกอบรมอยา่งนอ้ย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของ ประชาชนปลูกฝังและสร้าง ส านักปลัด
ตามแนวพระราชด าริ ให้แก่ประชาชนในการบ าเพ็ญ 1คร้ัง/ปี ผู้เข้าร่วม จติส านึกในการบ าเพ็ญตน

ตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน กิจกรรม ให้เป็นประโยชน์ต่อชมุชน

สังคมและประเทศชาติ สังคมและประเทศชาติ

(ตามแบบ อบต. ก าหนด)
รวม 12 โครงการ  -  - 4,760,000 4,760,000 4,760,000 4,760,000 4,760,000  -  -  -
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แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

6 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

6 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศูนย์ช่วยเหลือ เพื่อให้การชว่ยเหลือประชาชน ประชาชนต าบลดม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ100 ของ 1. ประชาชนได้รับการช่วย ส านกัปลัด

ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ของผู้ได้รับ เหลือด้านพฒันาคุณภาพชีวติ

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวติ วา่ด้วยค่าใชจ้า่ยชว่ยเหลือ การช่วยเหลือ 2. บรรเทาความเดือดร้อน

ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ ของประชาชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2560 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมจนถงึ

ปัจจุบัน และข้อกฏหมายที่เกีย่วข้อง
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องค์การบริหารส่วนต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการขอรับเงินอดุหนุนในการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชวีติผู้ยากไร้ อดุหนุนส านักงานเหล่ากาชาด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 1.กจิกรรมของจงัหวดับรรลุ ส านักปลัด

สงเคราะห์แกร่าษฎรที่ประสบ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา เด็ก จงัหวดัสุรินทร์ ของโครงการ ตามวตัถุประสงค์

ความทุกขย์ากเดือดร้อนและผู้ และสตรี ให้มคุีณภาพชวีติที่ดีขึ้น ด าเนินการ 2. สามารถใหค้วามช่วยเหลือ

ด้อยโอกาส ตลอดทั้งชว่ยเหลือ บรรลุตาม ประชาชน แกไ้ขปญัหาความ

ผู้ประสบสาธารณภยั วตัถุประสงค์ เดือดร้อนใหแ้กป่ระชาชนได้

รวดเร็ว

รวม 2 โครงการ  -  - 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000  -  -  -
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมส่งเสริม เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าให้ สตรีในต าบลดม ม.1 - ม.12 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 1. กลุ่มสตรีเกิดการเรียนรู้ ส านักปลัด

ภาวะผู้น าแก่สตรีในชุมชน แก่สตรีในชุมชน ของผู้เขา้ร่วม เพิ่มทักษะความเป็นผู้น า

โครงการ  รู้บทบาทหน้าที่

2.น าความรู้ที่ได้ประยุกต์

ใช้พัฒนาท้องถิ่นของตน

2 โครงการอบต. ...ยิ้มเคล่ือนที่ เพือ่ให้บริการประชาชนเชิงรุก จดัหนว่ยบริการออกใหบ้ริการ 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ร้อยละ 80 1. ประชาชนและพื้นที่ใกล้ ส านักปลัด
ร่วมกบัอ าเภอ ...ยิ้มเคล่ือนที่ เพิม่ช่องทางการเข้าถึงบริการ ประชาชนในต าบลดม ของของผู้เขา้ เคียงได้รับการบริการจาก

ภาครัฐแบบบูรณาการ ร่วมโครงการ หน่วยบริการ 

2. หน่วยงานของรัฐรับัรับ

ปัญหาความต้องการของ

ประชาชนที่แท้จริง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ประชาชนต าบลดม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ 1.ประชาชนหา่งไกลจาก ส านักปลัด

ปัญหายาเสพติด ยาเสพติด ให้ทราบเข้าใจ ผู้เขา้ร่วม ยาเสพติด

แนวทางป้องกันและแก้ไข โครงการ 2.ลดอตัราการระบาดของ

ปัญหายาเสพติด ยาเสพติด

4 อุดหนุนที่ท าการปกครอง เพื่อใหชุ้ดปฏบิติัการประจ า อดุหนนุที่ท าการปกครอง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 สามารถกดดันผู้เสพ/ผู้ค้า ส านกัปลัด

อ าเภอสังขะตามโครงการ ต าบลได้มีบทบาทในการ อ าเภอสังขะ ของโครงการ และผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัยาเสพติด

เสริมสร้างสมรรถะชุดปฏิบัติ ปอ้งกนั แกไ้ขปญัหายาเสพติด ด าเนินการ ให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่

การประจ าต าบลเพื่อป้องกัน ในพื้นที่ต าบล บรรลุตาม ไมดี่และออกมารายตัวเพื่อท า

และแก้ไขปัญหายาเสพติด วตัถุประสงค์ ความดีต่อแผ่น

ประจ าต าบล

5 อุดหนุนที่ท าการปกครอง เพื่อเสริมสร้างหมู่บา้น/ชุมชน อดุหนนุที่ท าการปกครอง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 1. ปญัหาอาชญากรรมอื่นๆ ส านกัปลัด

อ าเภอสังขะตามโครงการฝึก เข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด อ าเภอสังขะ ของโครงการ ลดลง

อบรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน และรักษาสถานภาพหมู่บา้น/ ด าเนินการ 2. สามารถสร้างระบบเฝ้า

25 ตาสับปะรดเพื่อเอาชนะ ชุมชุน เข้มแข็งอยา่งยั่งยนื บรรลุตาม ในระดับพื้นที่

ยาเสพติดและสร้างความ และประกาศเปน็หมู่บา้นสีขาว วตัถุประสงค์

เข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน

6 โครงการประชุมประชาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนชมุชน จัดประชุมประชาคมระดับ 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ไมน่้อยร้อยละ 20 1. ผู้แทนชมุชน ประชาชนมี ส านักปลัด

ระดับหมู่บ้าน และประชาชนมส่ีวนร่วมในการ หมู่บ้าน ของผู้เขา้ร่วม ส่วนร่วมในการ แสดงความคิด

แสดงความคิดเห็น ก าหนดทิศ โครงการ เห็น ก าหนดทิศทางในการ

ทางในการพัฒนาให้เป็นไปตาม พัฒนาให้เป็นไปตามความ 

ความต้องการของประชาชน ต้องการของประชาชน

 สามารถเขา้ถงึปัญหาจริงๆ 2. สามารถเขา้ถงึปัญหาจริงๆ

 ที่เกดิขึ้น ที่เกดิขึ้น
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งบประมาณ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการจัดเวทีการประชุม เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของ จัดประชุมประชาคม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ไมน่้อยร้อยละ 20 1. ผู้แทนชมุชน ประชาชนมี ส านักปลัด

ประชาคมต าบลดม ประชาชนในการแสดงความคิด ระดับต าบล ของผู้เขา้ร่วม ส่วนร่วมในการ แสดงความคิด

เห็นก าหนดทิศทางในการพัฒนา โครงการ เห็น ก าหนดทิศทางในการ

ให้เป็นไปตามความต้องการของ พัฒนาให้เป็นไปตามความ 

ประชาชนรับทราบขอ้มลู ปัญหา ต้องการของประชาชน

และความต้องการของประชาชน 2. สามารถเข้าถึงปญัหาจริงๆที่เกิดขึน้

8 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหผู้้สูงอายมุีความรู้ในการ ผู้สูงอาย ุในเขตพื้นที่ อบต.ดม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ 1. ผู้สูงอายมุคีวามรู้ในการ ส านักปลัด

ผู้สูงอายดุ้านสุขภาพ ดูแลสุขภาพของตนเองได้อยา่ง ผู้เข้าร่วมโครงการ ดูแลสุขภาพของตนเองได้อยา่ง

ถูกต้อง ถกูต้อง

2. ผู้สูงอายุได้พบปะและร่วมกัน

ท ากจิกรรม เกดิความรักความ

ผูกพันและความอบอุ่นใน

ครอบครัว

9 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เพื่อให้เกดิเวทีประชาคมต าบล อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ไมน่้อยร้อยละ 20 เกดิเวทีประชาคมต าบล แลก- ส านักปลัด

เพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น แลกเปล่ียน และแสดงความคิด ของผู้เขา้ร่วม เปล่ียน และแสดงความคิด

แบบบรูณาการ เห็นมส่ีวนร่วมในการก าหนดทิศ โครงการ เห็นมส่ีวนร่วมในการก าหนด

ทางในการพัฒนาให้เป็นไปตาม ทิศทางในการพัฒนาให้เป็นไป

ความต้องการที่แท้จริงของ ตามความต้องการที่แท้จริงของ

ประชาชน รับทราบขอ้มลู ปัญหา ประชาชน รับทราบขอ้มลู 

เป็นกรอบในการจดัท าแผน ปัญหาเป็นกรอบในการจดัท า

พฒันาทอ้งถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น
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ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการ อบต.ดม สร้างสุข เพื่อเป็นการให้บริการในเชงิรุกใน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไมน่้อยร้อยละ 65 มบีริการในเชงิรุกในลักษณะ ส านักปลัด

สร้างรอยยิ้ม ลักษณะการจดัหน่วยบริการ ของผู้เขา้ร่วม การจดัหน่วยบริการเคล่ือนที่

เคล่ือนที่ออกให้บริการประชาชน โครงการ ออกให้บริการประชาชน 

ประชาสัมพันธใ์นการให้บริการ ประชาสัมพันธใ์ห้บริการ

ประชาชนเพิ่มชอ่งทางในการให้ ประชาชนเพิ่มชอ่งทางให้

ประชาชนเขา้ถงึบริการภาครัฐ ประชาชนเขา้ถงึบริการภาครัฐ

ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

11 โครงการหมู่บา้นชุมชนสัมพนัธ์ เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชน อดุหนุนสถานีต ารวจภธูรดม 20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ประชาชน เด็กและเยาวชน ส านักปลัด

ต้านยาเสพติด มคีวามรู้ความเขา้ใจถงึปัญหาและ ของโครงการ รวมถึงผู้น าชุมชนเกดิความ

พิษภยัของยาเสพติด ด าเนินการ ตระหนกัของพษิภยัยาเสพติด

บรรลุตาม และมีก าลังใจในการปฏบิติั

วตัถุประสงค์ หนา้ที่ในการแกไ้ขบญัหายา

เสพติดในทอ้งถิ่นเพิ่มมากขึ้น

12 โครงการขับเคล่ือนสภาเด็ก เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนต าบลดม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 มีสภาเด็กและเยาวชน ส านักปลัด

และเยาวชนท้องถิ่น และเด็กและเยาวชนในต าบล มกีจิกรรม และเด็กในต าบล

ได้มีบทบาท มีส่วนร่วม การขบัเคล่ือน มีการขับเคล่ือนบทบาท 

มีพื้นที่และกิจกรรม มีส่วนร่วม มีพื้นที่และ

สร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสรรค์

รวม 12 โครงการ  -  - 424,000 424,000 454,000 454,000 454,000  -  -  -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



แบบ ผ.02

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

6 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

6 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

2.5 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อดุหนนุที่ท าการปกครอง เพื่อสนบัสนนุกจิกรรมของ อดุหนนุที่ท าการปกครอง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 1.กจิกรรมของอ าเภอบรรลุ ส านักปลัด

อ าเภอสังขะตามโครงการ อ าเภอ อ าเภอสังขะ ของโครงการ ตามวตัถุประสงค์

สนบัสนนุการบริจาคโลหติ ด าเนินการ 2.มีโลหติเพื่อใช้รักษาผู้ปว่ย

ของกาชาดจงัหวดัสุรินทร์ บรรลุตาม ต่อไป

วตัถุประสงค์

2 โครงการอบรมจัดต้ังฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้มีอาสาสมัคร ประชาชนต าบลดม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ100 1. มอีาสามคัรดูแลผู้สูงอายุ ส านักปลัด

อาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น บริบาลดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ของผู้ได้รับ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

และผู้ด้อยโอกาส การช่วยเหลือ 2. มอีาสาสมคัรเป็นผู้ที่มจีติอาสา

3 โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน เพื่อส่งเสริมเพิ่มทักษะให้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ70 1. มอีาสามคัรดูแลผู้สูงอายุ ส านักปลัด

ความรู้เพิ่มทักษะให้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ต าบลดม ของผู้เข้าร่วม  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

อาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น ให้สามารถดูแลผู้สูงอายุ อบรมมีทักษะ 2. อาสาสมคัรมทีักษะเพิ่มขึ้น

 คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพิ่มขึ้น

รวม 3 โครงการ  -  - 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000  -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



แบบ ผ.02

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

6 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

6 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

2.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบา้นธารน้ าใจ เพื่อกอ่สร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง  - 100,000  - 100,000 - ร้อยละ 100 1. ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กองช่าง

 สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ที่อยู่อาศัยให้ผู้มฐีานะยากไร้และ ทีอ่ยูอ่าศัยส าหรับผู้ยากไร้ ของผู้ได้รับการ ผู้พิการหรือยากจนมทีี่อยู่

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ มทีี่อยู่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือ ช่วยเหลือ อาศัยที่มั่นคง มทีี่อยู่อาศัยที่

อาศัยที่มั่นคงแขง็แรง ยากจน ภายในต าบลดม มั่นคงแขง็แรง

2. ชว่ยเหลือประชาชนที่ได้รับ

ความเดือดร้อน

รวม 1 โครงการ  -  - - 100,000  - 100,000 -  -  -  -
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แบบ ผ.02

องค์การบริหารส่วนต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

6 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

6 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

2.7 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต าบลดม 11,400,000 12,000,000 12,500,000 13,000,000 14,000,000 ร้อยละ100ของ 1.ผู้สูงอายุมีคุณภาพชิวิต ส านักปลัด
ผู้สูงอายทุี่ได้รับ ที่ดีขึ้น
การสงเคราะห์ 2.ได้รับการสงเคราะห์

2 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อสงเคราะห์คนพิการ คนพิการต าบลดม 48,000,000 50,000,000 55,000,000 60,000,000 65,000,000 ร้อยละ100ของ 1.คนพิการมีคุณภาพชิวิต ส านักปลัด

คนพิการที่ได้รับ ที่ดีขึ้น

การสงเคราะห์ 2.ได้รับการสงเคราะห์

3 โครงการเบี้ยยังชีพ เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ต าบลดม 720,000 750,000 800,000 820,000 850,000 ร้อยละ100ของผู้ 1.ผู้ปว่ยเอดส์มีคุณภาพชิวติ ส านักปลัด

ผู้ป่วยเอดส์ ปว่ยเอดส์ที่ได้รับ ที่ดีขึ้น

การสงเคราะห์ 2.ได้รับการสงเคราะห์

4 โครงการสนับสนุนกองทุน เพื่อสนับสนุนสวัสดิการ สนบัสนนุกองทนุสวสัดิการชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ 1.การด าเนินการสวสัดิการ ส านักปลัด

สวัสดิการชุมชนต าบลดม ต าบลดม ต าบลดมแบบบูรณาการ โครงการด าเนิน มีความคล่องตัวขึน้

(ออมวันละบาท) การบรรลุตาม 2.ส่งเสริมการออมเงิน

วตัถปุระสงค์ เป็นแหล่งเงินทุนหวนุเวยีน

รวม 4 โครงการ  -  - 60,220,000 62,850,000 68,400,000 73,920,000 79,950,000  -  -  -

หมายเหตุ : งบประมาณปี 66 - 70 ขอ้ 1,2,3 อา้งองิยอดจา่ยเงินเบี้ยยงัชพีผู้สูงอาย ุคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นการประมาณฐานขอ้มลูงบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



โ

#REF! #REF!

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



#REF! #REF!

ย4

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลดม



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเชื่อมโยงเศรษกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่  1  การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การค้า การลงทุน การบริการ

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมและ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพในต าบล เช่น 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 60 ของ 1.ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส านักปลัด

ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความ ทอผ้าไหม,ท าขนม,ทอเส่ือ, ผู้เขา้ร่วม 2.ลดปญัหาการวา่งงาน
มั่นคงและเพื่อเป็นการเสริม จักรสาน ,หมอนขิด,เล้ียงโค โครงการมี

สร้างอาชีพ กระบือ ฯลฯ รายได้เพิ่มขึ้น

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม เช่น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ 1.ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส านักปลัด
หัตถกรรม หัตถกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพ ทอผ้าไหม,จักรสาน ,ตะเกียบ ผู้เขา้ร่วม 2.ลดปญัหาการวา่งงาน

สินค้า ทอเส่ือ ฯลฯ ให้แก่ประชาชน โครงการมี

ในต าบลดม รายได้เพิ่มขึ้น

3 โครงการพัฒนากลุ่มชีพ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ประชาชนต าบลดม 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ร้อยละ 60 1.ลดปญัหาการวา่งงาน ส านกัปลัด/
เพื่อพัฒนาศักยภาพการ และพัฒนาศักยภาพการ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจ 2.มีอาชีพเสริมเพิม่รายได้ ส านกังานเกษตร
แข่งขันด้านการตลาด แข่งขันการตลาด ของผู้เขา้ร่วม อ าเภอสังขะ

โครงการ

126

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลดม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการส่งเสริมการ เพื่อส่งเสริมรายได้ จากการ อุดหนุนที่ท าการปกครอง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 1.กจิกรรมของอ าเภอบรรลุ ส านักปลัด

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ อ าเภอสังขะ/ ของโครงการ ตามวตัถุประสงค์
ของอ าเภอสังขะในงานช้าง ชุมชนประชาชนมีช่องทาง อปท.อ.สังขะ บรรลุตามวตัถุ 2.ส่งเสริมรายได้จากการ
สุรินทร์ ส าหรับจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ประสงค์ จ าหนา่ยสินค้าผลิตภณัฑ์

ชุมชน
รวม 4 โครงการ  -  - 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000  -  -  -

127

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลดม



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเชื่อมโยงเศรษกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่  1  การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การค้า การลงทุน การบริการ

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
1.2 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรมี ด าเนินการตามรูปแบบเศรษฐกจิ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครอบ 1.เกษตรกรมคีวามรู้ทางด้าน ส านกัปลัด/

เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ด้านการท าเกษตร พอเพียง จ านวน 12 หมู่ ๆ ละ ครัวที่ได้รับการ การเกษตร ส านกังานเกษตร
(ตามแนวพระราชด าริ) 30 ครอบครัว ความรู้ จ านวน 2.เกษตรกรลดรายจา่ย เพิ่ม อ าเภอสังขะ

30 ครอบครัว รายได้ในครัวเรือน

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเป็นศูนย์ประสาน ศูนย์บริการและถ่ายทอด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ได้ 1.ศูนยฯ์มกีารปรับปรุงให้ ส านกัปลัด/
การให้บริการงานส่งเสริม การถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตรประจ า พัฒนาจดุด้าน เป็นจดุบริการด้านการเกษตร ส านกังานเกษตร

การเกษตรประจ าต าบลดม ทางวิชาการเกษตร ต าบล จ านวน 1 ศูนย์ การเกษตรให้ แห่งเดียวในต าบล อ าเภอสังขะ

เป็นตัวอยา่ง 2.พัฒนาขอ้มลูด้านการเกษตร

แกเ่กษตรกร เศรษกจิ สังคมให้เป็นปัจจบุัน

3 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย เพื่อส่งเสริมและใหค้วามรู้ ประชาชนต าบลดม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ 1.ประชาชนใชปุ้๋ยอนิทรียท์ี่ ส านกัปลัด/

ปุ๋ยอนิทรีย์ การผลิตปุ๋ยอนิทรียแ์ทน หมู่ที่ 1 -12 ผู้เขา้ร่วม ผลิตเองเพื่อเป็นการลดรายจ่าย ส านกังานเกษตร

ปุ๋ยเคมี โครงการ 2.รักษาสภาพดินให้ อ าเภอสังขะ

สมบูรณ์อยู่เสมอ
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องค์การบริหารส่วนต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลดม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการส่งเสริมการปลูกพชื เพื่อใหเ้กษตรกรปลูกพชืโดย ประชาชนต าบลดม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 ของ 1. เกษตรกรได้รับความรู้ ส านักปลัด

ใช้วตัถุอนิทรียแ์ละพฒันา หมู่ที่ 1 -12 ผู้เขา้ร่วม ด้านการพัฒนาด้านพันธุพ์ืช 

การผลิตพนัธุ์พชื โดยใช้หลัก โครงการ และเมล็ดพนัธุ์พชื

เกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนว 2. สามารถเพิ่มผลผลิต 

พระราชด าริ และเพิ่มรายได้

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่ม ประชาชนต าบลดม 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 ร้อยละ 60 ของ 1.เกษตรกรมีความรู้ ส านกัปลัด/

การผลิตข้าวหอมมะลิ ประสิทธิภาพการผลิตข้าว หมู่ที่ 1 -12 ผู้เขา้ร่วม การเพิ่มประสิทธภิาพการ ส านกังานเกษตร

คุณภาพดี หอมมะลิคุณภาพดี โครงการ ผลิตข้าวหอมมะลิ อ าเภอสังขะ

2. สามารถเพิ่มผลผลิต 

และเพิ่มรายได้

6 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย เพื่อให้ความรู้การใช้ปุ๋ยให้ ประชาชนต าบลดม 148,400 148,400 148,400 148,400 148,400 ร้อยละ 60 ของ 1.ประชาชนใชปุ้๋ยอนิทรียท์ี่ ส านกัปลัด/

ส่ังตัด แก่ประชาชน หมู่ที่ 1 -12 ผู้เขา้ร่วม ผลิตเองเพื่อเป็นการลดรายจ่าย ส านกังานเกษตร

โครงการ 2.รักษาสภาพดินให้ อ าเภอสังขะ

สมบูรณ์อยู่เสมอ

7 โครงการส่งเสริมการผลิตสาร เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการผลิต ประชาชนต าบลดม 93,400      93,400      93,400      93,400      93,400      ร้อยละ 60 ของ 1. สามารถผลิตสารชีวภณัฑ์ ส านกัปลัด/

ชีวภณัฑ์ปอ้งกนัก าจดัศัตรูพชื สารชีวภณัฑ์ปอ้งกนัก าจดัศัตรูพชื หมู่ที่ 1 -12 ผู้เขา้ร่วม ปอ้งกนัก าจดัศัตรูพชื ส านกังานเกษตร

โครงการ 2. ลดรายจา่ยเพิ่มรายได้ อ าเภอสังขะ

8 โครงการส่งเสริมการผลิต เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวหอม ประชาชนต าบลดม 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      ร้อยละ 60 ของ 1.เกษตรกรมีความรู้ในการ ส านกัปลัด/

ข้าวหอมมะลิ GAP มะลิ GAP หมู่ที่ 1 -12 ผู้เขา้ร่วม ผลิตข้าวหอมมะลิ GAP ส านกังานเกษตร

โครงการ 2. สามารถเพิ่มผลผลิต อ าเภอสังขะ

และเพิ่มรายได้
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลดม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ เพื่อส่งเสริมและใหค้วามรู้การ ประชาชนต าบลดม 100,000    100,000    100,000    100,000     100,000     ร้อยละ 60 ของ 1.ประชาชนใชปุ้๋ยอนิทรียท์ี่ ส านกัปลัด/

ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน จดัการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 1 -12 ผู้เขา้ร่วม ผลิตเองเพื่อเป็นการลดรายจ่าย ส านกังานเกษตร

โครงการ 2.รักษาสภาพดินให้ อ าเภอสังขะ

สมบูรณ์อยู่เสมอ

10 โครงการส่งเสริมการผลิตช้าว เพื่อให้เกษตรกรสามารถมี ประชาชนต าบลดม 76,000      76,000      76,000      76,000      76,000      ร้อยละ 60 ของ 1.ประชาชนใชปุ้๋ยอนิทรียท์ี่ ส านกัปลัด/

คุณภาพสู่มาตรฐาน ความรู้ในการผลิตข้าวที่มี หมู่ที่ 1 -12 ผู้เขา้ร่วม ผลิตเองเพื่อเป็นการลดรายจ่าย ส านกังานเกษตร

มาตรฐาน โครงการ 2.รักษาสภาพดินให้ อ าเภอสังขะ

สมบูรณ์อยู่เสมอ

11 โครงการสร้างผู้ประกอบการ เพื่อให้ความรู้สร้างผู้ประกอบ ประชาชนต าบลดม 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      ร้อยละ 60 ของ 1.ลดปญัหาการวา่งงาน ส านกัปลัด/

ธรุกจิเกษตรรุ่นใหม่ การธรุกจิเกษตรรุ่นใหม่ หมู่ที่ 1 -12 ผู้เขา้ร่วม 2.มีอาชีพเพิม่รายได้ ส านกังานเกษตร

โครงการ อ าเภอสังขะ

12 โครงการส่งเสริมการ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ประชาชนต าบลดม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ60 1.ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

เล้ียงไก่พันธุ์ไข่ การเล้ียงไก่พันธุ์ไข่สามารถ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจ ความเข้าใจในการเล้ียงไก่ไข่

ต่อยอดเพิ่มรายได้ ของผู้เขา้ร่วม 2.มีอาชีพเสริมเพิม่รายได้

โครงการ

13 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ให้แก่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 1.ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

การเล้ียงสัตว์ เกี่ยวกับอาชีพการเล้ียงสัตว์ ประชาชนในต าบล เช่น ความพึงพอใจ ความเข้าใจในการเล้ียงสุกร

จ าหน่ายเป็นรายได้เสริม เล้ียงจี้งหรีด, เล้ียงกบ, ของผู้เขา้ร่วม 2.มีอาชีพเสริมเพิม่รายได้

เล้ียงปลา, สุกร,ไก่ด า ฯลฯ โครงการ

14 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ประชาชนต าบลดม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 1.ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

การเพาะเห็ดและวิธีการ เกี่ยวกับการเพาะเห็ดและ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจ ความเข้าใจในการเพาะเห็ด

ผลิตก้อนเชื้อเห็ด วิธีการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเพื่อ ของผู้เขา้ร่วม และวธิกีารผลิตก้อนเชื้อเห็ด

จ าหน่ายเป็นรายได้เสริม โครงการ 2.มีอาชีพเสริมเพิม่รายได้
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลดม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการศูนย์ช่วยเหลือ เพื่อให้การชว่ยเหลือประชาชน ประชาชนต าบลดม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ100 ของ 1. ประชาชนได้รับการช่วย ส านกัปลัด

ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ของผู้ได้รับ เหลือด้านการเกษตร

ด้านการเกษตร วา่ด้วยค่าใชจ้า่ยชว่ยเหลือ การช่วยเหลือ 2. บรรเทาความเดือดร้อน

ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ ของประชาชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2560 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมจนถงึ

ปัจจุบัน และข้อกฏหมายที่เกีย่วข้อง

รวม 15 โครงการ  -  - 2,471,800 2,471,800 2,471,800 2,471,800 2,471,800  -  -  -
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แบบ ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลดม



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเชื่อมโยงเศรษกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่  1  การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การค้า การลงทุน การบริการ

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างลานตาก 1. เพื่อใหเ้กษตรกรมีที่ส าหรับ กวา้ง 30 ม. ยาว 50 ม. 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 ร้อยละ 80 ของ 1. เกษตรกรมีทีส่ าหรับ กองช่าง

หมู่ที่ 1 บา้นดม ตากผลิตผลทางการเกษตร หนา 0.15 ม ผู้ใช้ประโยชน์ ตากผลิตผลทางการเกษตร

บริเวณโรงปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 2. เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ 2. เพือ่เป็นการใช้พืน้ที่

ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ (ตามแบบ อบต. ก าหนด) วา่งเปล่าใหเ้กดิประโยชน์

2 โครงการกอ่สร้างลานตาก 1. เพื่อใหเ้กษตรกรมีที่ส าหรับ กวา้ง 50 ม. ยาว 70 ม. 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 ร้อยละ 80 ของ 1. เกษตรกรมีที่ส าหรับ กองช่าง

หมู่ที่ 1 บ้านดม ตากผลิตผลทางการเกษตร หนา 0.15 ม ผู้ใช้ประโยชน์ ตากผลิตผลทางการเกษตร

บริเวณศาลาบา้นดมคุ้มอาทนั 2. เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ 2. เพื่อเป็นการใชพ้ื้นที่

ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ (ตามแบบ อบต. ก าหนด) วา่งเปล่าใหเ้กดิประโยชน์

3 โครงการก่อสร้างลานตาก 1.เพื่อให้เกษตรกรมทีี่ส าหรับ กอ่สร้างลานตาก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ 1. เกษตรกรมีที่ส าหรับ กองช่าง

หมูท่ี ่2 บ้านภูมิคดี ตากผลิตผลทางการเกษตร หมู่ที่ 2 บา้นภมูิคดี ผู้ใช้ประโยชน์ ตากผลิตผลทางการเกษตร

2.เพื่อเป็นการใชพ้ื้นที่วา่งเปล่า 2. เพื่อเป็นการใชพ้ื้นที่

ให้เกดิประโยชน์ (ตามแบบ อบต.ก าหนด) วา่งเปล่าใหเ้กดิประโยชน์

132

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลดม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการกอ่สร้างลานตาก 1. เพื่อใหเ้กษตรกรมีที่ส าหรับ กวา้ง 30 ม. ยาว 50 ม. 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 ร้อยละ 80 ของ 1. เกษตรกรมีทีส่ าหรับ กองช่าง

หมู่ที่ 6 บา้นซีจรูก ตากผลิตผลทางการเกษตร หนา 0.15 ม ผู้ใช้ประโยชน์ ตากผลิตผลทางการเกษตร

2. เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ 2. เพือ่เป็นการใช้พืน้ที่

ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ (ตามแบบ อบต. ก าหนด) วา่งเปล่าใหเ้กดิประโยชน์

5 โครงการกอ่สร้างลานตาก 1. เพื่อให้เกษตรกรมีที่ส าหรับ กวา้ง 30 ม. ยาว 50 ม. 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 ร้อยละ 80 ของ 1. เกษตรกรมีที่ส าหรับ กองช่าง

 หมู่ที่ 11 บา้นเทพอดุม ตากผลิตผลทางการเกษตร หนา 0.15 ม ผู้ใช้ประโยชน์ ตากผลิตผลทางการเกษตร

บริเวณป่าช้าสาธารณะ 2. เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ 2. เพื่อเป็นการใชพ้ื้นที่

ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ (ตามแบบ อบต. ก าหนด) ว่างเปล่าให้เกิด

ประโยชน์

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซม 300,000 300,000 300,000 300,000    300,000    ร้อยละ 80 ของ โรงปุ๋ยอนิทีย ์อบต.ดม กองช่าง

โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อบต.ดม โรงปุ๋ยอินทร์ย์ที่ช ารุดให้มี โรงผลิตปุ๋ยอนิทรีย ์อบต.ดม ผู้ใช้ประโยชน์ ได้รับการปรับปรุงมอีายุ

สภาพใช้งานได้ การใชท้ี่ยาวนาน

รวม 6 โครงการ  -  - 5,780,000 5,780,000 5,780,000 5,780,000 5,780,000  -  -  -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลดม



1

2

ย. 1 ยอดรวม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลดม


