
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก
เร่ือง แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)

ขององคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

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

ดวยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542  มาตรา 16  และมาตรา 17  บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ
ตนเอง ภายใตการกํากับตรวจสอบ ดูแล ของหนวยงานรัฐ และผานการมีสวนรวมของประชาชน และระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดวา
“แผนพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหความหมายของแผนแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป ไวดังนี้ “แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนดวิสัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน
อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่อง
และเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป องคการบริหารสวน
ตําบลดงข้ีเหล็ก ไดเล็งเห็นความจําเปนและความสําคัญเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป จึงจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ป (พ.ศ.2561 - 2564 ) ข้ึน ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2 5 59  ขอ 1 7  โดยผานกระบวนการจัดทําประชาคมทองถ่ิน และสอดคลองกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนา
หมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแต
ละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา

บัดนี้ สภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก ไดมีมติเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 –
2564 ) ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เม่ือวันอังคารท่ี 29 เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ.2 5 5 9 และนายกองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก ไดอนุมัติเปนท่ีเรียบรอยแลว หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2 561 - 2564 ) ฉบับนี้ จะไดใชเปนแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําปและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป

จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เปนตนไป

ประกาศ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9

(นายบุญศรี    จันทรชัย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก





แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
(พ.ศ. 2561 – 2564)

องคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

งานนโยบายและแผน





คํานํา

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2559 ไดยกเลิก “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”และ“แผนพัฒนา
สามป” โดยใหจัดทํา “แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป” แทน โดยใหเริ่มจัดทํา “แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 -
2564 ) เปนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปฉบับแรก เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนตนไป

“แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี
กําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ
แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและให
หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 -
2564 ) ฉบับนี้  จะไดใชเปนแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําปและตอบสนองความตองการของประชาชน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็กอยางมีประสิทธิภาพตอไป

องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก
30   พฤศจิกายน  2559
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สวนท่ี 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐาน



แผนแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.พัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.22 55 66 11 --22 55 66 44 )) องคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็กดงข้ีเหล็ก

สวนที่ 1

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน

1. ดานกายภาพ

1.1 ท่ีต้ังของหมูบานหรือตําบล
องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก อยูหางจากอําเภอเมืองปราจีนบุรีประมาณ 13  กิโลเมตร ตั้งอยู

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของท่ีวาการอําเภอเมืองปราจีนบุรี
ทิศเหนือ ติดตอพ้ืนท่ีตําบลเนินหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศใต ติดตอพ้ืนท่ีตําบลดงพระราม อําเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดตอพ้ืนท่ีตําบลโนนหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอพ้ืนท่ีตําบลบานพระ อําเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก มีเนื้อท่ีประมาณโดยรวม  56 .303   ตารางกิโลเมตร หรือจํานวน

35 ,189  ไร ทางดานทิศเหนือของตําบลดงข้ีเหล็กมีพ้ืนท่ีติดกับภูเขา  และลาดเทมาทางทิศใต  พ้ืนท่ีสวนใหญ
เปนท่ีลุมเหมาะแกการเพาะปลูก



แผนแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.พัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.22 55 66 11 --22 55 66 44 )) องคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็กดงข้ีเหล็ก

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบมรสุมมี 3 ฤดู
1.4 ลักษณะของดิน
ดิน สภาพดินเปนดินรวน  และดินปนทราย  เหมาะแกการเพาะปลูกไมผลและไมยืนตน เชน ทุเรียน

กระทอน  ขนุน   ไผตง ไมดอก  ไมประดับ  และพืชสมุนไพร
1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา
น้ํา มีคลองสายหลัก 6  สาย คือ คลองเกษียร  ผานหมูท่ี 1 2 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3  และคลองเรือ

ผาน หมูท่ี 11 , 9  คลองทราย คลองยาง คลองกระทอน และคลองไสไก
1.6 ลักษณะของไมและปาไม
ปาไม มีพ้ืนท่ีปาบริเวณ  เขาอีโต  เขามดแดง  และเขาชีปด

2. ดานการเมืองการปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตําบลดงข้ีเหล็กประกอบดวยจํานวนหมูบาน 14 หมูบาน
2.2 การเลือกต้ัง
การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน มีจํานวน 14 หมูบาน หากมีการ
เลือกตั้งในครั้งหนา จะมี ผูบริหารทองถ่ิน (นายกองคการบริหารสวนตําบล) จํานวน 1 คน จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูบานละ 2 คน 14 หมูบาน รวมเปน 28 คน



แผนแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.พัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.22 55 66 11 --22 55 66 44 )) องคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็กดงข้ีเหล็ก

ลําดับท่ี รายช่ือ ดํารงตําแหนง

1 นายบุญศรี จันทรชัย นายกองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก
2 นายสมนึก เลิศศักดิ์วิมาน รองนายกองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก
3 นายณรงค สิงหแหลม รองนายกองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก
4 นายทวี จันทรไชย เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก
5 นายอุดม ตระกูลษา ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก
6 นายสมศักดิ์ ชัยมาด รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก

7 นายเกียรติภูมิ คูณวัตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 1
8 นางวงเดือน คุมศักดิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 1
9 นายพันธ หนวดหอม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 2

10 นายทองดํา อยูเจริญ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 2
11 นางนอย บุญขวัญ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 3
12 นายสันต ไพรศูนย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 3
13 นายสมคิด รัตนเลี่ยม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 4
14 นายทนงศักดิ์ สิงหศุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 4
15 นายวิเชียร เหล็กศิริ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 5
16 นายสมุทร บุตรศรี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 5
17 นายณรงค แชมชอย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 6

18 นายเกรียงศักดิ์ ศรีเทา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 6

19 นายวันชัย อยูมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 7
20 นายปรีชา ตระกูลทุม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 7
21 นางวาสนา ปานทอง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 8
22 นางสวาง สมพงษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 8
23 นางสาวศิริลักษณ เหล็กศิริ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 9
24 นางอําไพ ปนทอง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 9
25 นายประยูร จันทรไชย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 10

26 นายสามารถ อังกาบ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 10
27 นางประนอม ชนะโภคากุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 11
28 นายเสง่ียม หนวดหอม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 11
29 นายอมร ท่ีพัก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 12
30 นายสายหยุด สีนนท สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 12
31 นายสุนทร ท่ีพัก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 13
32 นายวินัย ศรีพิราม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก หมูท่ี 13
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3. ประชากร

3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
ประชากรท้ังสิ้น  จํานวน 10 ,306 คน แยกเปนชาย  4 ,939 คน หญิง  5 ,367 คน มีความ

หนาแนนเฉลี่ย 183 .04 คนตอตารางกิโลเมตร (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2559 )

หมูท่ี ชื่อหมูบาน ครัวเรือน
ประชากร ประชากรแยกตามเพศ

จํานวน รอยละ เพศชาย เพศหญิง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

บานโคกมะกอก
บานหัวสุม
บานภักดี
บานดงข้ีเหล็ก
บานหนองทะเล
บานดงบัง
บานหนองขนาก
บานหนองจวง
บานเนินไฮ
บานขอนขวาง
บานหนองปด
บานหวยเกษียรใหญ
บานเนินผาสุก
บานหนองคุม

127
159
204
145
93

337
174
262
418
685
175
175
375
206

422
510
637
451
341

1 ,069
542
708

1 ,123
1 ,593
621
538

1 ,062
689

4 .09
4 .95
6 .18
4 .38
3 .31

10 .37
5 .26
6 .87

10 .90
15 .46
6 .03
5 .22

10 .30
6 .69

200
251
300
225
170
520
253
335
519
749
307
261
516
333

222
259
337
226
171
549
289
373
604
844
314
277
546
356

รวม 3 ,535 10 ,306 100 .00 4 ,939 5 ,367
3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
ประชากรสวนใหญอยูในวัยทํางาน 35 – 55 ป

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 3  แหง
- โรงเรียนประถมศึกษา 6 แหง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา    2   แหง (โรงเรียนขยายโอกาส 1  แหง)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กอนประถมศึกษา

ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
โรงเรียนชุนชนบานขอนขวาง 26 19 45
โรงเรียนชุนชนวัดหนองจวง 33 39 72
โรงเรียนบานดงบัง 23 17 40

รวม 82 75 157

(สํารวจ ณ วันท่ี 10  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 )
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รายชื่อโรงเรยีน
ประถมศึกษาในเขต

พ้ืนที่ตําบลดง
ขี้เหล็ก

จํานวนนักเรียน (ชาย-หญิง)

อนุบาล 1 อนุบาล 2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

รวม
ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

ภักดีสุนทราวาส - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 3
บานดงบัง 11 13 11 10 11 2 10 8 3 5 5 6 1 6 5 3 110
ชุมชนวัดหนองจวง 8 16 13 12 13 12 12 9 11 9 8 9 2 8 10 12 164
วัดนิโครธาวาส - - - - - - - - - - - - - - - - -
ชุมชนบานขอนขวาง 13 16 15 15 23 26 23 23 12 20 27 14 32 18 16 19 312
รวม 32 45 39 27 47 40 45 40 26 34 40 29 36 32 31 36 589

4.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา
- วัด 16 แหง
- สํานักสงฆ 2 แหง
- สํานักชี - แหง
- สถานปฏิบัติธรรม 2 แหง
- ศาลเจา 6 แหง
- สุสาน 9 แหง
4.3 การสาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2   แหง
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงข้ีเหล็ก(สถานีอนามัยดงข้ีเหล็ก)
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงข้ีเหล็ก(สถานีอนามัยจุฬาภรณอาทรราษฎร)
4.4 ดานเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค
ดวยพ้ืนท่ีโดยรวมของตําบลดงข้ีเหล็กเปนพ้ืนท่ีราบเชิงเขา ติดกับเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญมีความ

อุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติ เหมาะสําหรับการทําการเกษตร ดังนั้นประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
ปลูกไมดอก ไมประดับเปนอาชีพหลัก และสรุปผูประกอบการท่ีจดทะเบียนพาณิชยจากการรวบรวมขอมูล
ตั้งแตป 2554 -2559  รายละเอียดสรุปไดดังนี้
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4.4 .1 ผูประกอบการในเขตพ้ืนท่ีตําบลดงข้ีเหล็ก ท้ัง 14 หมูบาน

ลําดับ ประเภท / กิจการ จํานวน(ราย)

1 จําหนายไมดอกไมประดับ,จัดสวน 96
2 รานเสริมสวย 4
3 รานกวยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 8
4 จําหนายวัสดุอุปกรณการเกษตร 21
5 ใหบริการอินเตอรเน็ตและเกมส 7
6 จําหนายเครื่องอุปโภค บริโภค ในครัวเรือน 17
7 การขายสงสัตวมีชีวิต 2
8 การผลิตเสื้อผาและเครื่องนุมหม 2
9 การขายปลีกเสื้อผา เครื่องแตงกาย 6

10 การขายวัสดุกอสราง 17
11 การขายสงของท่ีไมใชแลว 3
12 รับซื้อขายยานยนต 2
13 ขายปลีกอะไหลและสวนประกอบยานยนต 6
14 ขายปลีกสินคาท่ัวไป 13
15 การใชบริการตูเพลง 1
16 การขายปลีกสินคาทางอินเตอรเน็ตและโลโก 2

รวม 207

4.5 สาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   2   แหง
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงข้ีเหล็ก(สถานีอนามัยดงข้ีเหล็ก)
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงข้ีเหล็ก(สถานีอนามัยจุฬาภรณอาทรราษฎร)
4.6 อาชญากรรม
-
4.7 ยาเสพติด
ปญหายาเสพติด มีพ้ืนท่ีเฝาระวัง คือ ในพ้ืนท่ีท้ัง 14 หมูบานของตําบลดงข้ีเหล็ก
4.8 การสังคมสงเคราะห
องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก ไดรับคัดเลือกจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย ใหเปน “ตําบลตนแบบดานการพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห”
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง
มีถนนลาดยางแอลฟลท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง
- จํานวนถนนลาดยาง 15 สาย
- จํานวนถนนคอนกรีต 47 สาย
- จํานวนถนนแคพซิล 30 สาย
- จํานวนถนนลูกรัง 66 สาย
- จํานวนถนนดิน 21 สาย
5.2 การไฟฟา
- จํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช 3 ,504 ครัวเรือน
- จํานวนครัวเรือนท่ีไมมีไฟฟาใช 3 ครัวเรือน
5.3 การประปา
- จํานวนครัวเรือนท่ีมีน้ําประปาใช 3 ,270 ครัวเรือน
- จํานวนครัวเรือนท่ีไมมีน้ําประปาใช 237 ครัวเรือน
5.4 โทรศัพท
ปจจุบันทุกหมูบาน ใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนสวนใหญ
5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
ท่ีทําการไปรษณียท่ีใกลท่ีสุด ไดแก ไปรษณียตําบลบานพระ ตั้งอยูตําบลบานพระ อําเภอเมือง

ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หางจากตําบลดงข้ีเหล็ก ไปทางทิศเหนือประมาณ 6 กิโลเมตร

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม ไดแก ไมดอกไมประดับ ปลูก

ผลไม ปลูกพืชสมุนไพร ปศุสัตว ท่ีเหลือประกอบอาชีพสวนตัวและรับจาง
6.2 การประมง
ไมมีการประมงในพ้ืนท่ีตําบลดงข้ีเหล็ก
6.3 การปศุสัตว
ตําบลดงข้ีเหล็ก มีการปศุสัตว คือ การเลี้ยงไก และการเลี้ยงสุกร ในบางพ้ืนท่ี ไดแก หมูท่ี 8 หมูท่ี 9

หมูท่ี 11 หมูท่ี 12  และหมูท่ี 13 ตําบลดงข้ีเหล็ก
6.4 การบริการ
มีสถานีบริการน้ํามัน จํานวน 2  แหง
มีรานบริการทําผม เสริมสวย จํานวน 4  แหง
มีรีสอรทในพ้ืนท่ี จํานวน 5 แหง
บานพัก หอพัก จํานวน 29  แหง
ขอมูลอางอิงตามการจดทะเบียนพาณิชย
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6.5 การทองเท่ียว
ในพ้ืนท่ีตําบลดงข้ีเหล็กสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบเชิงเขาและอยูในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ ปาไมจึงมี

ความอุดมสมบูรณและเปนแหลงตนน้ําสําคัญ  ซึ่งในพ้ืนท่ีตําบลดงข้ีเหล็กจึงมีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญอยู คือ
น้ําตกวังบอ

6.6 อุตสาหกรรม
ตําบลดงข้ีเหล็ก มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางในพ้ืนท่ีอยู  จํานวน 9  แหง และโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดเล็กในพ้ืนท่ีอยู จํานวน  9  แหง
6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
การรวมกลุมของประชาชน อํานวยการกลุมทุกประเภท 55 กลุม แยกประเภทกลุม
- กลุมอาชีพ 25 กลุม
- กลุมออมทรัพย 16 กลุม
- กลุมอ่ืน ๆ 14 กลุม ดังนี้
กลุมกองทุนหมูบาน/ กลุมผูใชน้ํา/ กลุมไมดอกไมประดับ/ กลุมเกษตรกร/ กลุมสมุนไพร/ กลุมประปา

หมูบาน/ กลุมแมบานหนองจวง/ กลุมสตรีอาสา/ กลุมเงินลาน/ กลุม ipm/ กลุม อสม./ กลุมสานหญาคา/
กลุมปุยชีวภาพ/ กลุมชมรมผูสูงอายุ

6.8 แรงงาน
ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 80  ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม ไดแก ไมดอกไมประดับ ปลูก

ผลไม ปลูกพืชสมุนไพร ปศุสัตว ท่ีเหลือประกอบอาชีพสวนตัวและรับจาง
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7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า)
7 .1 ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน
มีจํานวน 14 หมูบาน และมีขอมูลพ้ืนฐานแตละหมูบานดังนี้

หมูท่ี หมูบาน
ประชากร

รวม (คน) หลังคาเรือน
ชาย (คน) หญิง (คน)

1 บานโคกมะกอก 200 222 422 127
2 บานหัวสุม 251 259 510 159
3 บานภักดี 300 337 637 204
4 บานดงข้ีเหล็ก 225 226 451 145
5 บานหนองทะเล 170 171 341 93
6 บานดงบัง 520 549 1 ,069 337
7 บานหนองขนาก 253 289 542 174
8 บานหนองจวง 335 373 708 262
9 บานเนินไฮ 519 604 1 ,123 418

10 บานขอนขวาง 749 844 1 ,593 685
11 บานหนองปด 307 314 621 175
12 บานหวยเกษียร 261 277 538 175
13 บานเนินผาสุก 516 546 1 ,062 375
14 บานหนองคุม 333 356 689 206

รวม 4,939 5,367 10 ,306 3,535

7 .2 ขอมูลดานการเกษตร
ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมไดแกไมดอกไมประดับ ปลูก

ผลไม ปลูกพืชสมุนไพร ปศุสัตว
7 .3 ขอมูลดานแหลงน้ําการเกษตร
แหลงน้ําธรรมชาติไหลผาน ไดแก คลองหวยเกษียร คลองไสไก คลองเรือ คลองกระทอน คลองทราย
7 .4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)
มีระบบประปาบาดาลหมูบานท้ัง 14 หมูบาน

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนท้ังตําบลดงข้ีเหล็กนับถือศาสนาพุทธ
โดยมีขอมูลศาสนสถาน ดังนี้
- วัด 16 แหง
- สํานักสงฆ 2 แหง
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- สํานักชี - แหง
- สถานปฏิบัติธรรม 2 แหง
- ศาลเจา 6 แหง
- สุสาน 9 แหง
8.2 ประเพณีและงานประจําป
ชวงเดือนเมษายน งานแหพระและสรงน้ําผูสูงอายุ
ชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน มีการจัดงานไมลอมไมใหญ พืชพรรณสมุนไพรบานดงบัง
ชวงเดือนมีนาคม – เมษายน มีการจัดการแขงขันกีฬาประเพณีตําบล เพ่ือสรางความสามัคคีในพ้ืนท่ี
8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีโดดเดน คือ
กลุมผลิตน้ําสมควันไม  กลุมผลิตภัณฑเครื่องจักรสานจากเสนพลาสติก แปลงเกษตรทฤษฎีใหมตาม

แนวพระราชดําริ
8.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก
สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกท่ีโดดเดน คือ การแปรรูปสมุนไพร ผลไมตามฤดูกาล  ผลิตภัณฑของ

กลุมเครื่องจักรสานจากไมไผ  กลุมแมบานแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร กลุมผลิตแฝกมุงหลังคา

9.ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ํา
แหลงน้ําธรรมชาติ
- จํานวนแมน้ําไหลผาน 6 สาย
- จํานวนหวย / หนอง / คลอง / บึง 16 แหง/สาย
- จํานวนคลองชลประทาน 1 แหง
- จํานวนบอบาดาลสาธารณะ 76 แหง
- จํานวนบอบาดาลเอกชน 138 แหง
- จํานวนบอน้ําสาธารณะ 13 แหง
- จํานวนบอน้ําเอกชน 17 แหง
9.2 ปาไม
ปาไม  มีพ้ืนท่ีปาบริเวณ  เขาอีโต  เขามดแดง  และเขาชีปด
9.3 ภูเขา
ในพ้ืนท่ีเปนท่ีราบเชิงเขา
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ดวยพ้ืนท่ีโดยรวมของตําบลดงข้ีเหล็กเปนพ้ืนท่ีราบเชิงเขา ติดกับเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญมีความ

อุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติ เหมาะสําหรับการทําการเกษตร ดังนั้นประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
ปลูกไมดอก ไมประดับเปนอาชีพหลัก
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สวนท่ี 2
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ิน
ตามแผนพฒันาทองถ่ิน
(พ.ศ. 2557-2560)
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สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560)

1.สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับและการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 – 2560

1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
จากขอมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขององคการบริหารสวน

ตําบลดงข้ีเหล็ก หรือภาษาอังกฤษเรียกวา Electronic Local Administrative Accounting System (e-
LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจายจริงขององคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก รายละเอียด
ดังนี้

ปงบประมาณ 2557
ตั้งงบประมาณรายรับไว 34 ,503 ,000 บาท
ประมาณการรายจายไว 34 ,353 ,000 บาท
รายรับจริง 36 ,984 ,998 .23 บาท
รายจายจริง 24 ,314 ,268 .80 บาท
ปงบประมาณ 2558
ตั้งงบประมาณรายรับไว 35 ,993 ,984 บาท
ประมาณการรายจายไว 35 ,993 ,984 บาท
รายรับจริง 39 ,893 ,098 .93 บาท
รายจายจริง 30 ,998 ,927 .37 บาท
ปงบประมาณ 2559
ตั้งงบประมาณรายรับไว 39 ,905 ,927 บาท
ประมาณการรายจายไว 39 ,905 ,927 บาท
รายรับจริง 39 ,896 ,244 .31 บาท
รายจายจริง 34 ,252 ,933 .21 บาท
ปงบประมาณ 2560
ตั้งงบประมาณรายรับไว 53 ,045 ,089 บาท
ประมาณการรายจายไว 53 ,045 ,089 บาท

1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.2 .1 เชิงปริมาณ
นายบุญศรี   จันทรชัย นายกองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก ไดนําเสนอผลการปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณ 2558 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี 4
ครั้งท่ี 1 ประจําป 2558 เม่ือวันศุกรท่ี 18 ธันวาคม 2558 ดังนี้
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สรุป จํานวนโครงการท่ีกําหนดไวในแผนสามป เฉพาะป 2558 กําหนดไว 152 โครงการ ปฏิบัติไดจริง
115โครงการ คิดเปนรอยละ 75.65

ซึ่งรายละเอียดโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ พ.ศ.2558  ตามนโยบายท่ี 1  มีดังนี้

1 .โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กในสังกัด (งบอุดหนุน) งบประมาณ 264 ,600 บาท

2 .โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. (งบอุดหนุน) งบประมาณ 1 ,086 ,540 บาท

3 .โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
(งบอุดหนุน)

งบประมาณ 756 ,000 บาท

4 .โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
(งบอุดหนุน)

งบประมาณ 2,388 ,000 บาท

5 .โครงการจัดงานกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติประจําป พ.ศ.2558 งบประมาณ 150 ,000 บาท

6 .โครงการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยเพ่ือปองกันและระงับ
โรคติดตอ (ทรายอะเบทและเครื่องพนหมอกควัน)

งบประมาณ 131 ,000 บาท

7 .โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา งบประมาณ 50 ,000 บาท

8 .สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานและ
อาสาสมัครสาธารณสุข (หมูบานละ 7 ,500  บาท)

งบประมาณ 105 ,000 บาท

9 .อุดหนุนงบประมาณกิจการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหแกท่ีทํา
การปกครองอําเภอเมืองปราจีนบุรี

งบประมาณ 90 ,000 บาท

10 .โครงการจัดงานแขงขันกีฬาประเพณีตําบลดงข้ีเหล็ก งบประมาณ 300 ,000 บาท

11 .สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเขารวมการแขงขันกีฬากับหนวยงานอ่ืน
(อําเภอเมืองปราจีนบุรี)

งบประมาณ 80 ,000 บาท

12 .อุดหนุนงบประมาณเพ่ือใชในการดําเนินงานของสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปราจีนบุรีในการจัดงานมาฆปูรมี

งบประมาณ 20 ,000 บาท

13 .อุดหนุนงบประมาณในการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางของ อบต. ระดับอําเภอ

งบประมาณ        7 ,000        บาท

14 .จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางราชการและศาสนพิธีตางๆ งบประมาณ 120 ,000 บาท

15 .อุดหนุนงบประมาณเพ่ือใชในการจัดงานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ 10 ,000 บาท
16 .โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และประชาธิปไตย หางไกลยาเสพติด
ตําบลดงข้ีเหล็ก

งบประมาณ 50 ,000 บาท

17 .โครงการคลังสมองเพ่ือการพัฒนาศักยภาพดานภาษาเด็กและเยาวชน
ตําบลดงข้ีเหล็ก

งบประมาณ 50 ,000 บาท

18 .โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ งบประมาณ 50 ,000 บาท

19 .โครงการจายเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพผูพิการ (งบอุดหนุน) งบประมาณ 1,168 ,500 บาท
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20 .โครงการจายเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (งบอุดหนุน) งบประมาณ 10,756 ,000 บาท

21 .โครงการจายเงินชวยเหลือผูติดเชื้อโรคเอดส (งบอุดหนุน) งบประมาณ 100 ,000 บาท

22 .โครงการพัฒนาศักยภาพงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 100 ,000 บาท

23 .การดําเนินงานระบบบริการแพทยฉุกเฉินเบื้องตนตําบลดงข้ีเหล็ก งบประมาณ      50 ,000 บาท

24 .สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณกีฬา 14  หมูบาน งบประมาณ      98 ,000         บาท

25 .การจัดงานประเพณีสงกรานต งบประมาณ 350 ,000 บาท

1. นโยบายประการท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ในดานการดําเนินการตามนโยบายดานเศรษฐกิจ  ไดมุงเนนการพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพ

เสริม  สงเสริมการฝกอบรมอาชีพใหกับกลุมแมบาน ท้ังนี้ไดดําเนินการภายใตความรวมมือกับสํานักงาน
พัฒนาสังคมจังหวัดปราจีนบุรี และ สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี  เพ่ือการดําเนินการดาน
พัฒนาดานเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีตําบลดงข้ีเหล็ก โดยไดดําเนินการตามโครงการท่ี เพ่ือสนองตอบตอนโยบาย
ประการท่ี 2  ดังนี้
1 .โครงการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียน งบประมาณ 60,000 บาท

2 .โครงการเยาวชนอาเซี่ยน งบประมาณ 50,000 บาท

3 .การจัดงานไมลอมไมใหญ พืชพรรณสมุนไพร บานดงบัง งบประมาณ 168 ,200 บาท

2. นโยบายประการท่ี 3 การพัฒนาดานการการทองเท่ียว
ในดานการสงเสริมการทองเท่ียว  ไดดําเนินการประชาสัมพันธใหแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร  ใหเปนท่ี

รูจัก  และปรับปรุงซอมแซมเสนทางเขาสูแหลงทองเท่ียว  การรักษาความปลอดภัยเม่ือมีการจัดงาน เพ่ือใช
สรางแรงจูงใจใหประชาชนเขามาทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวมากข้ึน

3. นโยบายประการท่ี 4 การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม
ในดานการดําเนินงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ไดดําเนินการอาทิเชน

การปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา  การจัดกิจกรรมปลูกตนไมเนื่องวันสําคัญ การปองกันการเสื่อมโทรมของ
ธรรมชาติ    พัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีอยูใหเปนรากฐานในการดํารงชีวิตของ สงเสริมสนับสนุนการมีสวน
รวมของประชาชนและชุมชนในการจัดการพัฒนาสิ่งแวดลอม   และไดดําเนินกิจกรรมการออกบริการตัดก่ิงไม
ตัดหญาบริเวณริมทางสองขางถนนภายใตการมีสวนรวมของประชาชนซึ่งมีจิตสาธารณะในพ้ืนท่ี และได
ประสานความรวมมือไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาศักยภาพแหลงน้ําในพ้ืนท่ี  โดยการดําเนินการดาน
การจัดการสิ่งแวดลอมนั้นไมไดเบิกจายงบประมาณแตก็สามารถดําเนินการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดลอมไดใน
ระดับท่ีเปนท่ีพอใจ มีการดําเนินการตามนโยบายดังนี้

1 .โครงการทองถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รักษพ้ืนท่ีสีเขียว งบประมาณ 30 ,000 บาท
2 .โครงการรณรงคสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม งบประมาณ 131 ,000 บาท
3 .โครงการบานเมืองนาอยู (14  หมูบาน) งบประมาณ 140 ,000 บาท
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4. นโยบายประการท่ี 5 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
จากแนวคิดท่ีมุงม่ันท่ีจะยกระดับการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการคา การลงทุนและ

การพัฒนาดานการเกษตรใหไดมาตรฐานและตอบสนองความตองการของประชาชาชนอยางเต็มประสิทธิภาพ
กระผมและคณะไดดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการดํารงชีวิตและเพ่ือการ
ประกอบอาชีพอันประกอบดวย

การแกปญหาน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค ไดดําเนินการดังนี้

1 .โครงการจัดทําฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรในฤดูแลง งบประมาณ 193 ,000 บาท

2 .โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําตามนโยบายของ คสช. โดยไดรับความสนับสนุนจาก กองพัน
ทหารชางท่ี 52  กรมทหารชางท่ี 1
รักษาพระองค

3 .โครงการขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 6  บอ งบประมาณ 2 ,756 ,000    บาท

4 .โครงการขุดสระแกมลิงเพ่ือกักเก็บน้ํา หมูท่ี 11  เชื่อมหมูท่ี 12  บาน
หนองปด

งบประมาณ 1 ,400 ,000    บาท

5 .โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม ภายในตําบลดงข้ีเหล็ก ขนาด 2 ชอง
2 .40x2 .40 เมตร   ยาว 6 เมตร

งบประมาณ 433 ,000    บาท

การแกปญหาการคมนาคมสัญจรและการขนสงผลผลิตทางดานการเกษตรไดดําเนนิการ ดังนี้

1 .โครงการกอสรางถนน คสล.หมู 2  ซอย 1 งบประมาณ 1 ,000 ,000 บาท

2 .โครงการกอสรางถนน คสล.หมู 14  ซอยหนองรําพัน งบประมาณ 1 ,000 ,000 บาท

3 .โครงการกอสรางถนน เคฟซิล หมู 5  ซอยกลิ้งพะไล งบประมาณ   1 ,000 ,000     บาท

4 .โครงการกอสรางถนน เคฟซิล หมู 6  ซอยบุญมาฟารม งบประมาณ   1 ,200 ,000     บาท

5 .โครงการกอสรางถนน เคฟซิล หมู 8  ซอย 12 งบประมาณ      400 ,000     บาท

6 .โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเขาท่ีทําการ อบต. งบประมาณ      238 ,000     บาท

7 .โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10  บานขอนขวาง งบประมาณ      203 ,000     บาท

8 .โครงการจางเหมาซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตแยกทางหลวง
ชนบท สาย ป จังหวัด 2031 (กม. ท่ี 0+670 ) หมูท่ี 10
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

งบประมาณ 1,165 ,000 บาท

9 .โครงการจางเหมาซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตแยกทางหลวง
ชนบท สาย ป จังหวัด 2031  (แยก ทล.33 ) หมูท่ี 13  (เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ)

งบประมาณ 1 ,135 ,000 บาท
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10 .โครงการจางเหมาซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีต แยกสุวรรณศร –
บานคลองเรือ หมูท่ี 11  (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

งบประมาณ   1 ,912 ,000    บาท

11 .โครงการจางเหมาซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานภักดี
หมูท่ี 3  (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

งบประมาณ   1 ,192 ,000    บาท

การแกปญหาดานการขยายบริการกระแสไฟฟาเพ่ือครัวเรือน ไดดําเนินการคือ

1 .โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางรายทางท้ัง 14  หมูบาน งบประมาณ 350 ,000 บาท

การเตรียมความพรอมดานสถานท่ี  อุปกรณ  เครื่องมือ ในการใหบริการและการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดดําเนินการ คือ

1 .โครงการจางเหมากอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 8 1 -1 0 0
คน (สถ.ศพด.๓) แบบไมตอกเข็ม (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

งบประมาณ 2 ,266 ,000 บาท

2 .โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ชนิด 6  ลอ ขนาด
ความจุของตูไมนอยกวา 12  ลูกบาศกเมตร (จายขาดเงินสะสม)

งบประมาณ    3 ,490 ,000 บาท

6. นโยบายประการท่ี 6 ดานการบริหารจัดการองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล

จากนโยบายดังกลาว กระผมไดจัดใหมีการบริหารจัดการองคกร โดยในดานการใหบริการแก
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก  ไดใหความสําคัญโดยเฉพาะพนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางทุกคน ในการใหบริการกับพ่ีนองประชาชน ท้ังในท่ีตั้งสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล และการ
บริการนอกสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล  ไดแก  งานบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี และงานบริการ
ดานประชาสัมพันธของกองชาง  เพ่ือความสะดวกของประชาชน   โดยในการปฏิบัติงาน ดังกลาวเนนการ
บริการเชิงรุก

โดยเฉพาะดานการบริการขอมูลขาวสาร ไดมีการเชาพ้ืนท่ีจัดเก็บและดูแลเว็บไซดของ อบต. เพ่ือ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานระบบอินเตอรเน็ท  ไดมีการกอสรางศูนยขอมูลขาวสารทางราชการ เพ่ือปด
ประกาศประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร และเพ่ือใหชุมชนไดรับรูถึงการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
ไดดําเนินการประชาสัมพันธขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลผานสื่อหอกระจายขาว   โดยประชาสัมพันธ
ขาวสารการดําเนินงานใหกับชุมชนอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องเรื่อยมา

นอกจากนี้ยังไดจัดใหมีแบบฟอรมเพ่ือความสะดวกในการขอรับบริการตางๆ ไมวาจะเปนแบบฟอรม
ยื่นคํารองเพ่ือขอรับบริการในการขอรับขอมูลขาวสารทางราชการ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทาง
ราชการ พ.ศ. 2 5 4 0  เพ่ือแสดงใหเห็นวาการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็กเปนไปดวย
ความโปรงใสและใหประชาชนสามารถเขามาตรวจสอบไดทุกเม่ือ

รวมท้ังการเตรียมความพรอม ในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็กผู
ใหบริการใหมีความรู มีทักษะ ทัศนคติ  และพฤติกรรม ท่ีมุงตอบสนองตอประชาชนดวยความเสมอภาค
ยุติธรรมและเปนธรรม  ท้ังนี้  โดยการจัดฝกอบรมและและสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสเขารับการฝกอบรมใน
หลักสูตรท่ีหนวยงานอ่ืนจัดข้ึน ท้ังนี้ก็เพ่ือใหพนักงานและลูกจางใหมีความรู ความเขาใจในบทบาท อํานาจ
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หนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนจากการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีสูงสุด  ตลอดจนไดดําเนินการประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารจัดบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพ่ือสรางความพึงพอใจโดยการลดข้ันตอน
และอํานวยความสะดวกใหแกพ่ีนองประชาชนผูรับบริการอีกดวย

อีกท้ังยังไดมีการจัดทําโครงการเพ่ือใหพ่ีนองประชาชน ไดเขามามีสวนรวมในการรวมแสดงความ
คิดเห็นในรูปแบบตาง ๆ อาทิเชน การจัดโครงการ อบต. ดงข้ีเหล็กพบประชาชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจ
และแนวทางการมีสวนรวมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การจัดเวทีประชาคม การจัดสัมมนาเพ่ือ
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน การจัดใหมีชองทางในการแสดงความคิดเห็น อาทิ การจัดใหมี
แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ และการใหบริการในการรองทุกข/รองเรียน  เพ่ือดําเนินการ
บรรเทาทุกขใหประชาชนตอไป

นอกจากนี้ ในดานการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานนั้น  กระผมไดจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการบริหาร  ในแตละหมูบานดวยความยุติธรรมตามสภาพปญหาและความตองการ  การ
พัฒนาของประชาชนในพ้ืนท่ีแตละหมูบาน

และในดานการบริหารงานบุคคลนั้น ดังกลาวในขางตนไดดําเนินการสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสเขา
รับการฝกอบรมในหลักสูตรท่ีหนวยงานอ่ืนจัดข้ึน  อีกท้ังกระผมไดบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักระบบคุณธรรม
พิจารณาผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนและการกําหนดผลประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ซึ่งเม่ือสรุปโครงการสนองตอบตอการดําเนินการในนโยบายท่ี 6 นี้ประกอบดวย
โครงการดังตอไปนี้

1 .โครงการประชุมประชาคมสัญจร 14  หมูบาน งบประมาณ 48 ,000 บาท

2 .โครงการ อบต.ดงข้ีเหล็กพบประชาชน เพ่ือทบทวนและจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 3  ป

งบประมาณ 35,000 บาท

1.2 .2 เชิงคุณภาพ
นายบุญศรี   จันทรชัย นายกองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก ไดนําเสนอผลการปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณ 2558 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี 4
ครั้งท่ี 1 ประจําป 2558 เม่ือวันศุกรท่ี 18 ธันวาคม 2558 ดังนี้

ปญหาอุปสรรคท่ีพบในการประเมินฯ
1 . ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ ท่ีตั้งไวในแผนพัฒนา แตสามารถนํามาปฏิบัติไดนอยมาก
การวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคท่ีตรวจพบ
1 . โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 -2560 ) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได

จริงคอนขางสูง แตยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ ตั้งไวในแผนพัฒนาแตสามารถนํามาปฏิบัติไดจริงเพียงไมก่ี
โครงการ ถือวานําไปสูการปฏิบัติไดนอย ควรแกไขปญหาโดยมอบหมายผู ท่ี มีสวนเก่ียวของอันไดแก
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน จัดทําแผนใหอยูบนพ้ืนฐานของ
ขอเท็จจริงดานงบประมาณ กลาวคือ ไมควรกําหนดโครงการในแผนมากเกินกวาสถานะทางการคลังของ อบต.

2 . จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานท่ี 1 ดาน
การบริหารจัดการ ขอ 2 .3 กําหนดวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2558 -2560 ) เฉพาะป 2558 มาดําเนินการในปงบประมาณ 2558 ไมนอยกวารอยละ 70 จึงจะได
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คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้  จะเห็นไดวา อบต.ดงข้ีเหล็ก นําแผนป 2558 ไปปฏิบัติได 115
โครงการจากท่ีตั้งไวในแผน 152 โครงการ คิดเปน รอยละ 75 .65 ซึ่งจะไดคะแนนประเมินจากกรมสงเสริมฯ
จํานวน 5 คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรใหรักษาระดับการ
ปฏิบัติไดตามแผนไวเชนนี้ หรือเพ่ิมรอยละการปฏิบัติไดมากข้ึนก็จะเปนการดี

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1 . ในปตอไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีขอคําถามปลายเปดเพ่ิม

ข้ึนมา
2 . โครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานถาเปนไปไดควรดําเนินการในไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ เพ่ือ

ประโยชนหลายประการ เชน หลีกเลี่ยงการกอสรางในฤดูฝน
3 . ควรรณรงคเสริมสรางและใหความรูความเขาใจแกราษฎรในกระบวนการจัดทําและติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหมากยิ่งข้ึน

นายก อบต.ดงข้ีเหล็กได ช้ีแจงตอสภา อบต.ดงข้ีเหล็ก เพ่ิมเติม 2 ประเด็น ดังนี้
1 . จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ท่ีวา ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ ตั้ง

ไวในแผนพัฒนา แตสามารถนํามาปฏิบัติไดเพียงไมก่ีโครงการ ถือวานําไปสูการปฏิบัติไดนอยนั้น ขาพเจาขอ
ชี้แจงวา เนื่องจากงบประมาณของ อบต.ดงข้ีเหล็ก มีจํานวนจํากัดเม่ือเทียบกับภารกิจอํานาจหนาท่ี แต
ผูบริหารก็ไมไดละเลยยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ขาพเจาไดดําเนินการของบประมาณมาดําเนินการ
โครงการดานเศรษฐกิจหลายโครงการ เชน โครงการสงเสริมอาชีพการทําไขเค็ม โครงการสงเสริมอาชีพทํายา
หมอง พิมเสนน้ํา โครงการสงเสริมอาชีพโดยการฝกทําน้ํายาอเนกประสงค โครงการสงเสริมอาชีพโดยการฝก
ทําตะกราสานจากเสนพลาสติก โดยไดรับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยกวาหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท เพียงแตโครงการเหลานี้ไมปรากฏในแผนพัฒนาเทานั้น จึงทําใหผลการประเมิน
ในเชิงตัวเลขมีจํานวนการปฏิบัติท่ีนอย ท้ังท่ีในความจริงมีการดําเนินการดานเศรษฐกิจหลายโครงการ

2 . จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ท่ีวา โครงการดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ถาเปนไปไดควรดําเนินการในไตรมาสท่ี 2 คณะผูบริหารไดเรงดําเนินโครงการเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณ
มาโดยตลอด แตท่ีทําใหการดําเนินโครงการลาชาเนื่องจากท่ีผานมาทางรัฐบาลไดจัดสรรรายไดและเงินอุดหนุน
แกทาง อบต. เปนงวดๆ แตละงวดก็ไมมากพอท่ีจะดําเนินโครงสรางพ้ืนฐานไดในชวง 2 ไตรมาสแรก สวนใหญ
เงินจะเพียงพอในชวงไตรมาสท่ี 3 -4 ซึ่งเปนขอจํากัดท่ีหลีกเลี่ยงไมไดในการบริหารงบประมาณ จึงเรียนมา
เพ่ือใหท่ีประชุมไดรับทราบ
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2.ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
2.1 ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ

ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ

ท่ีปรากฏอยูในแผน
จํานวนโครงการ

ท่ีไดปฏิบัติ

1 .ดานเศรษฐกิจ 13 1
2 .ดานโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 15 14
3 .ดานทรัพยากรมนุษยสังคมและการเมือง 97 73
4 .ดานแหลงน้ํา 3 3
5 .ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 3
6 .ดานการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 21 21

รวม 152 115

2.2 ผลกระทบ
ทําใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็กไดรับการบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ

ตามสมควรแตสถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.ดงข้ีเหล็ก

3.สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
ปญหาอุปสรรคท่ีพบในการประเมินฯ

1 . ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ ตั้งไวในแผนพัฒนา จํานวน 13 โครงการ แตปฏิบัติได 1 โครงการ ถือวานําไปสู
การปฏิบัติไดนอย

การวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคท่ีตรวจพบ
1 . โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 -2560 ) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได

จริงคอนขางสูง แตยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ ตั้งไวในแผนพัฒนา จํานวน 13 โครงการ แตปฏิบัติได 1
โครงการ ถือวานําไปสูการปฏิบัติไดนอย ควรแกไขปญหาโดยมอบหมายผู ท่ี มีสวนเก่ียวของอันไดแก
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน จัดทําแผนใหอยูบนพ้ืนฐานของ
ขอเท็จจริงดานงบประมาณ กลาวคือ ไมควรกําหนดโครงการในแผนมากเกินกวาสถานะทางการคลังของ อบต.

2 . จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานท่ี 1 ดาน
การบริหารจัดการ ขอ 2 .3 กําหนดวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2558 -2560 ) เฉพาะป 2558 มาดําเนินการในปงบประมาณ 2558 ไมนอยกวารอยละ 70 จึงจะได
คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้  จะเห็นไดวา อบต.ดงข้ีเหล็ก นําแผนป 2558 ไปปฏิบัติได 115
โครงการจากท่ีตั้งไวในแผน 152 โครงการ คิดเปน รอยละ 75 .65 ซึ่งจะไดคะแนนประเมินจากกรมสงเสริมฯ
จํานวน 5 คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรใหรักษาระดับการ
ปฏิบัติไดตามแผนไวเชนนี้ หรือเพ่ิมรอยละการปฏิบัติไดมากข้ึนก็จะเปนการดี
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สวนท่ี 3
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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สวนที่ ๓

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปน
จะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือ
ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความ
เขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจนประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มี
รายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว  คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปน
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖
ยุทธศาสตร ไดแก

๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง

มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัย
คุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศไทย
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑ ) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมาก
ข้ึน

๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจําเปนตองยกระดับ
ผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังใน
สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูป
และพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบ
แนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สรางความเชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม
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ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการ
ยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิตตอลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิตตอลและ
การคามาเพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปน
เลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการ
สิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
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เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทาง
กาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มี
คุณธรรม จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง
๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม

เพ่ือเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล า
ไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง

ของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
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เพ่ือเรงอนุรักษฟนฟู  และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความ
ม่ันคงดานน้ํา รวมท้ังมีความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม

๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ี
ตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ี
เหมาะสม

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
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๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒
กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ จากสถานะของประเทศ

และบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ท่ี ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสู
การเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน
สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ

การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการ
กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไดจัดทําข้ึน ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลาง
ดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation)
เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม

เปาหมาย
๑) การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติ

ตอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๖๔ เพ่ิมข้ึนเปน
๓๑๗,๐๕๑ บาท และ ๓๐๑,๑๙๙ บาทตอคนตอป

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลีย่รอยละ ๒.๕ ตอป
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไมต่ํากวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะท่ี
ปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป)

๒) การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน

๓) การลดความเหลื่อมลาในสังคม
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง

๔) การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช

ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔ ) เพ่ิ มประสิทธิภ าพและเสริมสร างธรรมาภิ บาลในการบริห ารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา

๕) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
(๓) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม
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๑.๓ THAILAND ๔.๐
ท่ีมาและความหมาย
โลกของอุตสาหกรรมกําลังกําวสูการปฏิวัติครั้งใหม ท่ีเรียกวา อุตสาหกรรม 4 .0  ซึ่งเปนการ

เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ “Industry 4 .0” มาจากชื่อนโยบายอุตสาหกรรมแหงชาติของประเทศเยอรมี เม่ือป
ค.ศ. 2013  แนวคิดก็คือ โลกของเราจะเขาสูชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4  ภายใน 20  ปขางหนา ทําให
ประเทศตางก็ตื่นตัวกับผลกระทบท่ีจะติดตามมาเนื่องจากปจจุบันทุกประเทศบนโลกมีการเชื่อมตอกันอยางไร
พรมแดนในทุกมิติ ท้ังความรวมมือทางการคา ความรวมมือดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ความรวมมือดาน
เศรษฐิจและสังคม เปนตน ในอีกมุมหนึ่ง ก็ยอมเกิดการแขงขันกันสูงข้ึนเรื่อยๆ ดวยเหตุผลประการหลังนี้เอง
หลายประเทศจึงจเปนตองปรับตัวสูการพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม 4 .0  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเองในการ
แขงขันกับประเทศอ่ืน ประเทศไทยก็เชนเดียวกัน

ประเทศไทยโดยรัฐบาลของ  พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี ก็ใหความสําคัญของ
“อุตสาหกรรม 4 .0” จึงเปนท่ีมาของนโยบาย “ประเทศไทย 4 .0”

“ประเทศไทย 4 .0” หมายถึง  การปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ ท่ีเนนการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเขามาชวยพัฒนา โดยท่ีภาคการเกษตรยังคงเปนแกนหลัก แตจะเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู
การเกษตรแบบใหม โดยสรางเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และสนับสนุนใหเกษตรกรเปน
ผูประกอบการมากข้ึน

ภาพท่ี 1  โมเดลประเทศไทย 4 .0
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เดิมประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ตั้งแตรูปแบบ “ประเทศไทย
1 .0 ” ท่ีเนนการเกษตรกรรม จนถึง “ประเทศไทย 2 .0 ” ท่ีเนนอุสาหกรรม และ “ประเทศไทย 3 .0 ” ท่ีเนน
อุตสาหกรรมหนัก ซึ่งทําใหเราติดอยูใน 3  กับดัก คือ

๑) กับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap)
๒) กับดักความเหลื่อมล้ํา (Inequality Trap)
๓) กับดักความไมสมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)
ซึ่งรัฐบาลจะตองปฏิรูปเพ่ือเปลี่ยนแปลงผานจากประเทศไทย 3 .0  ไปสู “ประเทศไทย 4 .0 ” ท่ีเนน

เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม คือ การเปลี่ยนจากการทําปริมาณมากแตไดผลนอย เปนการทําปริมาณ
นอยแตไดผลมาก ซึ่งตองอาศัยกระบวนทัศนในการพัฒนา 3  เรื่อง คือ

1 ) เปลี่ยนจากกรผลิตสินคาโภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม
2 ) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี
3 ) เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินคา ไปสูการบริการมากข้ึน
ดังนั้น เราจึงตองคนหาเครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม ท่ีจะสรางความม่ัง

ค่ังอยางยั่งยืนใหกับประเทศไทยในศตวรรษท่ี 2 1  โดยการแปลง “ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ”ของ
ประเทศท่ีมีอยู 2  ดาน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปน “ความ
ไดเปรียบในเชิงแขงขัน” ใน 5  กลุมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก

กลุมท่ี 1  กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
กลุมท่ี 2  กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย
กลุมท่ี 3  กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส

ควบคุม
กลุมท่ี 4  กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและฝงกับอุปกรณตางๆ และ
กลุมท่ี 5  กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง

ภาพท่ี 2  การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย 50  ปท่ีผานมา
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กลไกขับเคลื่อนไทยแลนด 4 .0
Strength from within หรือการสรางความเข็มแข็งจากภายใน มีกลไกในการขับเคลื่อนหลักอยู

3 ตัว คือ
1 ) การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคสวนในประเทศ
2 ) การสรางสั งคมท่ี มีจิตวิญาณของความเปนผูประกอบการ (Entrepreneur Driven

Proposition)
3 ) การสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขาย (Community Driven proposition)

ซึ่งท้ัง 3  กลไกนี้ตองขับเคลื่อนไปพรอมๆกัน
นวัตกรรมจะถูกยกระดับข้ึน ผาน Growth Engine 3 ตัวใหม อันประกอบดวย

1 ) Green Growth Engine การสรางความม่ังค่ังของไทยในอนาคต จะตองคํานึงถึงการ
พัฒนาและใชเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือตอบโจทยการหลุดออกจากกับดักความไมสมดุลของการ
พัฒนาระหวางคนกับสภาพแวดลอม

2 ) Productive Growth Engine ซึ่งเปาหมายสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสูประเทศท่ี
มีรายไดสูง ( High Income Country) ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยี และ ความคิดสรางสรรค

3 ) Inclusive Growth Engine เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนและเปนการกระจายรายได
โอกาส และความม่ังค่ังท่ีเกิดข้ึน

กลไกดังกลาว ประกอบไปดวย การสรางเครือขายความรวมมือในรูปแบบประชารัฐ การ
บริหารจัดการสมัยใหม และการสรางคลัสเตอรทางดานเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม กิจการรวมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาด
ใหญ รวมถึงการบมเพาะธุรกิจดานเทคโนโลยี เปนตน ซึ่งถือเปนการตอบโจทยความพยายามในการกําวขามกับ
ดักประเทศรายไดปานกลางท่ีไทยกําลังเผชิญอยู

โดยกลไกนี้ ประกอบดวย การสรางคลัสเตอรเศรษฐกิจระดับกลุมจังหวัด  การพัฒนา
เศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทยประเด็นปญหาและความทาทาย
ทางสังคมในมิติตางๆ การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการทําธุรกิจ การสงเสริมและสนับสนุนให
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขมแข็งและสามารถแขงขันไดในเวทีโลก การสรางงานใหมๆ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสรางทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ
ประชาชนใหทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจายภาษีใหแกผูท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑท่ี
กําหนดแบบมีเง่ือนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแกไขกับดักความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน

โดยกลไกนี้ประกอบดวย  การมุงเนนการใชพลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมท่ี
คํานึงถึงความไดเปรียบเรื่องตนทุน (Cost Advantage) เปนหลัก มาสูการคํานึงถึงประโยชนท่ีไดจากการลด
ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังระบบ (Lost Advantage) หัวใจสําคัญอยูท่ีการพัฒนากระบวนการผลิตใหสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด อันจะเกิดประโยชนกับประเทศและประชาคมโลกดวยในเวลาเดียวกัน

ท้ัง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเปนการปฏิรูปประเทศไทยไปสูความม่ังค่ัง
อยางม่ันคงและยั่งยืน เพ่ือใหหลุดพนจากกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง ซึ่งถือเปนเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจ
จากการพ่ึงพาการลงทุนตางประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองนอยมากโดยมุงเนนการพัฒนา
การศึกษาคน สรางการวิจัยและพัฒนา โครงสรางเศรษฐกิจ ใหไทยสามารถอยูไดในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งรัฐบาล
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ตองกลาพอท่ีจะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนตางประเทศ เอาเทคโนโลยีของตางชาติมา และตองยืนอยูบน
ขาตัวเองในระดับหนึ่ง

และเม่ือโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมภายในของประเทศเกิดความเขมแข็งแลว  การเชื่องโยง
ภายนอก (Connect  to the  World) เปนสิ่งท่ีตองดําเนินควบคูกันไป ซึ่งในสวนนี้เชื่อมโยงกับโลกใน 3
ระดับ ดวยกันคือ

1 ) Domestic Economy เศรษฐกิจภายในประเทศ
2 ) Regional Economy เศรษฐกิจภูมิภาค
3 ) Global Economy เศรษฐกิจโลก
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๑.๔ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง
ยุทธศาสตรการพัฒนา

(๑) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือรักษา
เสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร  การบริการ  การลงทุนใหมีความม่ันคงและเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  เชน สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม  สงเสริมอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอม  พัฒนาการเกษตร  ฟนฟูการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว  พัฒนาประสิทธิภาพโล
จิสติกส

(๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมใหมีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพ่ือ
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน เชน สงเสริม
การเรียนการสอนนอกระบบ  การอาชีวศึกษา  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  สงเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสรางวัฒนธรรมในการดูแล
สุขภาพ

(๓) อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลตอ
ระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเรงแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
ทะเล  ปองกันปญหาสิ่งแวดลอม  ฟนฟูคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา  สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา
อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(๔) เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบานท้ังแนวเหนือ - ใต และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพ่ือเปนประตูการคาเชื่อมโยงประเทศ
เพ่ือนบานและนานาชาติ
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(๕) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองและชนบทอยางมีสวนรวมและเก้ือกูลกัน เพ่ือใหมี
การ          จัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนไดสอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
ความตองการของชุมชน

ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด
(๑) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ประกอบดวย นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา

และสระบุรี  เนนการพัฒนาเปนผูนําในภูมิภาคดานอุตสาหกรรมสะอาด  สงเสริมการรวมกลุมอุตสาหกรรมใน
การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑและคุณภาพวัตถุดิบ  สราง
มูลคาเพ่ิมของหวงโซการผลิตในกลุมอุตสาหกรรม  และพัฒนา อนุรักษแหลงทองเท่ียวเพ่ือใหเปนแหลง
ทองเท่ียวทางมรดกโลก

(๒) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ประกอบดวย ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี และอางทอง  เนน
การรักษาความม่ันคงทางอาหารโดยการดูแลรักษาฐานทรัพยากรเกษตรท่ีสําคัญ  การสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑ
หลักในพ้ืนท่ี  สงเสริมการใชประโยชนวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  พัฒนาการผลิตอาหาร
สงออกประเภทธัญพืช  พืชไร และปศุสัตว  พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและผลิตภัณฑจากภูมิปญญา
ทองถ่ิน และพัฒนาเสนทางขนสงตลอดลําน้ํา

(๓) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง กลุม ๑ ประกอบดวย นครปฐม ราชบุรี  กาญจนบุรี และ
สุพรรณบุรี  เนนพัฒนาการผลิตและสงออกสินคาเกษตรอุตสาหกรรมดวยระบบการผลิตท่ีปลอดภัยตอ
สิ่งแวดลอม  จัดตั้งศูนยเครือขายการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและสนับสนุนสถาบันการศึกษา สงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ และ   สงเสริมการจัดตั้งศูนยอุตสาหกรรมบริเวณชายแดน

(๔) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง กลุม ๒ ประกอบดวย เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม  เนนสนับสนุนการศึกษาวิจัย การจัดตั้งศูนยประมงครบวงจรและอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง สงเสริมงานวิจัยพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและสัตวน้ํา  สนับสนุนการขยายการ
กอสรางทาเรือน้ําลึกท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ และพัฒนาเครือขายการทองเท่ียวเชื่อมโยงสหภาพพมาและฝง
อาวไทยตะวันออก - ตะวันตก

(๕) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบดวย สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก
ปราจีนบุรี และสระแกว  เนนการสรางมูลคาการผลิตใหสูงข้ึน  การปองกันการขยายตัวของพ้ืนท่ีชุมชนและ
อุตสาหกรรมเพ่ือไมใหบุกรุกพ้ืนท่ีเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ  เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานดานความปลอดภัย
ของสินคาเกษตร  ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑของกลุมอุตสาหกรรมสูสากล  ขยายเครือขายอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอม  สงเสริมการวิจัยและพัฒนารวมท้ังการออกแบบนวัตกรรม  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิ
สติกสใหสมบูรณยิ่งข้ึน

(๖) กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบดวย ชลบุรี  ระยอง  ตราด และจันทบุรี  มุงเนนการ
เรงแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําจากภาวะฝนแลงใหเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี
จังหวัดชลบุรี-ระยอง  บริหารจัดการดานการผลิต การแปรรูป และระบบการกระจายสินคาและการตลาด
สงเสริมการประมงแบบเพาะเลี้ยงชายฝงในจังหวัดจันทบุรีและตราดพรอมฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ชายฝงทะเล  สนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี  จัดระเบียบแหลงทองเท่ียว สนับสนุนการคาการลงทุนกับประเทศ
เพ่ือนบาน  เรงรัดปรับปรุงและขยายระบบโครงขายการคมนาคมขนสงใหสมบูรณยิ่งข้ึน  และพัฒนาความรู
และทักษะฝมือแรงงานใหสอดคลองกับความตองการของตลาด

โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project)
(๑) โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครใหเปนศูนยกลางการประมงและอุตสาหกรรมตอเนื่อง
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(๒) โครงการจัดทําแผนแมบทเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนท่ีเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๓) โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทย
(๔) โครงการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนองตอภาคการผลิตและบริการ
๒) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง
วิสัยทัศน (Vision) จังหวัดปราจีนบุรี
“ปราจีนบุรีเมืองนาอยู คูแหลงทองเท่ียวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย

แพทยแผนไทย และสมุนไพรสูสากล”
2 พันธกิจ (Mission)

(1 ) ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายใหบรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติโดยยึด
ความตองการและความจําเปนของประชาชนเปนหลัก

(2 ) สงเสริมใหมีการพัฒนาดานการคา การลงทุน การอุตสาหกรรม การเกษตร การ
ดําเนินการดานสังคมและการศึกษาใหเกิดความเทาเทียมการจัดการสิ่งแวดลอมและระบบการคมนาคมเพ่ือ
ความเปนเมืองนาอยู

(3 ) สงเสริมและรักษาคุณภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหเกิดผล
อยาง ยั่งยืน

(4 ) พัฒนาความสามารถในดานการเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(5 ) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพทยแผนไทยและสมุนไพรใหมีมาตรฐานสากล
เปาประสงครวม (Goal) จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย เปน

แหลง อารยธรรมสมัยทวาราวดีและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ ชุมชน
สังคม เขมแข็ง เปนศูนยกลางการแพทยแผนไทย และพัฒนาสมุนไพรสู

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาดานเกษตรกรรม และบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาดานการคาและอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานดานมีมาตรฐาน เพ่ือสรางภูมิคุมกัน

บนฐานแหงความพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาดานทองเท่ียว
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร

เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค

1 . พัฒนาดานเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ํา
อยางบูรณาการ

1 . การเกษตรปลอดภัย
2 . ช องทางการจํ าหน ายจากผู ผลิ ต ถึ ง
ผูบริโภคเพ่ิมข้ึน
3 .ระบบชลประทานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
2 . พัฒนาดานการคาและอุตสาหกรรม 1 . ผูผลิต ผูคา และผูบริโภคไดรับประโยชน

จากโอกาสทางการคาและการกระจายความ
เจริญทางเศรษฐกิจสูเศรษฐกิจฐานรากอยาง
ท่ัวถึง
2 . ผูประกอบการไดรับการพัฒนาเขาสู
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3 . วิสาหกิจชุมชนไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน

3 . ยกระดับ การบริห ารจั ดการงานด านสั งคม
การศึกษาให มี คุณ ภาพ  มีมาตรฐาน  เพ่ือสราง
ภูมิคุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแหง
ความพอเพียง

1 . การบริหารจัดการงานด านสั งคม มี
คุณภาพและมาตรฐาน
2 . การดําเนินงานตอกลุมเปาหมายไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ
3 .คุณภาพชีวิต  สุขภาพกายและใจท่ีดี
ครอบครัวอบอุน และชุมชนเขมแข็ง
4 . คุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา
ในจังหวัดปราจีนบุรีไดมาตรฐาน
5 . ประชาชนในจังหวัดไดรับโอกาสทาง
การศึกษาจนจบหลักสูตรอยางมี

3 . ยกระดับการบริหารจัดการงานดานสังคม
การศึกษาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสราง
ภูมิคุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแหง
ความพอเพียง (ตอ)

ประสิทธิภาพเทาเทียมและเปนธรรม
6 . มีการสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ
7 . ประชากรในจังหวัดไดรับการสงเสริมการ
มีงานทํา

4 . พัฒนาดานทองเท่ียว 1 . คุณภาพแหลงทองเท่ียว สินคา บริการ
ผลิตภัณฑชุมชน ไดมาตรฐานมีศักยภาพ
ดึงดูดเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดเขา
จังหวัดอยางตอเนื่อง

5 . พัฒนาเม่ือนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 1 . ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
2 .จังหวัดปราจีนบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติท่ี
สมบูรณ
3 . จังหวัดปราจีนบุรี มีระบบโลจิสติกสท่ีได
มาตรฐาน
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
6 . พัฒนาดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 1 . มีแหลงปลูกพืชสมันไพรตามมาตรฐาน

GAP/เกษตรอินทรีย
2 .กระบวนการผลิตและแปรรูปสมุนไพรใช
เปนอาหาร ยา อาหารเสริม อาหารสัตว
OTOP
3 . มีใชสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ
4 . มีการวิจัยและพัฒนาบุ คลากรด าน
การแพทยแผนไทย
5 . ผลิตภัณฑสมุนไพรมีศักยภาพในการ
แขงขันจาการตลาดท้ังในและตางประเทศ

กลยุทธของแตละประเด็น
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาดานเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ
กลยุทธ
1 . สงเสริมขบวนการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรไปสูการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย
2 . สงเสริมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสินคาเกษตร (Zoning)
3 . นอมนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนา
4 . เพ่ิมประสิทธิภาพการลดตนทุนการผลิต
5 . พัฒนาตลาดกลางการเกษตร
6 . พัฒนาและจัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอในพ้ืนท่ีเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาดานการคาและอุตสาหกรรม
กลยุทธ
1 . สรางความสามารถทางการแขงขันและโอกาสทางการคาใหกับผูประกอบการ
2 . การสรางความเปนธรรมทางการคาและการคุมครองผูบริโภค
3 . สงเสริมใหอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตดานการเกษตร ใชวัตถุดิบภายในพ้ืนท่ีจังหวัด

เพ่ิมข้ึน
4 . สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับ

สังคมและสิ่งแวดลอม
5 . พัฒนาเครือขายเฝาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของทองถ่ิน

และชุมชน
6 . สงเสริมและถายทอดนวัตกรรมทางดานพลังงาน
7 . สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางดานอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมี

คุณภาพมีมาตรฐานเพ่ือสรางภูมิคุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแหงความพอเพียง
กลยุทธ
1 . ผลักดันใหองคกรสวัสดิการสังคมเขาสูการรับรองมาตรฐาน
2 . พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เครือขาย อาสาสมัคร และภาคประชาชน
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3 . บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภาคประชารัฐในการบริการดานเด็ก เยาวชน
คนพิการและผูสูงอายุ

4 . จัดทํามาตรฐานกลางในการประเมินมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชนจังหวัด

5 . เสริมสร างคุณ ธรรม  จริยธรรม  และความจงรักภั กดี ต อสถาบั นชาติ  ศาสนา
พระมหากษัตริย

6 . สงเสริมใหมีการจัดการศึกษาสอดคลองความตองการกับตลาดแรงงานในพ้ืนท่ี
7 . พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและการบริหาร

จัดการท่ีทันสมัย
8 . จางงานเรงดวนและพัฒนาทักษาฝมือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาดานทองเท่ียว
กลยุทธ
1 . พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว สินคา บริการ การตลาด ประชาสัมพันธ และปจจัย

สนับสนุนการทองเท่ียว รวมท้ังสรางความปลอดภัยทางการทองเท่ียว
2 . ฟนฟูประเพณีวัฒนธรรมพ้ืนบานดั่งเดิมท่ีเปนเอกลักษณประจาทองถ่ิน
3 . ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
4 . นอมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน
5 . พัฒนาเปนศูนยกลางการศึกษาดูงานดานสุขภาพและแพทยแผนไทย
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาเมืองนาอยู ส่ิงแวดลอมและโลจิสติกส
กลยุทธ
1 . สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีเปนจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัย/อุบัติเหตุ

ของจังหวัด
2 . สงเสริมใหทุกภาคสวนท่ีมีสวนเก่ียวของเขามามีบทบาทในการเฝาระวังการเกิดอุบัติภัย/

อุบัติเหตุของจังหวัด
3 . กํากับดูแลความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารขนาดใหญ
4 . สนับสนุนการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในรูปประชารัฐแบบบูรณาการ
5 . สนับสนุนการแกไขความเสี่ยงจากสาธารณภัย และภัยพิบัติ แบบใชโครงสราง และไมใช

โครงสราง
6 . สนับสนุนการปลูกฝงวัฒนธรรมลดความเสี่ยงภัยดวยตนเองแบบมีสวนรวม
7 . สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และภัยพิบัติในรูปประชารัฐแบบบูรณา

การ
8 . สงเสริมใหมีการกํากับดูแลผูขับข่ีรถสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
9 . สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและเฝาระวังดานยาเสพติด
10 . สงเสริมใหเยาวชนไดมีกิจกรรมท่ีเปนประโยชน
11 . สงเสริมการปลูกปาในพ้ืนท่ีสาธารณะและศาสนสถาน
12 . พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําตนทุนเพ่ือการเกษตรและอุปโภค-บริโภค ตลอดจนสามารถ

ปองกันและบรรเทาปญหาน้ําทวม น้ําแลงน้ําเค็มหนุน
13 . สงเสริมใหมีการปองกันการพังทลายของตลิ่ง
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14 . สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีระบบการกําจัดนาเสีย
15 . สงเสริมใหมีเครือขายเฝาระวังการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงนา
16 . สงเสริมใหมีองคความรูบริหารจัดการขยะ
17 . สงเสริมใหประชาชนไดกําหนดทิศทางการใชประโยชนท่ีดินในชุมชนท่ีเปนถ่ินท่ีอยู
1 8 . สงเสริมการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของจังหวัด
19 . สงเสริมใหมีเครือขายประชาชนเฝาระวังการบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน
20 . สงเสริมการบริหารจัดการพลังงานอยางมีสวนรวม
21 . สงเสริมและสนับสนุนใหมีความสะดวกในการเขาถึงทุกพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกัน
22 . สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันอันเปนการกระตุนเศรษฐกิจในจังหวัดปราจีนบุรี
23 . สงเสริมใหมีการรวมกลุมโรงงานอุตสาหกรรม
24 . ปรับปรุงถนนใหมีคุณภาพดี สามารถใชงานไดโดยสะดวกปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร
กลยุทธ
1 . พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร
2 . สนับสนุนการจัดตังตลาดกลางสมุนไพร
3 . สงเสริมขยายชองทางการใชประโยชน การเพ่ิมมูลคาสมุนไพร
4 . สนับสนุนการจัดบริการการแพทยแผนไทยครบวงจร
5 . บูรณาการการแพทยพ้ืนบานภูมิปญญาทองถ่ิน การแพทยแผนไทยรวมกับการแพทยแผน

ปจจุบัน
6 . สงเสริมการใชยาสมุนไพร แทนยาแผนปจจุบัน
7 . พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการแพทยแผนไทยอยางตอเนื่อง
8 . สงเสริมการเผยแพรผลงานการวิจัย
๑.5  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน “ยกระดับคุณภาพชีวิต  รักษสิ่งแวดลอม  พรอมพัฒนาทุนสังคมสงเสริมแหลง

เศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาคนสูพลเมืองใหเขมแข็ง”
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนใหเขมแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรท่ี 1 1 .สงเสริมการมีสวนรวมและกระตุนจิตสํานึกใสใจสิ่งแวดลอม
2 .สนับสนุนเครือขายและสงเสริมกิจกรรมเฝาระวังแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม
3 .สงเสริมการลดใชสารเคมีและสงเสริมการใชปุยชีวภาพในภาค
เกษตร
4 .สงเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงคการเลือกใช
ผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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5 .รณรงคเฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอมและสรางความตระหนักการ
บังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน
6 .ประสานและพัฒนาการจัดทําระบบชลประทานขนาดเล็กเพ่ือ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม
7 .สงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และกิจกรรมรวมระหวางโรงงาน
อุตสาหกรรมกับชุมชน

ยุทธศาสตรท่ี 2 1 .พัฒ นาโครงข ายโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณู ปโภค
สาธารณูปการ
2 .พัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมการเขาถึงบริการสาธารณสุข
3 .รณรงค ปองกัน แกไขปญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
4 .พัฒนาเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีวัฒนธรรม ประเพณี และ
สงเสริมสังคมแหงการเรียนรู
5 .สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว

ยุทธศาสตรท่ี 3 1 .สงเสริมกิจกรรม และประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว
2 .สงเสริมการกระตุนเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาดสําหรับ
สินคาทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน
3 .สงเสริมความเขมแข็งกลุมอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตรท่ี 4 1 .สงเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ใหมีสวนรวมในการติดตาม
ประเมินผลและการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็กไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยผานการพิจารณาของ

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก  โดยท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบวิสัยทัศนการพัฒนา
พันธกิจการพัฒนา เปาประสงคการพัฒนา ยุทธศาสตรการพัฒนา และกลยุทธการพัฒนา ดังตอไปนี้
วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก

“ดงข้ีเหล็กนาอยู   เชิดชูคุณธรรม   เลิศล้ําการเกษตร   เปนเขตทองเท่ียว”
พันธกิจหลักการพัฒนาองคการบริการสวนตําบลดงข้ีเหล็ก
1 .  สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุขและการสังคม

สงเคราะห
2 .  สงเสริม และพัฒนาแหลงทองเท่ียว
3 .  สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4 .  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
5 .  การบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก
1 . เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน ใหไดรับสิ่งจําเปนพ้ืนฐาน
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2 . เพ่ือพัฒนาตําบลดงข้ีเหล็กให เปนแหลงทองเท่ียวสามารถสรางรายได และเปนท่ีรูจักของ
นักทองเท่ียว

3 . เพ่ืออนุรักษและสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
4 . เพ่ือพัฒนาตําบลดงข้ีเหล็กใหเปนตําบลนาอยูมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี ไดมาตรฐาน ปลอดภัย

การสรางอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน
5 . เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีในองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก โดยหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก
องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็กกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนารวม 5  ดาน ดังนี้
1 . ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการ

กีฬา
เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก คนพิการ คนชรา ผูดอยโอกาสหรือประชาชนให

ไดรับบริการ สวัสดิการพ้ืนฐานตางๆ เชน สงเสริมการพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา การเรียนรูดานวิชาการ
บุคลากร วัสดุการเรียนการสอน สงเสริมสุขภาพของประชาชนใหมีสุขภาวะท่ีสมบูรณในดานรางกายและจิตใจ
และสติปญญา พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง เพ่ือแกไขปญหาสังคมเรื่องยาเสพติด โรคเอดส คอรัปชั่น สงเสริม
สถาบันครอบครัวใหอบอุน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังการทํานุบํารุงศาสนา รักษาศิลปะ
โบราณสถาน จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงาม เพ่ือสรางสังคมท่ีสงบสุขและพึง
ปรารถนารวมกัน

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตดานการศึกษา ดานสาธารณสุข
การกีฬา และการสังคมสงเคราะห

1 .1 เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาสใหไดรับ
บริการสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห

1 .2 เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักในดานสุขอนามัย การสาธารณสุข และการ
ออกกําลังกาย

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา รักษาศิลปะ โบราณสถาน จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีใหคงอยูสืบไป

2 .1 เพ่ือสงเสริมทํานุบํารุง ศาสนา วัฒนธรรม รักษาโบราณสถาน จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีใหคงอยูสืบไป

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  สงเสริมสนับสนุนการรักษาความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

3 .1 เพ่ือสงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางดานความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน

3 .2 เพ่ือสรางเครือขายเฝาระวังทรัพยสินและความปลอดภัยของประชาชน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เพ่ือรณรงคสงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอมโดย

กระบวนการมีสวนรวม การปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอยู
ในสภาพท่ีสมบูรณควบคูไปกับการพัฒนาดานอ่ืนท่ีเหมาะสม
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แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาสงเสริม สนับสนุน รณรงคใหประชาชนมีจิตสํานึกและ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษสิ่งแวดลอม

1 .1 เพ่ือสงเสริมใหมีกิจกรรมสรางจิตสํานึกและตระหนัก หวงแหนในสภาพธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาสงเสริม สนับสนุน รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษสิ่งแวดลอม

2 .1 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  การปรับภูมิทัศน
ใหดูสวยงาม  เปนระเบียบเรียบรอย

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาตําบลดงข้ีเหล็กใหเปนตําบลท่ีนาอยู กอสราง ปรับปรุงถนน ไฟฟา ทอระบายน้ํา

ระบบประปา ฯลฯ ใหไดมาตรฐาน รวดเร็วปลอดภัย พัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือการอุปโภคบริโภคเพ่ือการเกษตร
อุตสาหกรรม เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทอระบาย
น้ํา ประปา ไฟฟา ฯลฯ ใหไดมาตรฐาน

1 .1 เพ่ือกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ไฟฟา ประปา ทอระบายน้ํา ใหได
มาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนา แหลงน้ํา คูคลอง ฝายกักน้ํา เพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร

2 .1 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา คูคลอง หรือกอสรางฝาย เข่ือน คันก้ันน้ํา เพ่ืออุปโภคบริโภค
การเกษตรและอุตสาหกรรม

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
เพ่ือสงเสริมการพัฒนาดานอาชีพ การเพ่ิมรายได ลดรายจายของประชาชน สนับสนุนการนํา

ความรูสงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานแบบเกษตรทางเลือก หรือเกษตรอินทรีย สนับสนุนการให
ความรูความเขาใจในการลดการใชสารเคมีเพ่ือลดตนทุนและสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  สงเสริมการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับประชาชนในทองถ่ิน
1 . เพ่ือสงเสริมความรูดานขบวนการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2 . เพ่ือใหความรู เสริมทักษะ พัฒนาฝมือใหมีคุณภาพ
3 . เพ่ือสงเสริมการผลิตสินคาชุมชนใหสามารถเพ่ิมรายไดแกตนเองได
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน จัดหาพัสดุให

เหมาะสมเพียงพอตามความจําเปน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบเครือขายขอมูลท่ีทันสมัย
คุมคาและประหยัด สนับสนุนประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
สงเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยการมีสวนรวมของประชาชน ใหบริการ หรือให
ความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลดง
ข้ีเหล็กใหมีประสิทธิภาพ

1 .1 เพ่ือบริหารกิจการในองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก และพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงาน
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แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาและจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหเหมาะสมเพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติงาน

1 . เพ่ือจัดหา หรือบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชใหทันสมัยและพรอมใชงานอยูเสมอ
2 .  เพ่ือจัดหา หรือบํารุงรักษาทรัพยสินประเภทท่ีดินและสิ่งกอสรางใหมีความเหมาะสมแก

การปฏิบัติงาน
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 พัฒนา สงเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยโดยใหประชาน

ชนมีสวนรวม
3 .1 เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลดงข้ีเหล็ก  เขามามีสวนรวมในการบริหาร

กิจการในองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก และพัฒนาพ้ืนท่ี
แนวทางการพัฒนาท่ี 4 พัฒนา การจัดระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และชวยเหลือ

ในดานการบรรเทาสาธารณภัย
4 .1 เพ่ือพัฒนาการจัดการระบบการใหบริการและชวยเหลือเก่ียวกับงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

ศักยภาพของทองถิ่น
จุดแข็ง(Strength)
1 . ทําเลท่ีตั้ งเหมาะสม เปนศูนยกลางในดานการคมนาคมติดตอกับภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (Hub) และสูชายแดนกัมพูชาสามารถเชื่อมโยงกับทาเรือน้ําลึกสนามบิน
นานาชาติแหลงซื้อขายในกรุงเทพ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมืองและจังหวัดใกลเคียง

2 . ภูมิศาสตรของพ้ืนท่ีมีระบบนิเวศท่ีหลากหลายทําใหสามารถประกอบอาชีพทางการเกษตร
ไดหลายชนิด มีผลผลิตท่ีมีชื่อเสียง ท้ังพืช ผลไม ปศุสัตว การประมง

3 . เปนแหลงผลิตและพัฒนาสมุนไพรท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศ ของโรงพยาบาลเจาพระยา
อภัยภูเบศร ซึ่งมีผูบริโภคเปนจํานวนมาก และมีความเชื่อถือในคุณภาพ  มีการสงออกไปยังตางประเทศ

4 . มีภูมิปญญาทองถ่ินดานการเกษตร หัตถกรรม และการแพทยแผนไทย
5 . มีแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีเปนมรดกโลกแหงเดียวของประเทศไทยท่ีมีอุทยานแหงชาติ

คือ อุทยานแหงชาติเขาใหญ และมีน้ําตกหลายแหง รวมท้ังมีโบราณสถานและแหลงประวัติศาสตร
6 . ผูบริหารมีความมุงม่ันและวิสัยทัศนท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีใหม่ันคงและยั่งยืน

จุดออน (Weakness)
1 . ขาดแหลงน้ําขนาดใหญเพ่ือเปนน้ําตนทุนในดานการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการ

ทองเท่ียว
2 . สาธารณูปโภคพ้ืนฐานไมเพียงพอรองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมและการเติบโตของ

ชุมชน
3 . ขาดการบริหารระบบขอมูลท่ีจะตอบสนองตอปญหาเรงดวนของจังหวัด
4 . ขาดแคลนแรงงานท้ังภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ ท้ังเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ
5 . กลุมผลิตภัณฑชุมชน องคกรภาคเกษตรยังไมเขมแข็งในการบริหารจัดการและศักยภาพใน

การดําเนินกิจกรรมรวมกัน



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก

6 . ปญหาสภาพสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมในแหลงชุมชนและยานอุตสาหกรรม มลพิษทางน้ํา
เสียงและอากาศ

โอกาส (Opportunity)
1 . รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวสนับสนุนการพัฒนาอาชีพการเกษตรพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน
2 . กระแสความสนใจทางดานสุขภาพและสมุนไพรธรรมชาติของชาวไทย และชาว

ตางประเทศมากข้ึน
3 . เศรษฐกิจของประเทศไทยยังมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
4 . รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมและ SME
5 . ปจจุบันนักทองเท่ียวนิยมทองเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมมากข้ึน

อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)
1 . กระแสโลกาภิวัฒน ทํ าใหวิ ถีของคนเปลี่ ยนไปขาดการคุมกันในตัวเอง เกิดการ

ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมตางชาติ โครงสรางสังคมชนบทเปลี่ยนไป สถาบันครอบครัวออนแอ
2 . การเปดการคาเสรี ทําใหสินคาเกษตรมีการแขงขันสูงข้ึน
3 . ราคาสินคาเกษตรและภาวการณตลาดไมแนนอน ยากตอการวางแผนการผลิต
4 . การคาโลกมีการแขงขันรุนแรงและมีกติกาใหมๆเกิดข้ึนตลอดเวลา
5 . ภาวะทางเศรษฐกิจทําใหวิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป
6 . ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทยตกต่ํา



๓.๓ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แบบ ยท ๐๑

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมจังหวัดภาคกลาง

ตอนกลาง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ความมั่นคง
การสรางความสามารถ

ในการแขงขัน
การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน
การสรางโอกาสความเสมอภาค

และเทาเทียมกันทางสังคม
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ

การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย

การสรางความเปนธรรมลด
ความเหลื่อมลาในสังคม

การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน

การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ดานความมั่นคง

การเพิ่มประสิทธภิาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ

การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน
และระบบโลจิสติกส

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม

การพัฒนาภาค เมือง
และพืน้ที่เศรษฐกิจ

การตางประเทศ
ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค

พัฒนาระบบโลจิสติกสและ
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
เพื่อเปนศูนยกลางการคา การลงทุน

ภาคตะวนัออกของอินโดจีนและ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พัฒนาคุณภาพแหลงทองเทีย่ว
สินคา และบริการดานการ

ทองเทีย่วใหไดมาตรฐาน เพื่อ
สนับสนุนการทองเทีย่วเชิงนิเวศน

และวัฒนธรรม

พัฒนาดานเกษตรกรรม และ
บริหารจัดการน้าํอยางบูรณา

การการ

พัฒนาดานการคาและ
อุตสาหกรรม

ยกระดับการบริหารจัดการงานดาน
สังคม การศึกษาใหมีคุณภาพ

มีมาตรฐานเพื่อสรางภูมิคุมกันและ
สงเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแหง

ความพอเพยีง

พัฒนาดาน
การทองเที่ยว

พัฒนาเมืองนาอยู
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส

พัฒนาดานการแพทย
แผนไทยและสมุนไพร

พัฒนาปจจยัการผลิต ระบบการตลาด
และ โครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร
ใหสอดคลอง กับสภาพพื้นที่ (Zoning)
เพื่อใหสินคาเกษตรไดมาตรฐานสากล

เช่ือมโยงตลาดรองรับการคาเสรี

สงเสริมการพัฒนานวตักรรมดานการ
ผลิต และยกระดับมาตรฐานฝมือ

แรงงานสราง บรรยากาศที่เอื้อตอการ
ลงทุนเพื่อรองรับ การเติบโตทาง

อุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๕. อนุรักษฟนฟูพัฒนา และ

ปกป อง ท รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแ วดล อ ม อย า งมี ส วน ร วม เพื่ อ
ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมอยางยั่งยืน

อนุรักษฟนฟพูัฒนา และปกปอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางมีสวนรวมเพือ่ประโยชนตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

อยางยั่งยืน



๓.๓ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

แบบ ยท ๐๑

โครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศิลปะ

วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น และเทิดทูน
พิทักษรักษาสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี

ยุทธศาสตรการพัฒนา
อบต.ดงขี้เหล็ก

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัด

ปราจีนบุรี

แผนงาน

ผลผลิต/โครงการ

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน การศึกษา การสาธารณสุข เคหะและชุมชน สรางความเขมแข็งของชุมชน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบกลาง

สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ดานคุณภาพสิ่งแวดลอม

พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนสังคม และ
ชุมชนใหเขมแข็ง

สงเสริมเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยวชุมชน

พัฒนาคนใหเปนพลเมืองที่ดี
ของสังคม



3.4 แผนผังยุทธศาสตร (Strategic map)

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก
Strategy Map

วิสัยทัศน “ ดงข้ีเหล็กนาอยู เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ําการเกษตร เปนเขตทองเท่ียว ”

ยุทธศาสตร

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สาธารณสุขและการกีฬา

2.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

4.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองการบริหาร

เปาประสงค
1.เพื่อพัฒนาสังคม
และสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

2.เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
และการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.เพื่อพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

4.เพื่อพัฒนาการวางแผนการ
สงเสริมการลงทุนพาณิชย -
กรรมและการทองเที่ยว

5.เพื่อพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบรอย

คาเปาหมาย

1.เพื่อพัฒนาสังคม
และสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

2.เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

3.เพื่อพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

4.เพื่อพัฒนาการวาง
แผนการสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว

5.เพื่อพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบรอย

กลยุทธ
3.พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

1.พัฒนาสังคม
และสงเสริม
คุณภาพชีวิต

5.พัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและความ
สงบเรียบรอย

4.พัฒนาการวางแผนการสงเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว

2.พัฒนาการบริหารจัดการและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรม
ชาติสิ่งแวดลอม

แผนงาน
- แผนงานเคหะ
และชุมชน

- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานสังคมสงเคราะห

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานรักษาความสงบภายใน

- แผนงานการ
บริหารงานทั่วไป

แบบ ยท.02



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมาย

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กลยุทธ
ผลผลิต/โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
หนวยสนับสนุน

61 62 63 64

ยุทธศาสตร
ที่ 3

ยุทธศาสตร
ที่ 2

ยุทธศาสตร ที่ 1
การพัฒนาดานสังคม
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม สาธารณสุขและ
การกีฬา

1 .เพ่ือพัฒนาสังคมและสงเสริม
คุณภาพชีวิต
2 .เพ่ือพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 .ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ตําบลดงข้ีเหล็กเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง
2 .ระบบการศึกษาไดรับการพัฒนาและมี
คุณภาพที่เพ่ิมข้ึน
3 .ศาสนา ขนบธรรมเนียม  ประเพณี
วัฒนธรรมทองถ่ินไดรับการอนุรักษและ
บํารุงรักษาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง

พัฒนาสังคมและสงเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม

โครงการดานการ
พัฒนาสังคมและ
สงเสริมคุณภาพชีวิต

กองการศึกษา
กองสวัสดิการ
สํานักงานปลัด

กองชาง

พม.
วัฒนธรรม

จังหวัด

ยุทธศาสตร
ที่ 3

ยุทธศาสตร
ที่ 1

ยุทธศาสตร ที่ 2
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

เพ่ือพัฒนาดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ภายในตําบลดงข้ีเหล็กไดรับการจัดการ
ดูแล อนุรักษและฟนฟูเพ่ิมข้ึน

พัฒนาดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการดานการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดลอม

สํานักงานปลัด กระทรวง
ทรัพยากร

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
ที่ 5

ยุทธศาสตร
ที่ 2

ยุทธศาสตร ที่ 3
การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน

เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โครงสรางพ้ืนฐานมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน
ตางๆ

กองชาง อบจ.

ยุทธศาสตร
ที่ 4

ยุทธศาสตร
ที่ 3

ยุทธศาสตร ที่ 4
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

เพ่ือพัฒนาการวางแผนการ
สงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว

การพัฒนาดานเศรษฐกิจในตําบลดงข้ีเหล็ก
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง

พัฒนาดานการวาง
แผนการสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและ
การทองเที่ยว

โครงการดานการ
วางแผนการสงเสริม
การลงทุนพาณิชย
กรรมและการ
ทองเที่ยว

สํานักงานปลัด ททท.

ยุทธศาสตร
ที่ 5

ยุทธศาสตร
ที่ 4

ยุทธศาสตร ที่ 5
การพัฒนาดานการเมืองการ
บริหาร

เพ่ือพัฒนาดานการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบรอย

ระดับคุณภาพชีวิตดานความปลอดภัยมี
ความเปนระเบียบเรียบรอยของประชาชน
ภายในตําบลดงข้ีเหล็กเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง

พัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบรอย

โครงการดาน
สงเสริมความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน

สํานัก
งานปลัด

จังหวัด
อําเภอ

แบบ ยท.03



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก

สวนท่ี 4
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปไปสูการปฏิบัติ



แผนแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นทองถิ่นส่ีส่ีปป ((พ.ศ. 25พ.ศ. 25 66 11 ––2525 66 44 )) องคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็กดงข้ีเหล็ก

สวนท่ี 5
การติดตามและประเมินผล
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สวนที่ 5
การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2559 ) เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนน
ตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นส่ีป ประกอบดวย

1 .1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน
1 .2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน
1 .3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย

(1 ) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน
(2 ) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3 ) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน
(4 ) วิสัยทัศน 5 คะแนน
(5 ) กลยุทธ 5 คะแนน
(6 ) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน
(7 ) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน
(8 ) แผนงาน 5 คะแนน
(9 ) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน
(10 ) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ

พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80  (80 คะแนน)
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถิ่นส่ีป ประกอบดวย
2 .1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน
2 .2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2 .3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2 .4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน
2 .5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย

(1 ) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2 ) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน
(3 ) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 5 คะแนน
(4 ) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน
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(5 ) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แหงชาติ ฉบับท่ี 12  5 คะแนน
(6 ) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4 .0  5 คะแนน
(7 ) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน
(8 ) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง
ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9 ) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10 ) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11 ) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 5 คะแนน
(12 ) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อน

การ พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80  (80 คะแนน)
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถิ่นส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเด็นการพิจารณา
1 . ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20
2 . การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15
3 . ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65

3 .1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10 )
3 .2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10 )
3 .3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10 )
3 .4 วิสัยทัศน (5 )
3 .5 กลยุทธ (5 )
3 .6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5 )
3 .7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5 )
3 .8 แผนงาน (5 )
3 .9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5 )
3 .10 ผลผลิต/โครงการ (5 ) รวมคะแนน 100

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็กใชการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใชตัวแบบวัดผลในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ ตามท่ีจะกลาวตอไปในหัวขอท่ี 3 .1 และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีสําคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใชแบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1 ) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2 ) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton



แผนแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นทองถิ่นส่ีส่ีปป ((พ.ศ. 25พ.ศ. 25 66 11 ––2525 66 44 )) องคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็กดงข้ีเหล็ก

องคการ
(Organization)

พัฒนา เติบโต อยูรอด

การเมือง
(Political)

เศรษฐกิจ
(Economic)

สังคม
(Social)

วิทยาการ
(Technology

)

(3 ) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4 ) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)
(5 ) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS))
(6 ) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ Problem-Solving

Method
(7 ) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Method)
(8 ) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9 ) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10 )แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)
(11 ) แบบอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบขอ (1 ) – (10 ) หรือ

เปนแบบผสมก็ได
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริงๆคืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา (Time)

เปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไม
ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร
วัดผลนั้นไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator : KPIs)
ผลกระทบ (Impact)

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต (เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน)

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้วา องคกรตางๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปดวย

1) สิ่งแวดลอมดานการเมือง (Political Environment)
2) สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)
3) สิ่งแวดลอมดานสังคม (Social Environment) และ
4) สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology)
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จากแผนภาพ องคการบริหารสวนตําบล มีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความ
จําเปนท่ีจะตองมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตางๆ 4 ประการดังท่ี
กลาวมาแลว เพ่ือใหองคกรพัฒนา เติบโตและอยูรอดตอไปได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองวิเคราะหตามสิ่งแวดลอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้

1) การปรับตัวใหเขากับการเมือง (Political Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง
หากกลาวถึงการปกครองของไทยในปจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกไดเปน 2 ระดับ

ไดแก การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับทองถ่ิน การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถ่ินนั้นยังสามารถแบงแยกยอยออกได
เปนหลายประเภท เชน การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแมกระท่ังการเมืองในระดับหมูบานท่ี
จะตองมีการเลือกตั้งผูใหญบานโดยราษฎรในหมูบานนั้นๆ เปนตน

ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของตางชี้วาการเมืองในระดับชาติ ยัง
มีอิทธิพลตอการเมืองในระดับทองถ่ินอยูหลายประการ เชน การเลือกตั้งในระดับทองถ่ินตองอาศัยภาพลักษณ
ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยเลือกใหเฉพาะทองถ่ินท่ีเปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน

ในอนาคต อํานาจหนาท่ีและบทบาทของนักการเมืองทองถ่ินและขาราชการทองถ่ินจะเปน
อยางไรนั้น สวนหนึ่งก็ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถายทอดออกมาเปนนโยบายของรัฐท่ีมีตอ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเปน 2 กรณี กลาวคือ การรวมอํานาจ
การปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผูทีจะ
ปฏิบัติงานใน อบต. จึงจําเปนท่ีจะตองทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ
อปท. ใหเขากับสภาวการณดังกลาวท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถ่ินดวยกันเองนั้น ทุกฝายท่ีเก่ียวของจะตองเขาใจ
บทบาทหนาท่ีของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแลวการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเปนหนาท่ีของฝายการเมือง
ทองถ่ิน ทุกฝายควรตองรูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถ่ินในทุกระดับท้ังระดับ อบจ.
เทศบาล อบต.และระดับหมูบาน เพราะการเมืองทองถ่ินเหลานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและจะตองมี
ผลกระทบตอ อปท.ไมทางตรงก็ทางออม ขาราชการทองถ่ินควรพยายามปรับขอเท็จจริงในทองถ่ินใหเขากับ
ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของ
คนในทองถ่ินก็ตองเปนหนาท่ีของขาราชการทองถ่ิน ท่ีจะประยุกตใชกฎหมาย ใหสามารถใชไดจริงตามสภาพ
และบริบทแวดลอมของทองถ่ินนั้นๆ จึงจะไดชื่อวาเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อยาง
แทจริง

2) การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง
เม่ือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทําใหประชาชนยากจนเพ่ิมข้ึนเปนสาเหตุของ

ปญหาอ่ืนๆท่ีกระทบตอ อปท.ตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาประชาชน
เรียกรองในสิ่งท่ีสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งท่ีแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน เชน ตองการผาหมกัน
หนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เปนตน ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอยางเขมขนของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ท่ีพยายามจํากัดขอบเขตการตัดสินใจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องของการแจกของใหแกราษฎร

อีกปญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะตองเอาเวลาไป
ทํางานหาเงินเพ่ือปากทองของตนเองกอน หรือบางครั้งอาจมีสวนรวมแคการรับเงินแลวไปลงคะแนนเสียง
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เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐ
อยูตลอดเวลาของประชาชน เปนตน

ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน (Paradigm) ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลั “ตนเปนท่ี
พ่ึงแหงตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเปนสิ่งสําคัญท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรใหความสนใจท่ีจะ
สงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้

3) การปรับตัวเขากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต

ละพ้ืนท่ีก็ตองเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เชน บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมของคนพุทธ
บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมของคนคริสตหรืออิสลาม บางพ้ืนท่ีเปนสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนท่ีเปนสังคม
ทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนท่ีประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปนอยางดี บางพ้ืนท่ี
ประชาชนขาดความรวมมือ บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมท่ีประกอบดวยชนเผาตางๆมากมาย เปนตน

สภาพของสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมภ ผูบริหารทองถ่ินอาจมีแนวโนมท่ีจะตัดสินกําหนด
นโยบายไปตอบสนองตอกลุมญาติพ่ีนองของตน กลุมอ่ืนท่ีแพการเลือกตั้งเม่ือไมไดรับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี กอใหเกิดความขัดแยงท่ีรุนแรงข้ึนในสังคมทองถ่ินมากกวาในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจําเปนท่ี
จะตองเขาใจผลกระทบท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอํานาจสูทองถ่ินท่ีสงผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคม
ทองถ่ินยุคปจจุบัน ตองมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแยงในสังคม เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศ
ไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบสิ่งท่ีเหมือนๆกันไดหมด การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตาน
และไมตอตาน อยูคูกับสังคมประชาธิปไตยเสมอ สําคัญเพียงแตวาจะสามารถลดระดับหรือแกไขความขัดแยงท่ี
รุนแรงนั้นไดอยางไร

4) การปรับตัวเขากับวิทยาการใหมๆ (Technology) ท่ีเปล่ียนแปลง
ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝกอบรมอยูเปนประจํา เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การฝกอบรมการจัดทําเว็บไซต
องคกร เปนตน ประกอบกับกรมสงเสริมฯ มีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ท่ีปรับปรุงใหทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตางๆผานชองทางการสาร
บรรณอิเลกทรอนิคส เปนตน หากพนักงานทองถ่ินใหความสําคัญในการอานหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมฯ
ทางอินเตอรเน็ตอยูเปนประจํา ก็จะนํามาซึ่งการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไมขัดตอระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา

4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสําคัญของขอมูลเพ่ือนําไปสู
ขอเสนอแนะ เปนตน)

องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ
การพัฒนาตางๆอยูภายใตสิ่งแวดลอมภายนอกตางๆ ดังตอไปนี้

1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต.
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร
- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ
- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท.
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2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต.
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย

มี ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพ่ือท่ีจะใหมีผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชน อํานาจตอรอง
ตางๆ กับคูคาไดมากข้ึน และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดท่ีแตละ
ประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว)

Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558
ณ วันนั้นจะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางท่ีจะให
AEC เปนไปคือ

1 . การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2 . การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
3 . การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน
4 . การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก

จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็กไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน 5
ยุทธศาสตร ดังนั้น จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผลกระทบตอ
องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก ในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา
เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก คนพิการ คนชรา ผูดอยโอกาสหรือประชาชนใหไดรับบริการ

สวัสดิการพ้ืนฐานตางๆ เชน สงเสริมการพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา การเรียนรูดานวิชาการ บุคลากร วัสดุ
การเรียนการสอน สงเสริมสุขภาพของประชาชนใหมีสุขภาวะท่ีสมบูรณในดานรางกายและจิตใจ และสติปญญา
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง เพ่ือแกไขปญหาสังคมเรื่องยาเสพติด โรคเอดส คอรัปชั่น สงเสริมสถาบันครอบครัวให
อบอุน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังการทํานุบํารุงศาสนา รักษาศิลปะ โบราณสถาน จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงาม เพ่ือสรางสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนารวมกัน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เพ่ือรณรงคสงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอมโดยกระบวนการมี

สวนรวม การปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพท่ี
สมบูรณควบคูไปกับการพัฒนาดานอ่ืนท่ีเหมาะสม

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาตําบลดงข้ีเหล็กใหเปนตําบลท่ีนาอยู กอสราง ปรับปรุงถนน ไฟฟา ทอระบายน้ํา  ระบบ

ประปา ฯลฯ ใหไดมาตรฐาน รวดเร็วปลอดภัย พัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือการอุปโภคบริโภคเพ่ือการเกษตร
อุตสาหกรรม เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
เพ่ือสงเสริมการพัฒนาดานอาชีพ การเพ่ิมรายได ลดรายจายของประชาชน สนับสนุนการนําความรู

สงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานแบบเกษตรทางเลือก หรือเกษตรอินทรีย สนับสนุนการใหความรู
ความเขาใจในการลดการใชสารเคมีเพ่ือลดตนทุนและสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



แผนแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นทองถิ่นส่ีส่ีปป ((พ.ศ. 25พ.ศ. 25 66 11 ––2525 66 44 )) องคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็กดงข้ีเหล็ก

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน จัดหาพัสดุใหเหมาะสมเพียงพอ

ตามความจําเปน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบเครือขายขอมูลท่ีทันสมัย คุมคาและประหยัด
สนับสนุนประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริมสนับสนุน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยการมีสวนรวมของประชาชน ใหบริการ หรือใหความชวยเหลือดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
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