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คณะทางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2561 - 2564

สารบัญ
หน้า
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
1
1. ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
1
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2
๓. ประชากร
4
๔. สภาพทางสังคม
6
๕. ระบบบริการพื้นฐาน
8
๖. ระบบเศรษฐกิจ
8
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
10
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ
11
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13
ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ ๔.๐ ( Thailand ๔.๐)
27
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่
28
แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้า (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๙)
29
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๓) 30
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)
32
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕
32
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑
33
แผนพัฒนาจังหวัด
37
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร
37
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
46
การดาเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
48
ผลของความสาเร็จในการวางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้สามารถนาไปสู่การวางรากฐานข้อมูลที่รวดเร็ว
และค้นหาข้อมูลโดยง่าย
52

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2561 - 2564
หน้า 1

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
************************************

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
1 ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
1.1 สภาพทั่วไป
ที่ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลธาตุ ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 178 หมู่ ที่ ๒ บ้ า นตาลเดี่ ย ว ต าบลธาตุ
อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระยะห่างจากอาเภอวานรนิว าส ๑๑ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ
๑๓๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘๑,๒๕๐ ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับตาบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลคูสะคาม กุดเรือคา หนองแวงใต้ อาเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลศรีวิชัย อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลวานรนิวาส หนองแวงใต้ คอนสวรรค์ อาเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลโคกศิลา เจริญศิลป์ ทุ่งแก บ้านเหล่า อาเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ของตาบลธาตุ มีลักษณะทางกายภาพ ทางตอนเหนือลาดต่า ลงสู่ตอนล่างของตาบล
สภาพพื้นที่ทางตอนเหนือเป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลึก ส่วนทางตอนใต้พื้นที่เป็นที่ลุ่มและ
ลูกคลื่นลอนตื้นสลับเป็นบางส่วน
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของตาบลธาตุ มี ๓ ฤดู คือ
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง มกราคม
๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินและสภาพดินมีเนื้อดินร่วนปนทราย
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้า
ในพื้นที่ตาบลธาตุ มีแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค/บริโภค และเพื่อการเกษตรของตาบล ประกอบด้วย
แหล่งน้าธรรมชาติ เช่น ลาน้า , ลาห้วย จานวน ๔๖ สาย บึง , หนองและอื่น ๆ จานวน ๕ แห่ง และแหล่งน้าที่
สร้างขึ้น เช่น ฝาย จานวน ๔๖ แห่ง , บ่อน้าตื้นสาธารณะ จานวน ๒ แห่ง , บ่อบาดาลสาธารณะ จานวน ๓๒ แห่ง
ประปาหมู่บ้าน ๒๒ แห่ง
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๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้
ป่าไม้ พืชประจาท้องถิ่น ป่าเบญจพรรณ พื้นที่ป่าไม้คิดเป็น ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
ตาบลธาตุ แบ่งออกเป็น ๒๒ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านธาตุ , หมู่ที่ ๒ บ้านตาลเดี่ยว ,
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตากวย , หมู่ที่ ๔ บ้านท่าเยี่ยม , หมู่ที่ ๕ บ้านโนนคอม , หมู่ที่ ๖ บ้านโนนแต้ , หมู่ที่ ๗ บ้านท่า
ศรีไคล , หมู่ที่ ๘ บ้านนาอวนน้อย , หมู่ที่ ๙ บ้านหนองฮาง , หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังหว้า , หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกสว่าง , หมู่
ที่ ๑๒ บ้านโคกกลาง , หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยไร่ , หมู่ที่ ๑๔ บ้านธาตุใหม่พัฒนา , หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองฮางน้อย , หมู่
ที่ ๑๖ บ้านท่าศรีไคลใหม่ , หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสมบูรณ์ , หมู่ที่ ๑๘ บ้านวังน้าเย็น, หมู่ที่ ๑๙ บ้านวังใหม่ , หมู่ที่ ๒๐
บ้านหนองนาแซง , หมู่ที่ ๒๑ บ้านโคกกลางและหมู่ที่ ๒๒ บ้านนาอวนน้อย
๒.๒ การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
ตาบลธาตุมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนธาตุ โดยตรงเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ๑๐,๐๗๗ คน มาใช้สิทธิ ๗,๓๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๖ บัตรดี ๗,๑๓๗ ใบ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๙
บัตรเสีย ๑๗๓ ใบ คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๕ บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ๓๓ ใบ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๔ ผู้ที่ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ คือ นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ แบ่งเขตการ
เลือกตั้งออกเป็น ๒๒ เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๐,๐๕๗ คน มาใช้สิทธิ ๗,๓๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๐ บัตรดี
๗,๒๕๐ ใบ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๔ บัตรเสีย ๗๔ ใบ คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ๑๘ ใบ
คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๔ โดยแยกเป็นเขตการเลือกตั้งได้ดังนี้
เขต

จานวนผู้
มีสิทธิ
เลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง
จานวน ร้อยละ

บัตรดี
จานวน

ร้อยละ

บัตรเสีย
จานวน

ร้อยละ

บัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนน
จานวน
ร้อยละ

๑

๕๑๑

๓๒๙ ๖๔.๓๘ ๓๒๖ ๙๙.๐๙

๒

๐.๖๑

๑

๐.๓๐

๒

๕๗๕

๓๘๔ ๖๖.๗๘ ๓๘๒ ๙๙.๔๘

๒

๐.๕๒

-

-

๓

๔๖๐

๒๗๑ ๕๘.๙๑ ๒๕๐ ๙๒.๒๕

๙

๓.๓๒

๑๒

๔.๔๓

๔

๕๐๒

๓๐๓ ๖๐.๓๖ ๓๐๒ ๙๙.๖๗

๑

๐.๓๓

-

-

๕

๓๗๒

๒๗๕ ๗๓.๙๒ ๒๗๕

๑๐๐

-

-

-

-

๖

๖๘๗

๕๐๕ ๗๓.๕๑ ๕๐๑ ๙๙.๒๑

๔

๐.๗๙

-

-

๗

๕๔๖

๔๓๗ ๘๐.๐๔ ๔๒๘ ๙๗.๙๔

๙

๒.๐๖

-

-

๘

๓๒๑

๒๔๘ ๗๗.๒๖ ๒๔๘

-

-

-

-

๑๐๐

ผู้ได้รับการเลือกตั้ง
คนที่ ๑
นายวิจิตร ทาปลัด

คนที่ ๒
นายสงค์การ
ไชยหาเทพ
นายสุรินทร์
นายลาปาง
หล้าคาพา
สาราญวงค์
นายอมรชัย
นายมัตธยม
ชาวศรี
คุณสมบัติ
นายสุวิทย์
นายทวีศิลป์
ชัยศรีหา
คันธรส
นายดวงเดือน
นายไพรวัน
อัตสาร
แร่ทอง
นายชูชาติ
นายคาน
แก้วลอดหล้า
เคนพุทธา
นายทานอง ขันธ์โท นายทองไส
ประทุมมัง
นายวุฒิพงษ์
นางสมพาน
วงค์ประชา
สินโพธิ์
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เขต

จานวนผู้
มีสิทธิ
เลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง
จานวน ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

บัตรดี

บัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนน
ร้อยละ จานวน ร้อยละ

บัตรเสีย

๙

๖๗๑

๔๕๗

๖๘.๑๑

๔๕๔

๙๙.๓๔

๓

๐.๖๖

-

-

๑๐

๔๓๒

๓๕๓

๘๑.๗๑

๓๔๙

๙๘.๘๗

๓

๐.๘๕

๑

๐.๒๘

๑๑

๔๕๔

๓๗๕

๘๒.๖๐

๓๗๔

๙๙.๗๓

-

-

๑

๐.๒๗

๑๒

๕๑๔

๔๐๓

๗๘.๔๐

๓๙๙

๙๙.๐๑

๓

๐.๗๔

๑

๐.๒๕

๑๓

๓๖๗

๒๗๙

๗๖.๐๒

๒๗๓

๙๗.๘๕

๕

๑.๗๙

๑

๐.๓๖

๑๔

๔๓๒

๓๑๒

๗๒.๒๒

๓๑๐

๙๙.๓๖

๑

๐.๓๒

๑

๐.๓๒

๑๕

๔๕๕

๒๘๕

๖๒.๖๔

๒๘๕

๑๐๐

-

-

-

-

๑๖

๕๒๘

๓๙๕

๗๔.๘๑

๓๘๙

๙๘.๔๘

๖

๑.๕๒

-

-

๑๗

๒๗๗

๒๒๑

๗๙.๗๘

๒๑๗

๙๘.๑๙

๔

๑.๘๑

-

-

๑๘

๒๕๔

๒๒๑

๘๗.๐๑

๒๑๙

๙๙.๐๑

๒

๐.๙๐

-

-

๑๙

๕๔๔

๔๐๗

๗๔.๘๒

๔๐๑

๙๘.๕๒

๖

๑.๔๗

-

-

๒๐

๓๙๒

๒๘๓

๗๒.๑๙

๒๘๑

๙๙.๒๙

๒

๐.๗๑

-

-

๒๑

๓๒๑

๒๕๐

๗๗.๘๘

๒๔๐

๙๖.๐๐ ๑๐

๔.๐๐

-

-

๒๒

๔๔๒

๓๔๙

๗๘.๙๖

๓๔๗

๙๙.๔๓

๒

๐.๕๗

-

-

รวม ๑๐,๐๕๗ ๗,๓๔๒ ๗๓.๐๐ ๗,๒๕๐ ๙๘.๗๔ ๗๔

๑.๐๐

๑๘

๐.๒๔

ผู้ได้รับการเลือกตั้ง
คนที่ ๑
นางเจนจิรา
แก้วกันหา
นายสมพาน
แสนอุบล
นายเจริญ
ผาอินดี
นายโชคชัย
พงษ์ประสาร
นายญวน
อินรี
นายอุทยั
ทุมปัดชา
นายสัมพันธ์
วงค์อินทร์อยู่
นายบัวแถว
แก้วกันหา
นายนิยม พา
ดา
นายรักชาติ
อาวะสาร
นายหวัน
ชาว
ทองหลาง
นายประพันธ์
อนนจารย์

คนที่ ๒
นายประดิษฐ์
วงค์อินอยู่
นายเพิ่มพูน
สุนารักษ์
นายรัศมี
วรินทรา
นายณรงค์
ยาสาไชย
นายอ่อนจันทร์
นะทร
นายมานิตย์
หงษาคา
นายบัวคา
แสงเชื่อพ่อ
นายปั่น
แก้วกันหา
นายสุทธิ ดาสิน

นายโยธิน
ประพันธ์
นายเตรียม
รักบัวคา

นายมนตรี
อุประ
นายประเสริฐ
ก่าสี

นายอาคา
มูลพรม
นายนวลจันทร์
พรรัตน์
นายสุภาพ ธง
อาษา
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๓. ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ประชากรทั้งสิ้น ๑๔,๔๕๑ คน แยกเป็นชาย ๗,๑๑๘ คน หญิง ๗,๓๓๓ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย
๑๑๐ คน/ตารางกิโลเมตร จานวนครัวเรือน ๓,๘๒๗ ครัวเรือน (ข้อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ้านของเดือน
มกราคม ๒๕๖๒)
หมู่
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านธาตุ
บ้านตาลเดี่ยว
บ้านหนองตากวย
บ้านท่าเยี่ยม
บ้านโนนคอม
บ้านโนนแต้
บ้านท่าศรีไคล
บ้านนาอวนน้อย
บ้านหนองฮาง
บ้านวังหว้า
บ้านโคกสว่าง
บ้านโคกกลาง
บ้านห้วยไร่
บ้านธาตุใหม่พัฒนา
บ้านหนองฮางน้อย
บ้านท่าศรีไคลใหม่
บ้านนาสมบูรณ์
บ้านวังน้าเย็น
บ้านวังใหม่
บ้านหนองนาแซง
บ้านโคกกลาง
บ้านนาอวนน้อย
รวม

ประชากร
ชาย
หญิง
รวม
๓๕๗
๓๕๔
๗๑๑
๔๑๑
๔๐๔
๘๑๕
๓๑๔
๓๓๒
๖๔๖
๓๔๒
๓๓๙
๖๘๑
๒๔๐
๒๗๒
๕๑๒
๔๘๑
๔๗๘
๙๕๙
๔๑๘
๔๓๑
๘๔๙
๒๑๓
๒๒๗
๔๔๐
๔๒๖
๔๘๘
๙๑๔
๓๕๓
๓๒๕
๖๗๘
๒๙๘
๓๖๔
๖๖๒
๓๕๕
๓๗๖
๗๓๑
๒๗๕
๒๗๓
๕๔๘
๒๗๑
๒๙๑
๕๖๒
๓๑๙
๓๕๐
๖๖๙
๓๘๐
๓๗๑
๗๕๑
๒๕๐
๒๒๒
๔๗๒
๒๓๑
๒๒๙
๔๖๐
๓๙๖
๓๙๘
๗๙๒
๒๕๙
๒๕๐
๕๐๙
๒๓๕
๒๔๑
๔๗๖
๒๙๔
๓๑๘
๖๑๒
๗,๑๑๘ ๗,๓๓๓ ๑๔,๔๕๑

ครัวเรือน
๑๗๐
๒๑๘
๑๕๔
๑๗๖
๑๒๐
๒๖๙
๒๑๓
๑๒๘
๒๔๔
๑๗๒
๒๐๙
๑๙๗
๑๕๐
๑๕๙
๑๗๒
๒๐๖
๑๔๔
๑๙๘
๑๓๗
๑๑๖
๑๕๔
๑๕๔
๓,๘๒๗

ชื่อผู้นาชุมชน
นายอุดม จี้เพชร
นายสมหมาย หล้าคาภา
นายสุรพงษ์ ท่อนจันทร์
นายทศพร อุดม
นายประภาส สิงห์ชัย
นายอนุวัฒน์ ปัตภี
นายบรรเลิศ ชมพูพื้น
นายรวมมิตร ดวงได้
นายกิ่งเพชร ยะพลหา
นายทองคา สุนารักษ์
นายอุดม แสนพันนา
นายพันธ์ นะทร
นายถนอม โคกโพธิ์
นายธนโชติ อัตสาร
นายสินทวี มูลพรม
นายประจน แก้วกันหา
นายสุพรรณ ไชยบุตร
นายบุญธรรม สุคาภา
นายทองอวน ลือชัย
นายบุญร่วม มโนสิม
นายสายยัง แก้วกัณหา
นายปัญญา ก่าสี
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เปรียบเทียบจานวนประชากรย้อนหลัง ๓ – ๕ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต
(๑)
จานวนประชากร
ปี ๒๕๕๗
(คน)

(๒)
จานวนประชากร
ปี ๒๕๕๘
(คน)

(๓)
เพิ่ม/ลด
(๑) – (๒)
(คน)

(๔)
(๓) x ๑๐๐
(๑)
เพิ่ม/ลด
ร้อยละ

๑๔,๓๐๗

๑๔,๓๘๐

๗๓

๐.๕๑

หมายเหตุ

(ตารางเปรียบเทียบปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘)
(๑)
จานวนประชากร
ปี ๒๕๕๘
(คน)

(๒)
จานวนประชากร
ปี ๒๕๕๙
(คน)

(๓)
เพิ่ม/ลด
(๑) – (๒)
(คน)

(๔)
(๓) x ๑๐๐
(๑)
เพิ่ม/ลด
ร้อยละ

๑๔,๓๘๐

๑๔,๔๐๗

๒๗

๐.๑๙

(๔)

หมายเหตุ

(ตารางเปรียบเทียบปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙)
(๑)
จานวนประชากร
ปี ๒๕๕๙
(คน)

(๒)
จานวนประชากร
ปี ๒๕๖๐
(คน)

(๓)
เพิ่ม/ลด
(๑) – (๒)
(คน)

(๓) x ๑๐๐
(๑)
เพิ่ม/ลด
ร้อยละ

๑๔,๔๐๗

๑๔,๔๒๗

๒๐

๐.๑๓
(๔)

หมายเหตุ

(ตารางเปรียบเทียบปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐)
(๑)
จานวนประชากร
ปี ๒๕๖๐
(คน)

(๒)
จานวนประชากร
ปี ๒๕๖๑
(คน)

(๓)
เพิ่ม/ลด
(๑) – (๒)
(คน)

(๓) x ๑๐๐
(๑)
เพิ่ม/ลด
ร้อยละ

๑๔,๔๒๗

๑๔,๔๔๘

๒๑

๐.๑๔

หมายเหตุ

(ตารางเปรียบเทียบปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑)
ในอนาคตคาดว่าจานวนประชากรเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๐.๓๓ เนื่องจากปัจจุบันมีจานวนผู้สูงอายุจานวนมาก
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๓.๒ ช่วงอายุและจานวนประชากร
- น้อยกว่า ๑ ปี จานวน ๓๒ คน
- อายุ ๑-๕ ปี จานวน ๓๕๗ คน
- อายุ ๖-๑๒ ปี จานวน ๙๘๔ คน
- อายุ ๑๓-๑๔ ปี จานวน ๓๐๗ คน
- อายุ ๑๕-๑๘ ปี จานวน ๕๖๓ คน
- อายุ ๑๙-๒๕ ปี จานวน ๑,๐๑๗ คน
- อายุ ๒๖-๓๔ ปี จานวน ๑,๑๐๓ คน
- อายุ ๓๕-๔๙ ปี จานวน ๒,๗๙๙ คน
- อายุ ๕๐-๕๙ ปี จานวน ๑,๖๑๕ คน
- อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จานวน ๑,๔๙๗ คน
(อ้างอิงจากข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๑ ระดับตาบล)

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา ๑๐ แห่ง ได้แก่
๑. โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว
๒. โรงเรียนบ้านหนองตากวย
๓. โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
๔. โรงเรียนบ้านโนนแต้
๕. โรงเรียนบ้านหนองฮาง
๖. โรงเรียนบ้านท่าศรีไคล
๗. โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๘. โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย
๙. โรงเรียนบ้านวังหว้า
๑๐. โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา (สังกัด อบจ.สกลนคร) ๑ แห่ง ได้แก่
๑. โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ๗ แห่ง ได้แก่
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตากวย
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าศรีไคล
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่
๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุใหม่พัฒนา
๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหม่
๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอวนน้อย
- ศูนย์จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบลธาตุ จานวน ๑ แห่ง
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๔.๒ สาธารณสุข
ตาบลธาตุ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข ดังนี้
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๙
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนแต้ หมู่ที่ ๖
โดยมี ข อบเขตการด าเนิ น การบริ ก ารสาธารณสุ ข ผสมผสาน ทั้ ง ด้ า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีจุดเน้น
๑) ดาเนิ น การเชิงรุก โดยมุ่งเข้าหาประชาชนและชุมชนเพื่อการสร้างสุขภาพเป็นหลั ก รวมทั้ง
มุ่งจัดการกับปั จจัย เสี่ย งที่เป็น ต้น เหตุของปัญหาสุขภาพ เช่น การดูแลทากายภาพบาบัดที่บ้านผู้ป่ว ย เพื่อให้
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ลดภาระของครอบครัว การเยี่ยมบ้านสารวจผู้ ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดัน
โลหิ ตสู ง) เพื่อการป้ องกัน โรคแทรกซ้ อ น การส ารวจหญิงมีครรภ์เ พื่ อ ให้ ม าฝากครรภ์ ให้ ครบก่ อนคลอดเป็ น
การป้องกันทารกขาดธาตุเหล็กและสารไอโอดีน ร่วมกับ อบต. ดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต. ร่วมกับชุมชนรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เป็นต้น
๒) มีความเชื่อมโยงระบบบริการ โดยที่สามารถปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลพี่เลี้ยง หรือส่งต่อผู้ป่วย
ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ อาจมีบริการเตียงนอนเพื่อสังเกตอาการโดยไม่รับ ผู้ป่วยไว้นอนค้างคืน และหากมีกรณีฉุกเฉิน
ก็สามารถประสานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในการออกไปรับผู้ป่วยและให้การปฐมพยาบาลก่อนส่งต่อ
๓) ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม โดยมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งเข้ ม แข็ ง ในการด าเนิ น งาน ของประชาชน ชุ ม ชน
และองค์กรปกครองท้องถิ่นให้สามารถร่วมกันดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน อย่างยั่งยืน
๔.๓ อาชญากรรม
๔.๔ ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง คือ ยาบ้า โดยผู้ค้าพยายามที่จะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดโดย
การแบ่งราคาบรรจุในราคาต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าทุกระดับ
๔.๕ การสังคมสงเคราะห์
ในพื้น ที่ตาบลธาตุ อยู่ ภ ายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่ วนตาบลธาตุ โดยมีกอง
สวัสดิการและสังคม เป็นผู้รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ ทาหน้าที่ดังนี้
๑. งานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
๒. งานสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติ
๓. งานด้านการให้คาแนะนา ด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ
๔. งานด้านประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์
๕. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
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๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมในเขตุตาบลธาตุ ใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลัก ถนนสายหลักคือ ทางหลวงชนบท
สน. ๓๐๒๒ (แยก ทล.๒๒๒ คอนสวรรค์-สามแยกขันอาสา) สน. ๓๐๒๖ (วานรนิวาส-เจริญศิลป์) และ น. ๔๐๕๕
(แยกทางหลวง ๒๒๘๐-วานรนิวาส) สภาพทางไปชารุดการคมนาคมค่อนข้างลาบากและถนนในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ แยกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ระยะทางรวม ๑๓,๐๙๓ เมตร
หรือประมาณ ๑๓ กิโลเมตร ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ระยะทางรวม ๓๕,๐๕๙ เมตร หรือประมาณ ๓๕ กิโลเมตร
ถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ระยะทางรวม ๑๘๘,๙๘๑ เมตร หรือประมาณ ๑๘๘ กิโลเมตร และ
ถนนลาดยางภายในตาบล รวมระยะทาง ๕๔ กิโลเมตร
๕.๒ การไฟฟ้า
ประชากรในพื้นที่ตาบลธาตุ มีจานวนครัวเรือน ๓,๘๒๗ ครัวเรือน และมีระบบไฟฟ้าใช้ กันทุ ก
ครัวเรือน โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ แต่สาหรับประชาชนที่มีการขยายครัวเรือนมายังหัวไร่ปลายนาแต่ไม่มีการขอ
จดบ้านเลขที่บางหลังยังไม่มีการขยายเขตไฟฟ้าไปถึง
๕.๓ การประปา
ตาบลธาตุ มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้านและประปาหมู่บ้าน เป็นบางหมู่บ้าน แต่ไม่เพียงพอ
สาหรับการใช้ประโยชน์ในด้านการอุปโภค และอื่น ๆ
๕.๔ โทรศัพท์
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน จะใช้โทรศัพท์มือถือ โดยเฉลี่ยจะมีโทรศัพท์มือถือครบทุกครัวเรือน
๕.๕ ไปรษณียห์ รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทาการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อาเภอวานรนิวาส ตั้งอยู่อาเภอวานรนิวาส ห่างจาก
ตาบลธาตุ ประมาณ ๑๑ กิโลเมตร โดยมีบุรุษไปรษณีย์ประจาตาบล จานวน ๑ คน มีหน้าที่ส่งเอกสาร จดหมายใน
พื้นที่โดยจะรับและส่งไปรษณีย์ จดหมาย ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
ประชาชนในพื้นที่ตาบลธาตุ ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทาการเกษตรกรรม
ได้แก่ ทานา ทาไร่มันสาปะหลัง ทาไร่อ้อย และปลูกยางพารา ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
๖.๒ การประมง
การเลี้ยงสัตว์สว่ นมากจะเลี้ยงกันโดยไม่เป็นระบบ ทุกอย่างจะพึ่งพาธรรมชาติเป็นโดยส่วนใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาก็จะปล่อยปลาตามบ่อที่อยู่ในทุ่งนาไม่มีการให้อาหารปลา จะจับปลาอีกทีก็หลังจาก
เกี่ยวข้าวเสร็จ
๖.๓ การปศุสัตว์
ตาบลธาตุ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค กระบือ ส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์พื้นบ้าน โดยจะปล่อยให้
หากินเองมากกว่าการให้อาหาร พอตกตอนเย็นก็จะไล่เข้าคอกที่ทาไว้ นอกจากนีย้ ังมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ที่จะ
เป็นการปล่อยไม่มีการจากัดพื้นที่ปล่อยให้เดินไปได้ทุกที่
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๖.๔ การบริการ
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑)
- ปั๊มน้ามัน
๒ แห่ง
- ปั๊มน้ามันหยอดเหรียญ
๔ แห่ง
- โรงสี
๓๐ แห่ง
- โรงทาขนม
๒ แห่ง
- สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่
๑๐ แห่ง
- ร้านซ่อม
๔ แห่ง
- ร้านค้า
๑๑๖ แห่ง
- ร้านบริการอินเตอร์เน็ต
๑ แห่ง
- ร้านหล่อเสา
๒ แห่ง
- ร้านติดตั้งจานดาวเทียม
๑ แห่ง
- ร้านเย็บกระเป๋า
๑๑ แห่ง
- สถานีวิทยุ
๑ แห่ง
- โรงผลิตน้าดื่ม
๒ แห่ง
- ร้านขายอะไหล่รถยนต์
๑ แห่ง
- ศูนย์สาธิตประจาหมู่บ้าน
๕ แห่ง
๖.๕ การท่องเที่ยว
ในพื้นที่ตาบลธาตุ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เด่นชัด
๖.๖ อุตสาหกรรม
ในพื้นที่ตาบลธาตุ ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- กลุ่มทอขาวม้า บ้านท่าศรีไคล หมู่ที่ ๑๖
- กลุ่มปุ๋ยอินทรีชีวภาพ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒
- กลุ่มทาขนมอบสมุนไพรพื้นบ้าน บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ ๒
- กลุ่มผักปลอดสารพิษ บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ ๒
- กลุ่มศิลปะประดิษฐ์จากผ้า บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ ๘
- กลุ่มทอผ้าขาวม้า,ผ้าห่มนวม,ผ้าลายลูกหวายจากใยฝ้าย หมู่ที่ ๘
- กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านวังใหม่ หมู่ที่ ๑๙
- กลุ่มทอผ้าห้วยไร่พัฒนาสามัคคี หมู่ที่ ๑๓
- กลุ่มทอผ้าขาวม้า บ้านท่าศรีไคล หมู่ที่ ๗
- กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้า หมู่ที่ ๔
- กลุ่มทอผ้าพัฒนาฝีมือผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น หมู่ที่ ๘
- กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนแต้ หมู่ที่ ๖
- กลุ่มทอผ้าขาวม้า หมู่ที่ ๕
- กลุ่มทาไม้กวาดดอกหญ้า บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒,๒๑

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2561 - 2564
หน้า 10
๖.๘ แรงงาน
ในพื้ น ที่ ต าบลธาตุ แรงงานส่ ว นใหญ่ จ ะเป็น แรงงานในด้ านภาคเกษตรกรรมเป็ น ส่ ว นมาก
กล่าวคือ ในช่วงฤดูกาลทานาก็จะรับจ้างปักดา ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวก็จะรับจ้างเกี่ยวข้าว หรือการรับจ้างถางหญ้า
ในสวนยางพารา หรือไร่มันสับปะหลัง หรือการรับจ้างตัดอ้อย เป็นต้น ส่วนการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม จะ
พบว่าวัยทางานจะเคลื่อนย้ายไปทางานในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมในต่างจังหวัด

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๗.๑ การนับถือศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่ในตาบลธาตุนับถือศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้
- วัด ๒๓ แห่ง ได้แก่
ลาดับที่
สถาบัน/องค์กรทางศาสนา
ที่ตั้ง
๑
วัดอัมพวัน
หมู่ที่ ๑ บ้านธาตุ
๒
วัดศรีบุญเรือง
หมู่ที่ ๒ บ้านตาลเดี่ยว
๓
วัดเกาะฉิมพลี
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตากวย
๔
วัดเทพนิมิต
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตากวย
๕
วัดศรีบุญเรือง
หมู่ที่ ๔ บ้านท่าเยี่ยม
๖
วัดศรีสมพร
หมู่ที่ ๕ บ้านโนนคอม
๗
วัดป่าบ้านโนนแต้
หมู่ที่ ๖ บ้านโนนแต้
๘
วัดประกวดศิริขัน
หมู่ที่ ๖ บ้านโนนแต้
๙
วัดศรีสวัสดิ์
หมู่ที่ ๗ บ้านท่าศรีไคล
๑๐ วัดป่าวังแสงแก้ว
หมู่ที่ ๗ บ้านท่าศรีไคล
๑๑ วัดศรีสุมัง
หมู่ที่ ๘ บ้านนาอวนน้อย
๑๒ วัดจอมแจ้ง
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองฮาง
๑๓ วัดป่ามหาวัน
หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังหว้า
๑๔ วัดศรีชมชื่น
หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกสว่าง
๑๕ วัดป่าธาตุศรีทอง
หมู่ที่ ๑๔ บ้านธาตุใหม่พัฒนา
๑๖ วัดกลางศรีสะอาดบารุงธรรม
หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองฮางน้อย
๑๗ วัดโพนแพง
หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองฮางน้อย
๑๘ วัดป่าอุดมสังฆกิจ
หมู่ที่ ๑๖ บ้านท่าศรีไคล
๑๙ วัดป่าชัยมงคล
หมู่ที่ ๑๖ บ้านท่าศรีไคล
๒๐ วัดบ้านวังน้าเย็น
หมู่ที่ ๑๘ บ้านวังน้าเย็น
๒๑ วัดศรีชมพู
หมู่ที่ ๑๙ บ้านวังใหม่
๒๒ วัดป่าหนองนาแซง
หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองนาแซง
๒๓ วัดศีรษะอาด
หมู่ที่ ๒๑ บ้านโคกกลาง
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- สานักสงฆ์ ๙ แห่ง ได้แก่
ลาดับที่
สถาบัน/องค์กรทางศาสนา
๑
สานักสงฆ์พุทธอุทยานนาเทิง
๒
สานักสงฆ์เกาะแก้ว
๓
สานักสงฆ์โนนสร้างไพร
๔
สานักสงฆ์ดอกคูณแสงธรรม
๕
สานักสงฆ์หนองกกโก
๖
สานักสงฆ์แสงสว่างอาราม
๗
สานักสงฆ์บ้านนาสมบูรณ์
๘
สานักสงฆ์บ้านนากาฬ
๙
สานักสงฆ์พุทธาวาส

ที่ตั้ง
หมู่ที่ ๒ บ้านตาลเดี่ยว
หมู่ที่ ๖ บ้านโนนแต้
หมู่ที่ ๖ บ้านโนนแต้
หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกกลาง
หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกกลาง
หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยไร่
หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสมบูรณ์
หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสมบูรณ์
หมู่ที่ ๒๒ บ้านนาอวนน้อย

๗.๒ ประเพณีและงานประจาปี
- ช่วงเดือนตุลาคม งานสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
- เดือนกุมภาพันธ์ งานบุญผเวสสันดร บุญข้าวจี่
- เดือนเมษายน งานสรงน้าผู้สูงอายุและสรงน้าพระ
- เดือนมิถุนายน งานถวายเทียนเข้าพรรษา ผ้าอาบน้าฝน
๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มอาชีพจักสาน
ภาษาถิ่น คือ ภาษาโย้ย บ้านธาตุ บ้านหนองฮาง ภาษาภูไท บ้านโคกกลาง บ้านโคกสว่าง
๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ตาบลธาตุมีสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกเป็นผ้าห่มลายดอกแก้ว (บ้านโนนแต้) หมอนสม๊อค
(บ้านนาอวน) ผ้าขาวม้า (บ้านโคกสว่าง , ท่าศรีไคล) เครื่องจักสาน (บ้านวังน้าเย็น , โนนแต้)

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ
๘.๑ น้า
ในพื้นที่ตาบลธาตุ จะมีลาห้วยต่าง ๆ ได้แก่
- ลาห้วยไร่ ไหลผ่าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ ๖ , บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑๑ , บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑๓
และบ้านวังใหม่ หมู่ที่ ๑๙
- ลาห้วยค้อ ไหลผ่าน บ้านหนองตากวย หมู่ที่ ๓ , บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๔ , บ้านโนนคอม หมู่ที่
๕ , บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ ๒๐
- ลาห้วยสง ไหลผ่าน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ , บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ ๒ , บ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๙ ,บ้าน
ห้วยไร่ หมู่ที่ ๑๓ , บ้านหนองฮางน้อย หมู่ที่ ๑๕ , บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ ๒๒
- ลาห้วยบง ไหลผ่าน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ , บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ ๒
- ห้วยหว้า ไหลผ่าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒ , บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๒๑
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๘.๒ ป่าไม้
พื้นที่ตาบลธาตุ ไม่อยู่ในเขตป่าไม้
๘.๓ ภูเขา
ตาบลธาตุ ไม่มีภูมิประเทศที่เป็นภูเขา
๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
ในพื้นที่ตาบลธาตุ มีการใช้ประโยชน์จากลาน้าเพื่อใช้ในการทาประปาหมู่บ้าน การทาเกษตร
เลี้ยงสัตว์ หรือใช้เพื่อเป็นแหล่งหาสัตว์น้ามาบริโภคและจาหน่าย
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
วิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
สาระสาคัญ
๑. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่น คงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็น ที่ ยึ ดเหนี่ยวจิ ตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริห าร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น
1.4 ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความ
เหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน สูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภ าคและระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
3.4 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ในการดาเนินการมี ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธารงรักษาสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า กระจาย
อานาจ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
3) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติ
สุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
4) บริ ห ารจั ด การความมั่ น คงชายแดนและชายฝั่ ง ทะเล โดยพั ฒ นาความร่ ว มมื อ เป็ น หุ้ น ส่ ว น
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม
เร่งรัดจัดทาหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ
5) พั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศทุ ก ระดั บ รั ก ษาดุ ล ยภาพ
ของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุ ก คามข้ า มชาติ ลดผลกระทบจากภั ย ก่ อ การร้ า ย และเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และไซเบอร์
6) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้างกาลังและ
ยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้านและมิตรประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ
7) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้า
8) ปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น กาหนดการบริหาร
จัดการที่ครบวงจรและยั่งยืน/พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการดาเนินงาน และให้ความสาคัญ กับการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๑) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ
- รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น โดยดาเนินนโยบายการคลังและ
การเงินให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความ
เชื่อมั่นในต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุก
ระดับ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน
- ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
- พั ฒ นาประเทศสู่ ค วามเป็ น ชาติ ก ารค้ า โดยใช้ ฐ านเศรษฐกิ จ ดิ จิ ต อล และการพั ฒ นา
นวัตกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการทาธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอานวยความสะดวกทางด้าน
โครงสร้างและระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร
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๒) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ
ภาคเกษตร
- เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร
- ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ
- พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม
- พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
ภาคบริการ
- สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
- ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ
- ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน
- พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
รูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อสนองตอบผู้บริโภค
ทุกระดับ และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความสาคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของ
ตนเอง และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่ วโลกสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้สามารถ
ปรับตัวและเตรียมความพร้อมสาหรับรูปแบบการดาเนินธุรกิจใหม่ๆ และมาตรการทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ
- พั ฒ นาและยกระดั บ ผลิ ต ภาพแรงงาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของประเทศ
- พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง
เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจ และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต
บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล
- ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล
- พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ
กลุ่มประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง
- เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจ และ
ความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในด้านการผลิตร่วมและ
ช่องทางการตลาดร่วมกัน
- พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิ ตที่ใช้เทคโนโลยีสูง
มีบริการทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
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- พื้นที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่
ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่มี
อนาคต มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีขีดความสามารถสูง
การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่า รวมทั้ง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคทั่ว
ประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมซ่อมบารุงอากาศ
ยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพื่อสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ
- ด้านความมั่นคงทางพลั งงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจาย
ประเภทของเชื้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพื้นที่ อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อ
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพด้ า นพลั ง งาน พึ่ ง พาตนเองได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และน าไปสู่ ก ารสร้ า งอุ ต สาหกรรมที่ จ ะเป็ น
ฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน
- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และ
เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรมการ
บริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
- ด้านการวิจัยและพัฒนา เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ โดยมี
สั ด ส่ ว นรั ฐ ต่ อ เอกชน ๒๐:๘๐ สนั บ สนุ น วิ จั ย ที่ มุ่ ง เป้ า ตอบสนองความต้ อ งการในการพั ฒ นาประเทศ
เพิ่มจานวนบุคคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น ๗๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
- สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพื่อส่งเสริมความมั่นคง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้าอย่าง
ยั่งยืนร่วมกัน
- ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การ
ให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการดาเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทย
ในต่างประเทศ
- ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้าน
อาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันภัย ในทุกรูปแบบ
- ส่ ง เสริ ม บทบาทการเป็ น ผู้ ป ระสานประโยชน์ ใ นการเชื่ อ มโยงและถ่ ว งดุ ล ระหว่ า ง
กลุ่มอานาจต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการดารงความสัมพันธ์
ที่ดีกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของ
การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอานาจต่าง ๆ
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- เพิ่ ม บทบาทและการมี ส่ ว นร่ ว มของไทยในองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ ในการผลั ก ดั น
การพั ฒ นาในอนุ ภู มิ ภ าคและภู มิ ภ าค รวมทั้ ง ประเทศก าลั ง พั ฒ นาในภู มิ ภ าคอื่ น ๆ และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ทั้งในด้านการเงินและทางเทคนิคกับประเทศกาลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและ
การพัฒนาทุนมนุษย์
- สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริม
การค้ากับกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์
จากข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้งวางแนวทาง
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
- สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศ และ
ผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งดาเนินการเชิงรุกในการสร้าง
ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ ของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา เริ่ม
ตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย (๒) วัยเรียน (๓)
วัยรุ่น/นักศึกษา (๔) วัยแรงงาน และ (๕) วัยผู้สูงอายุ
2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และการ
ยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลัง ด้านการศึกษาเพื่อ เพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา ปรับระบบ
การผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการ
เรียนรู้
3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุ ขภาพ
การพัฒ นาสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ การส่ งเสริมรูปแบบการดาเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุ ขภาพกาย
และจิตที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการ
กีฬาเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย
4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต
จิตสานึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่น และมั่นคง
ให้สมาชิกในครอบครัว
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
1) การสร้ า งความมั่ น คงและการลดความเหลื่ อ มล้ าทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยสร้ า ง
ความมั่ น คงทางด้ า นรายได้ แ ละการออม กระจายทรั พ ยากรให้ ทั่ ว ถึ ง เป็ น ธรรมทั้ ง ในด้ า นบริ ก ารสาธารณะ
ขั้ น พื้ น ฐาน ฐานทรั พ ยากรต่ า ง ๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่ ม ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยและกลุ่ ม ด้ อ ยโอกาส ความเป็ น ธรรม
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูร ณาการระบบหลักประกันสุ ขภาพ
ภาครัฐ ๓ กองทุน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้าในระบบหลักประกัน
สุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพ
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3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
4) การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของสถาบั น ทางสั ง คมและทุ น ทางวั ฒ นธรรมและความเข้ ม แข็ ง
ของชุ ม ชน โดยการฟื้ น ฟู บ ทบาทสถาบั น ศาสนา การธ ารงรั ก ษาวั ฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ย มประเพณี
เพื่ อ เป็ น ฐานรากที่ เ ข้ ม แข็ ง ในสั ง คม ตลอดจนการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนเพื่ อ ให้ ชุ ม ชนสามารถ
จัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน
5) พั ฒ นาการสื่ อ สารมวลชนให้ เ ป็ น กลไกในการสนั บ สนุ น การพั ฒ นา ส่ ง เสริ ม จรรยาบรรณ
ของสื่ อ มวลชน มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบตรวจสอบสื่ อ มี ก ารก าหนดบทลงโทษ และพั ฒ นาภาคประชาชน
ให้มีความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
- ปกป้ องรั กษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดาเนินการปราบปรามและป้องกันการบุ กรุก
ทาลายป่าอย่างเข้มงวด
- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้บนพื้นฐาน
ให้คนและชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศและการ
สร้างรายได้จากการอนุรักษ์
- วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
- เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และความร่ ว มมื อ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นด้ า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๒) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ
- เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้าต้นทุน
และแหล่งชะลอน้าที่เพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า และการ
ผันน้า และการพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ ตลอดจน
การปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้า
- พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด
- กาหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒ นาและการประหยัดพลั งงาน
อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
๓) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒ นาพื้น ที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้ เป็นเมือ งอุ ตสาหกรรมนิเวศต้น แบบ และบรรจุ
ให้เป็นแผนพัฒนาของจังหวัดและพื้นที่
- สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอื้อ
ต่อการพัฒนา
- เพิ่มศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการของเสีย
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- เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน
- พัฒนาพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
๔) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก
- เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการทาแผนบริหารความต่อเนื่อง
ของธุรกิจ
๕) ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
- จั ด ให้ มี ภ าษี แ ละค่ า ธรรมเนี ย มส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
และค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
- ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลั งงานทางเลือก และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ โครงสร้าง
องค์กร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอานาจให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
- ปฏิรูประบบภาษีทั้งระบบ เพื่อเพิ่มรายได้ของภาครัฐ และเป็นเครื่องมือในการเพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้า
- ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมายที่
เป็นกรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดทางบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว
เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ
- มุ่ ง เน้ น การจั ด ท างบประมาณโดยยึ ด พื้ น ที่ แ ละประเด็ น วาระการพั ฒ นาเป็ น ตั ว ตั้ ง
และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทางบประมาณได้มากขึ้น
๒) ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
- ทบทวนบทบาทภารกิ จ ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ มี ค วามเหมาะสม ถ่ า ยโอนงาน
ให้ภาคส่วนอื่น เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
- พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน
๓) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
- พัฒ นารู ป แบบและวิธี การทางานของภาครัฐ ในระดับ ต่ าง ๆ ระหว่างราชการบริ ห าร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพื้นที่เป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็น
แบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม
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๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
- วางแผนกาลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ
- สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
- เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้าย
๕) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และ
เครือข่ายต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบของบุคลากรภาครัฐ วาง
มาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรม
เข้ามาดาเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ
๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
- พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ
- พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดทา web-portal จัดทา
ฐานข้อมูลงานบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก
- ยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก าร การให้ บ ริ ก าร online ผ่ า นทางเว็ บ ไซด์ และ
โทรศัพท์มือถือ
๗) การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าสมัย
- การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้ออานวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
การประกอบธุรกิจ ข้อตกลงระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ
- เพิ่มศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การ
กาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ของประเทศ
การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)
เป็นการกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทา
ขึ้น “ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิ
สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
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เป้าหมาย
๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๑.๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕.๐
๑.๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.)
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
๑.๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
๑.๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)
๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
๒.๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security)
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒.๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
๒.๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
๓) การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
๓.๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
๓.๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔.๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
๔.๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔.๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
๕.๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
๕.๓) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา
๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๑.๑) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และด้านการบริห ารจั ดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลั กดันให้ผู้ ประกอบการมีบทบาทหลั กด้านเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
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๑.๒) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
กาลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิด
เสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบ
มีการเรียนรู้ขั้นพื้น ฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความ
ยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่
สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทา
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
๑.๓) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เ ข้มแข็งและพาณิ ชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดาเนินธุรกิจท่ามกลางการดาเนินนโยบายและมาตรการการ
กีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มี
แบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อ
เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล
๑.๔) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่า ยระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศ
ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน
๑.๕) การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการ
ผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความ
เชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถใน
การแข่งขันลงสู่ร ะดับ ที่จ้าเป็นส าหรั บการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิ ตให้
สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ
รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์
ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และ
แหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและ
เร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒ นาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้ งการควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกาหนดและจัดทากฎหมายเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจน
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ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่
มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ
พัฒ นาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิ ตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน
รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่น ๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริม
การน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิ
สติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส์ และ
สนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
รวมทั้งการให้ความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๒.๑) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัย
เด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝี มือแรงงานเพื่อ
สร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ใน
การดารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
๒.๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี
คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ
(๔) ปฏิ รู ป ระบบการเรี ย นรู้ โดยมุ่ ง จั ด การเรีย นรู้เ พื่ อ สร้า งสมรรถนะก าลั งคนทั้ ง ระบบ
การศึกษาตั้งแต่ร ะดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิ ต
กาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อ
การเรียนรู้
๒.๓) การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อ
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพใน
การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาล
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ระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการ
และงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ
รวมทั้งส่งเสริมการให้ความสาคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน
๒.๔) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจาเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผล
ไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสาหรับผู้สูงอายุ
๓) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๓.๑) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้าง
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จ ริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิ ต ของ
เกษตรกรรายย่ อย โดยสนั บ สนุ น การวิจั ย และพัฒ นาและการผลิ ตทางการเกษตรที่ส อดคล้ องกับ พื้นที่ สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต
๓.๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชน
แออัดในเมืองโดยดาเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้น ฐานที่จ้าเป็นและ
เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค้านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมี
แนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)
๓.๓) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดิน ปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้าฯ
และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่ว มกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่ว นร่วม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๓.๔) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายภาษีมรดก
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น
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๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
๔.๑) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุ ขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา
๔.๒) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การ
ลงทุน และการบริการ โดยคานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอานวยความสะดวกทาง
การค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง
๔.๓) การส่งเสริ มการลงทุน การค้า ชายแดน และการจัดตั้ งเขตพั ฒนาเศรษฐกิจ พิเ ศษ ให้
ความสาคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้า มาลงทุนในไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสาคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๑) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยคานึงถึง
ขีดจ้ ากัดและศักยภาพในการฟื้น ตัว ปกป้ องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกาลั งของทุกภาคส่ ว น นาระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่ง ยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทาฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้ า กาหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
กาหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้าในระดับพื้นที่ เช่น
คณะกรรมการลุ่ มน้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบาย
ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง
๕.๒) การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น
๕.๓) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain /Green Value Chain)
ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
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๕.๔) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมา
ใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่
ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย
๕.๕) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๖) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ลดความเสี่ ย งด้ า นภั ย พิ บั ติ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรั บ มื อ และปรั บ ตั ว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับ ทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสาคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกัน
เมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทาแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบั ติให้ มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๖.๑) การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล ข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้
ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ
๖.๒) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง
๖.๓) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อม รวมทั้งเป็นแกนหลั กในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ
ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๔) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงาน ที่มีคุณภาพ
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน เชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจานวนมาก และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง
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ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ ๔.๐ ( Thailand ๔.๐)
"Thailand ๔.๐ : สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก"พลวัตการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีอยู่ด้วยกัน ๓ กระแสหลัก คือ
๑. Globalization ที่ทั่วโลกกาลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้พร้อมกัน อาทิ
- กระแส Digitization ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนและรูปแบบในการทาธุรกิจ
- กระแส Urbanization ที่มีการกระจายตัวไปโดยรอบทุกคนเริ่มมีชีวิตความเป็นอยู่แบบคนเมือง มี
การกระจายตัวทางความเจริญไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น
- กระแส Commonization ที่เป็นเรื่องที่ผู้คนในโลกได้รับผลกระทบร่วมกันอย่างถ้วนทั่ว ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การก่อการร้าย โรคระบาด ที่สามารถแพร่ไปในทุกภูมิภาคของโลก
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
๒. Regionalization กระแสการรวมกลุ่มกันในภูมิภ าค ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของภูมิรัฐ ศาสตร์ และภูมิ
เศรษฐศาสตร์ การรวมกลุ่มดังกล่าวทาให้มีอานาจต่อรองของประเทศที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี
๓. Localization กระแสของการมีความเป็นท้องถิ่นและชุมชนอย่างเข้มข้น สกลนครเป็นตัวอย่างหนึ่งของ
การมี Locality ที่เข้มแข็ง เนื่องจากมีความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ชัดเจน รวมถึงมีศิลปะและวัฒนธรรมที่
สืบทอดและเชื่อมโยงคนในท้องถิ่นมายาวนาน
"Thailand ๔.๐" ประกอบด้วย ๒ แนวคิดสาคัญ
๑. "Strength from Within" คือการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Strength from Within
หรือการสร้างความเข้มแข็งจากภายในนั้น มีกลไกในการขับเคลื่อนหลักอยู่ ๓ ตัว คือ
- การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคส่วนในประเทศ
- การสร้างสังคมที่มจี ิตวิญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Driven Proposition)
- การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย (Community Driven Proposition)
ซึ่งทั้ง ๓ กลไกนี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนวัตกรรมจะถูกยกระดับขึ้น ผ่าน Growth Engine ๓
ตัวใหม่ อันประกอบด้วย Green Growth Engine, Productive Growth Engine และ Inclusive Growth
Engine การยกระดับนวัตกรรมเมื่อผนวกกับการสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ จึงจะเอื้อให้เกิดการ
สร้าง Smart Enterprise ที่มีโมเดลการทาธุรกิจแบบใหม่ๆ มากมาย ท่ามกลาง Enabling Ecosystem ที่เอื้อให้
เกิดการรังสรรค์นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ส่วนสุดท้ายของ Strength from Within คือการสร้างความ
เข้มแข็งในระดับฐานรากหรือชุมชน ซึ่งเมื่อผนวกความเข้มแข็งในระดับฐานรากกับการสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณ
ผู้ประกอบการ จะก่อให้เกิดการขยับปรับเปลี่ยนสถานะของผู้คนในสังคม (Social Mobility) ผ่านการสร้างสังคม
แห่งโอกาส (Society with Opportunity) ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่สามารถ (Society with Competence)
๒. "Connect to the World" เมื่อภายในเข้มแข็งแล้ว ก็ต้องเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก
และเมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเข้มแข็งแล้ว การเชื่อมโยงภายนอก (Connect to
the World) เป็นสิ่งที่ต้องดาเนินควบคู่กันไป ซึ่งในส่วนนี้ ประกอบด้วย ๓ ระดับด้วยกัน คือ
๒.๑) Domestic Economy เศรษฐกิจภายในประเทศ
๒.๒) Regional Economy เศรษฐกิจภูมิภาค
๒.๓) Global Economy เศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจ ในประเทศ เมื่อเชื่อมโยงกับแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจะ
ก่อให้เกิดการเติมเต็มพลังในท้องถิ่น (Local Empowerment) ผ่านการค้าและการลงทุนในท้องถิ่น การจ้างงาน

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2561 - 2564
หน้า 28
ในท้องถิ่น และนาไปสู่ความเป็นเจ้าของของคนในท้องถิ่น ขณะเดียวกัน การผนวก Domestic กับ Regional
Economy เข้าด้วยกันจะเห็นภาพของ ASEAN ในภาพใหญ่ และ CLMVT ในภาพที่เล็กลงมา ซึ่งส่วนนี้จะสอดรับ
กับแนวคิด "CLMVT As Our Home Market" ที่รัฐบาลชุดนี้กาลังผลักดันอยู่ ผ่านการเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดทั้ง
ในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล ธุรกิจกับธุรกิจ และประชาชนกับประชาชน สุดท้าย เป็นการเชื่อมโยง Regional กับ
Global Economy ขยายความเชื่อมโยงและเรียงร้อย ASEAN เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นพลังต่อรองกับส่วนอื่น ๆ
ของประชาคมโลกผ่านบทบาทในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ของภูมิภาคแห่งนี้
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่ (มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม (มี ๕ กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้าและการคุ้มครองสิทธิทางสังคม
กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดระเบียบการให้บริการขนส่งสาธารณรับจ้าง
กลยุทธ์ที่ ๔ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กลยุทธ์ที่ ๕ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (มี ๕ กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ ๑ การปฏิรูปการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความรู้ให้กับประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้านสาธารณสุข
กลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างค่านิยม จิตสานึก และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
กลยุทธ์ที่ ๕ การจัดทานวัตกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงาน (มี ๓
กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ ๒ การแก้ไขปัญหาเกษตรกรและการประมงอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาพลังงานทางเลือก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน (มี ๒ กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม (มี ๒ กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ ๑ การปรับระบบโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (มี ๒ กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
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ประเด็ น ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การปรั บ ปรุงเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างการบริห ารงานของรัฐ วิส าหกิจ ให้ เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง (มี ๑ กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ ๑ การปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
อนาคต ให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก (มี ๒ กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ ๑ การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก
กลยุทธ์ที่ ๒ การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน (มี ๑ กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้า (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๙)
แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้า (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๙) (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗
พฤษภาคม ๒๕๕๘) ได้แบ่งยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้าเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการน้าอุปโภคบริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการคุณภาพน้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ
สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๙ มิถุนายน ๒๕๕๘)
๑) การช่วยเหลือปัจจัยการผลิต การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร การสนับสนุนสหกรณ์ชุมชน การ
ช่วยเหลือเรื่องโรงสี โรงอบ ศูนย์แปรรูปในชุมชน โครงการพี่จูงน้อง (โดยภาคเอกชน) และการดาเนินการเกี่ยวกับ
Social Business
๒) การบริหารจัดการน้าเพื่อบรรเทาภัยแล้ง การขุดบ่อน้าบาดาลการขุดลอกคูคลอง และการรองรับน้าฝน
นอกเขตพื้นที่เขื่อน
๓) การจัดระเบียบการประมงให้ครอบคลุมทั้งการประมงน้าลึก การประมงน้าตื้น การประมงทะเลชายฝั่ง
การประมงทะเลนอกชายฝั่ง การประมงน้าจืด
๔) การคืนพื้นที่ป่า และจัดหาที่ดินให้แก่ผู้ไม่มีที่ทากิน
๕) การจัดให้มีร้านขายสินค้าราคาถูกในทุกพื้นที่
๖) การจัดหาพื้นที่เพื่อทาการค้า
๗) การช่วยเหลือ SMEs
๘) การแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน และ Nano-Finance
๙) การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ทั้งในเรื่องของคุณภาพการสอนของครู หนี้สินครู คุณภาพของนักเรียน
หลักสูตรการเรียนการสอนระบบการประเมินการเรียนการสอน
๑๐) การดูแลประชาชนเรื่องที่อยู่อาศัย
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๑๑) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
๑๒) การปรับปรุงให้ระบบการให้บริการสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ (กองทุนหลักประกันสังคม และการเบิกค่า
รักษาพยาบาลของข้าราชการ) เป็นมาตรฐานเดียวกันและลดความเหลื่อมล้าของการใช้สิทธิ
๑๓) การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (อัยการ ศาล ทนาย)
๑๔) การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับต่ างประเทศ ได้แก่ (๑) การปรับปรุงมาตรฐานการบินพลเรือน
ของไทยตามแนวทางขององค์การการบิ น พลเรือนของไทยตามแนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่ าง
ประเทศ (๒) การดาเนินการเกี่ยวกับการทาประมงที่ผิดกฎหมาย (๓) การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และการจัดทา
รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (๔) การดาเนินการตามคาแนะนาของคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อดาเนินมาตรการ
ทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน และ(๕) การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสิ นค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) (มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นฐานการ
ผลิตและส่งออกสินค้าและบริการฮาลาลที่สาคัญในภูมิภาคอาเซียนและของโลกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เพื่อ
สร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในสินค้าฮาลาลของไทย และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคบริการฮาลาลให้ขยายตัว
มากขึ้น ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนามาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการฮาลาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพการตลาดฮาลาลสู่สากลและ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๑) ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม
๒๕๕๘ (เสนอคณะรั ฐ มนตรี มี มติรั บ ทราบ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘) เห็ นชอบกิจการเป้าหมายตามที่
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาหนดและตั้งในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจานวน ๑๓ กลุ่ม
กิจการ ประกอบด้วย
๑.๑) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
๑.๒) เซรามิกส์
๑.๓) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
๑.๔) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
๑.๕) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
๑.๖) การผลิตเครื่องมือแพทย์
๑.๗) อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน
๑.๘) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
๑.๙) การผลิตพลาสติก
๑.๑๐) การผลิตยา
๑.๑๑) กิจการโลจิสติกส์
๑.๑๒) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมและ
๑.๑๓) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
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๒) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การสร้างความเชื่อมโยงธุรกิจชุมชน ธุรกิจเพื่อ
สังคม วิสาหกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคม กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่
ส านั กเลขาธิการคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติรายงานการสร้า งความเชื่อ มโยงธุรกิจชุ มชน ธุรกิจเพื่อสั ง คม
วิสาหกิจเพื่อสังคม กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สรุปคือ
จะต้องทาให้การพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับชุมชนมีความเชื่อมโยงกันโดยใช้ธุรกิจชุมชน (Community
Business) ซึ่งเป็นการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อสร้างอานาจต่อรอง
ทางเศรษฐกิจและนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลกาไรกลับมาสู่ชุมชนภายใต้ระบบ
สหกรณ์ชุมชนมิใช่ระบบสหกรณ์แบบปันผลนิยม
สรุปผลการประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(กพข.) กับภาคเอกชน
สรุปผลการประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(กพข.) กับภาคเอกชน (ข้อมูลคากล่าวนายกรัฐมนตรีในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๕๘) กาหนดแนวทางในการดาเนินงาน เป็นแผนปฏิบัติการ ๖ ด้าน คือ
๑) ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาค เน้นการแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ใน
การสร้างความสอดคล้องในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๒) ด้านการพัฒนา คลัสเตอร์ ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ภาคการเกษตร ท่องเที่ยว การบิน การ
รักษาพยาบาล นามาเชื่อมโยงกันและผลักดันให้เกิดการทางานร่วมกัน ในระดับท้องถิ่น ประเทศภูมิภาคให้เกื้อกูล
ต่อกัน
๓) ด้านการพัฒนาเชิงศักยภาพ ประกอบด้วยการจัดทาศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Center) เพื่อจะให้มี
การพั ฒ นาการเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และส่ ง เสริ ม การน าไปใช้ ป ระโยชน์ ในด้ า นการค้ า การลงทุ น
อุตสาหกรรม การส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และการ
วิจัยและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน สถานบันการศึกษา ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัย” ซึ่งมีทั้ง
ในส่วนของสถาบันการศึกษา และในส่วนของ “ศูนย์ส่งเสริมการลงทุน” ภาคเอกชน ร่วมกับสถานศึกษาหรือของ
รัฐ เพื่อที่จะสามารถบังคับวิถีได้ว่าจะเดินหน้าประเทศไปอย่างไร วิจัยเรื่องอะไร แล้วนาสู่การผลิตในเรื่องอะไร ให้
ชัดเจนขึ้น
๔) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยปฏิรูปการศึกษาให้ผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
รวมทั้ง การพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งด้านทักษะและวิชาชีพ รวมความถึงด้านภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านหรือ
ภาษาของประเทศที่มาลงทุนในบ้ านเราที่มีหลายประเทศ หลายภาษาด้วยกัน เพื่อจะรองรับการเคลื่ อ นย้ าย
แรงงานในปีหน้านี้ในการลงทุนของประชาคมอาเซียนด้วย
๕) ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ อาทิ มาตรการอานวยความสะดวก – ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Srevice) เพื่อประโยชน์ กับ นักลงทุนชาวไทย ชาวต่างชาติ รวมทั้ง การพัฒนากระบวนการทาง
ศุลกากร อาทิ การขึ้นทะเบียนผู้เสียภาษี มีการเชื่อมโยงบัตรประชาชนกับข้อมูลการเสียภาษี
๖) ด้านการจัดการข้อมูลภายใต้แผนปฏิบัติการ เพื่อบริหารจัดการข้อมูล ในการที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลภาครัฐ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในลักษณะเชิงรุก เพื่อจะใช้ในการบูรณาการแล้วเพื่อสร้างความประสาน
สอดคล้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทุกมิติที่กล่าวมา
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ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและศักยภาพให้คน ชุมชน และสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การผนึกกาลังและบูรณาการแผนในทุกระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕
กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย เพื่อสร้าง
รากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง รวมทั้งสร้างโอกาสสาหรับ
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมอาเซียน ตามเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งมุ่งเน้น
ประเด็นท้าทายของการพัฒนาที่จะสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าที่พึ่งพาทางถนนเป็นหลักไปใช้
การขนส่งหลักที่เป็นรูปแบบที่มีต้นทุนต่อหน่วย ต่ากว่า และการเชื่ อมต่อการเดินทางและการขนส่งกับประเทศ
เพื่อนบ้าน รวมทั้งการยกระดับความคล่องตัวในการเดินทางและการขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศ
โดยแผนงานการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๕ สรุปดังนี้
๑) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองจะดาเนินการ
ปรั บ ปรุ งระบบอุป กรณ์และโครงสร้างพื้น ฐานการขนส่ งทางราง และพัฒ นาระบบรถไฟทางคู่ที่มีความพร้อม
ดาเนิ น การ ๖ สายแรก และเร่ งผลั กดัน ให้ สามารถดาเนินการก่อสร้างทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน (Standard
Gauge) เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนตอนใต้) เพื่อให้รถไฟเป็นทางเลือกใหม่
ของการเดินทาง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ
๒) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย
จะเร่งรัดขยายเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง เปลี่ยนรถ
โดยสารประจาทางให้ประชาชนได้ใช้รถที่ได้มาตรฐาน ลดมลพิษในเขตเมือง ปรับปรุงถนนและสะพาน เพื่อลด
ความแออัดของปริมาณจราจรในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งการพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาถนนเลียบแม่น้า
เจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร
๓) แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สาคัญของประเทศและ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยปรับปรุงถนนเชื่อมโยงแหล่งเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการปรับปรุง
โครงข่ายถนนระหว่างเมืองหลักและเชื่อมเมืองหลักกับด่ านพรมแดนให้เป็น ๔ ช่องจราจร การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านศุลกากร การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในเส้นทางที่มีความจาเป็น ตลอดจนผลักดันการ
พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการขนส่งทางถนน เช่น จุดพักรถบรรทุก สถานีขนส่งสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่าย
ระหว่างการขนส่งทางรางกับทางถนน เพื่อให้เกิดระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ สามารถรองรับการค้า การ
ลงทุนที่จะสูงขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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๔) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้า โดยการพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือลา
น้าและท่าเรือชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เพื่อประโยชน์ในการขนส่งสินค้าทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ และเป็นการเปิดประตูการขนส่งด้านฝั่งทะเลอันดามันที่สามารถเชื่อมโยงเป็นสะพานเศรษฐกิจกับท่าเรือ
ฝั่งอ่าวไทย รวมทั้งเป็นทางเลือกในการขนส่งที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใหม่
๕) แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ โดยการเร่งผลักดันการพัฒนาท่า
อากาศยานหลั กที่เป็ น ประตูการขนส่ งของประเทศ ให้ ได้มาตรฐานสากล สามารถรองรับความต้องการของ
ประชาชนผู้เดินทางไปอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาคให้มีบทบาทมาก
ขึ้นในกิจกรรมด้านการบินและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของ
ประเทศ และการพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาห้วงอากาศของไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อ
ความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบาบัดทุกข์ บารุงสุขประชาชน”
พันธกิจ (Mission)
๑. กากับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่และการปกครองส่วน
ท้องถิ่น และส่งเสริม พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. รักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ
๓. อานวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่
๔. ส่ งเสริ มการพัฒ นาเมือง โครงสร้างกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชิงบูรณาการ
๗. ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารและพัฒ นา
ประเทศ
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
๑. กลไกหลั ก ในการเชื่ อ มประสานและขั บ เคลื่ อ นนโยบาย/ยุ ท ธศาสตร์ ข องรั ฐ บาลและ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
๒. กลไกหลักในการสร้างเครือข่ายความมั่นคงและภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้สังคมเข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็ง
๒. การพัฒ นาเมือง โครงสร้ างพื้นฐาน และการบริห ารจัดการที่ดินเพื่อเชื่อมโอกาสสู่ประชาคม
อาเซียน
๓. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่างยั่งยืน ภายใต้
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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๔. การสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน การอานวยความเป็นธรรมและการพัฒนา
กฎหมาย/บังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมในสังคม
๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพิบัติภัย (ภัยพิบัติ) โดยสร้างความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
๖. การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาภาค
แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง มาตรฐานปลอดภัย
และอินทรีย์ และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอาหารส่งออกของประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ
แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ แนวทาง ดังนี้
๑. เพิ่มศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย
๑) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ) ให้เป็นแหล่งผลิต
ข้าวหอกมะลิคุณภาพสูง โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พร้อมทั้งยกระดับ
เกษตรอิ น ทรี ย์ และยกระดั บ การตรวจรั บ รองเกษตรอิ น ทรี ย์ ไ ทยให้ เ ท่ า เที ย มและเป็ น ที่ ย อมรั บ ของตลาด
ต่างประเทศ พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอิน ทรีย์ ให้ ครอบคลุ มทุกขั้นตอนการผลิต โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒ นา
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมตลาดสี
เขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจาหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๒) ส่ ง เสริ ม การปรั บ เปลี่ ย นไปสู่ สิ น ค้ าเกษตรชนิ ดใหม่ ตามศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ในพื้ น ที่ ต อนบน
ของภาค (เลย หนองคาย บึ งกาฬ นครพนม) และตอนล่างของภาค (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) อาทิ พืช ผัก ผลไม้
และดอกไม้ รวมทั้งส่งเสริมโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่สกลนคร มุกดาหาร นครพนม ส่วนโคนมในพื้นที่นครราชสีมา
และอุบลราชธานี
๓) สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่งตนเองได้ นาร่องในจังหวัดอานาจเจริญ กาฬสินธุ์
และขอนแก่น โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรให้
เข้มแข็ง ส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ โดยยึดแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน ส่งเสริมการเรียนรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่ประสบ
ความสาเร็จให้เป็นต้นแบบ รวมทั้งส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น
๒. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
๑) พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร โดย
สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมอาหารของภาค
สร้างเครือข่ายระหว่างเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคราชการ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล
เทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นผลิตภั ณฑ์สาเร็จรูปที่มีมูลค่าสูงและตรงตาม
ความต้องการของตลาด
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๒) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหมในพื้นที่ขอนแก่น นครราชสีมา และสุรินทร์ กลุ่มผ้าฝ้ายย้อม
ครามในพื้น ที่ส กลนครสู่ การเป็ นศูน ย์ กลางแฟชั่นในระดับภูมิภ าค โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้ า การ
ออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรม เพิ่มคุณค่า พร้อมทั้งพัฒนา
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ โดยยกระดับผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
๓) เพิ่ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต พลั ง งานทดแทนในพื้ น ที่ ข อนแก่ น กาฬสิ น ธุ์ นครราชสี ม า ชั ย ภู มิ
อุบลราชธานี และให้เกิดความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน โดยสนับสนุนการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงาน สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ง่าย พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพในภาคการผลิตชุมชนและท้องถิ่น
ให้มากขึ้น
๓. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์
และกีฬาสู่นานาชาติ
๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ท่องเที่ยว
เชิง
นิเวศ เชิงประเพณีวัฒนธรรม และอารยธรรมขอมในพื้นที่ จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา การ
ท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้าโขงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในจังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร และการ
ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ โดยเพิ่มนวัตกรรมการบริการท่องเที่ยวให้
ตอบสนองความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้หลากหลาย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่
เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง ชุมชนและท้องถิ่น
๒) พั ฒ นาเส้ น ทางเชื่ อ มโยงแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วสี่ เ หลี่ ย มวั ฒ นธรรมล้ า นช้ า ง เลย – อุ ด รธานี –
หนองบัวลาภู – หนองคาย - สปป.ลาว โดยเร่งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพื้นที่และเชื่อ มโยง
กิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยว
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑) พัฒนาแหล่งน้าเดิมและแหล่งน้าธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ โดยการปรับปรุง
และพั ฒ นาแหล่ ง น้ าเดิ ม และแหล่ ง น้ าธรรมชาติ ใ ห้ ส ามารถเพิ่ ม ปริ ม าณการกั ก เก็ บ ในพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) และตอนล่าง ๒ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อานาจเจริญ) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของภาค
๒) พัฒนาแหล่งน้าใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้าเลย ชี มูล และสร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) ขนาดเล็ก ใน
พื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร โดยพัฒนาระบบส่งน้าและการกระจายน้า ให้นาไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง
รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้าใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม
๕. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ต้นน้า เลย ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร โดยกาหนดและทาเครื่องหมายแนวเขตพื้น ที่อนุรักษ์ และพื้นที่ป่านอกเขต
อนุรักษ์ในแต่ละแห่งให้ชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและป้องกันการบุกรุก คุกคามป่าไม้และ
พื้นที่ชุ่มน้า อนุรักษ์ทรัพยากรดินและพื้นที่ต้นน้าให้สมบูรณ์
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ได้ให้ความสาคัญกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
๑) การพัฒ นาการค้าชายแดนและสร้ างความสั ม พันธ์ กั บประเทศเพื่ อ นบ้า น เพื่อการร่ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตแบบ Contact Farming กับ สปป.ลาว และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่ง
อานวยความสะดวกในเมืองและด่านชายแดนให้สะดวก รวดเร็ว เอื้อต่อการค้าการลงทุน
๒) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่ออานวยความสะดวกด้านการค้า เช่น จัดทาเวลาทาการของด่าน
มุกดาหาร - สะหวันนะเขต และด่านสะหวัน - ลาวบาว ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การให้สัตยาบันภาคผนวกและ
พิธีสารแนบท้ายการดาเนินการความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS Cross Border Transportation Agreement : GMS CBTA) เพื่ออานวยความสะดวกการผ่านแดนของคนและสินค้าใน
อนุภูมิภาค การร่วมมือไทยและลาวพัฒนา Single Window Inspection : SWI เพื่อให้เอื้อต่อการตรวจปล่อย
สินค้า ณ จุดเดียว Single Stop Inspection : SSI ที่ด่านมุกดาหาร - สะหวันเขต
๓) พัฒนาการท่องเที่ยว โดยเน้นท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประเพณีเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๔) พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเน้นส่งเสริมให้
พื้นที่ชลประทานเป็นพื้นที่เกษตรก้าวหน้า ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้
และการขยายปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ามัน ให้มากขึ้ น ควบคู่กับการสนับสนุนการทาปศุสัตว์
โดยเฉพาะโคเนื้อ
๕) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปิดประตูสู่อินโดจีน โดยยกระดับ
การศึกษา และส่งเสริม ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๑) จุดเน้นทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด ดังนี้
จุดเน้นที่ ๑ การท่องเที่ยว
จุดเน้นที่ ๒ การเกษตร
จุดเน้นที่ ๓ การค้า การลงทุน
๒) วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision)
“ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเที่ยว ๓ ธรรม เชื่อมโยง ๓ ประเทศ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจสู่
อาเซียน”
๓) พันธกิจกลุ่มจังหวัด (Mission)
“ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดฯ แบบบูรณาการในด้านการท่องเที่ยว
การเกษตรและการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขนาดเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในกลุ่มจังหวัด”
๔) เป้าประสงค์รวม
“การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และรายได้ของประชาชน”
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์รวม
: ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ (GPCP: Gross Provincial Cluster Product) เพิ่มขึ้นร้อยละ
๓ จากปีที่ผ่านมา
: รายได้ต่อหัวต่อปี (GPCP per Capita) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากปีที่ผ่านมา
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๕) ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ มีทั้งหมด ๔ ประเด็น
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)
อย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร
ตาแหน่งการพัฒนาจังหวัด (Positioning)
๑) การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
๒) การค้า การลงทุน
๓) การพัฒนาการท่องเที่ยว
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว”
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจที่ ๑ บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ ๒ ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัด
สกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
พันธกิจที่ ๓ กากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ค่านิยม (Value)
“อยู่สกล รักสกล ทาเพื่อสกลนคร”
อยู่สกล หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดสกลนคร ทั้งโดย
การเกิดและที่อยู่อาศัยอันมีความหลากหลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อศรัทธาในศาสนา
พุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากภูมิลาเนาอื่น ๆ ที่เข้ามาปฏิบัติงานและหรือ
มาประกอบสัมมาอาชีพอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
รักสกล หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั้งโดยการเกิดและที่อยู่อาศัย ที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่จังหวัดสกลนคร ต่างมีหัวใจและจิตวิญญาณของความรักความผูกพันกับจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นเมืองที่น่าอยู่
ด้วยภูมิอากาศ ธรรมชาติ รักศรัทธา คุณธรรมทางศาสนา มีจิตสานึกหวงแหนความเป็นสกลนคร
ทาเพื่อสกลนคร หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั้ งโดยการเกิดและที่อยู่อาศัยที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดสกลนคร ข้าราชการที่มีภูมิลาเนาในจังหวัดสกลนคร ไปปฏิบัติงานในจังหวัดอื่น ๆ มีความรัก
สกลนคร การปฏิบัติหน้าที่การงาน การประกอบสัมมาอาชีพ เป็นการทางานด้วยหัวใจเพื่อจังหวัดสกลนคร จึงต้อง
เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ยึดมั่น ถือมั่นในความถูกต้อง ดีงาม กล้า
ทาในสิ่งที่ถูกต้อง
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เป้าประสงค์รวม (Goal)
“เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน”
ตัวชี้วัด
๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดสกลนคร (GPP) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ จากปีที่ผ่านมา
๒) รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากปีที่ผ่านมา
๓) จานวนฟาร์มที่ผ่านมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ ๓๐๐ แปลง/ฟาร์ม
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์
“สกลนครถิ่นน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ต้นแบบนาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
๑. จัดให้มีและบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้า และไฟฟ้า
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษาของประชาชน
๓. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
๔. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น
๘. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์)
๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย
๔. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ
๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกพื้นที่
๗. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง
๘. ประชาชนรู้รักสามัคคีและประเทศชาติมั่นคง
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ และ ๑๙ กลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตร
และเชื่อมโยงเครือข่าย
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสานึกและความตระหนัก การจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟู
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
กลยุทธ์ที่ ๓ การสาธิตและส่งเสริมด้านพลังงาน และพลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาองค์กรและบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง
กลยุทธ์ที่ ๕ กาหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป
กลยุทธ์ที่ ๖ เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน์
“พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง ดารงไว้ซึ่งมาตรฐานบริหารจัดการที่ดี”
๒.๒ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑ พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน
๑.๒ พัฒนาจัดหาและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
๒.๑ ส่งเสริมและสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๒ สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
๒.๓ สนับสนุนการพึงพาตนเองได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.๑ สนับสนุนการศึกษา
๓.๒ สนับสนุนการให้บริการสุขภาพอนามัย
๓.๓ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
๓.๔ งานสังคมสงเคราะห์การแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
๔.๑ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ รัก หวงแหนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
๔.๒ เพิ่มพูนที่ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากร ป่าไม้ แหล่งน้า ลาธาร
๔.๓ วางแผนและบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
๕.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
๕.๒ การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
๕.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๕.๔ พัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๕ บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๑ ปรับปรุงระบบการให้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและพึงพอใจ
๖.๒ พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
๖.๓ จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการให้บริการ

หน้า 41

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2561 - 2564
๒.๓ เป้าประสงค์
๑. การเกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ เกิดการจัดการทรัพยากรที่คุ้มค่า
๒. สนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุม
ทุกพื้นที่
๕. การพัฒนาสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง
๖. การจัดระบบของการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารสังคมอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
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๒.๔ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัด
๑. จานวนของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
๒. ร้อยละของระยะทางที่ดาเนินการ
๓. จานวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมในโครงการ
๔. ร้อยละผู้ได้รับประโยชน์
๕. ร้อยละของพื้นที่ดาเนินการ
๑. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน

๑. ร้อยละของเด็กเล็กในตาบล
๒. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
๓. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๔. ร้อยละของเด็กที่ได้รับอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม
๕. ร้อยละของคุณภาพชีวิตเด็กเพิ่มขึ้น
๖. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือ
๗. ร้อยละของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
๘. ร้อยละของกลุ่มสตรีในตาบล
๙. ร้อยละของเยาวชนในตาบล
๑๐. อปท.ในเขตอาเภอ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
๑. ร้อยละผู้ได้รับประโยชน์
แวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
๒. ร้อยละของประชาชนที่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดีตามหลั ก ๑. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง
๒. จานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. ร้อยละผู้ได้รับประโยชน์
๔. จานวนผู้เข้ารับการอบรม
๕. จานวนครั้งการจัดการเลือกตั้งตาม กกต.กาหนด
๖. จานวนผู้เข้ารับการประชุมและต้อนรับ
๗. ร้อยละของสมาชิก อปพร.ตาบลธาตุ
๘. จานวนหมู่บ้านที่ได้รับบริการ
๙. ร้อยละของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน
๑๐. ร้อยละของระยะทางที่ดาเนินการ
๑๑. ร้อยละของประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
๑๒. จานวนของสถานที่ก่อสร้าง
๑๓. ร้อยละของสถานที่ออกกาลังกาย
ด้านการพัฒนาด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. จานวนของผู้ใช้บริการ
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๒.๕ ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการ
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า ลงทุน
และการท่องเที่ยว

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น
๒. พัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา การกีฬา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ได้รับการพัฒนา ทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร
ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง

๑. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
อย่างทั่วถึง
๒. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การให้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็วมีข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย
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๒.๖ กลยุทธ์
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตาบลธาตุ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญกับการวางบทบาทการ
พัฒนาตาบลธาตุในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับ
ศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้
กาหนดกลยุทธ์ ดังนี้
๑. พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน จัดหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
๒. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการทานุบารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ รักหวงแหนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า มีการวางแผนและ
บริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
๕. การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๖. พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ ให้ความสาคัญต่อการดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการ
พัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้น ที่ ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟูพัฒ นาการจัดบริ ก าร
สาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้าน
การศึกษา อันเป็นรากฐานสาคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่ วนร่วม
ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาย และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา
ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จึง
กาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า ลงทุน และการท่องเที่ยว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ การบริหารส่วนตาบลธาตุ มุ่งพัฒนา ๖ ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า ลงทุน และการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ยุท ธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้ วย การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ ได้มีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่คลอบคลุมทั่วถึงทั้งหมด เนื่องจากมีข้อจากัดด้านงบประมาณ สภาพปัญหา
ความต้องการของประชาชนมีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการด้านการขยายไฟฟ้าสาธารณะเข้า สู่พื้นที่ทา
การเกษตร การคมนาคมขนส่ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิ ต
ทางการเกษตร ซึ่งต้องใช้งบประมาณจานวนมาก หลายๆ โครงการ/กิจกรรม เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลธาตุ จะสามารถดาเนินการได้ ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างทั่วถึงครบตามแผนพัฒนาที่กาหนดไว้
๒) ด้านเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ ได้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ นาภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนเพิ่มรายได้กับครอบครัว สนับสนุนให้ประชาชนดาเนินงานตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในอนาคตต่อไป
๓) ด้านสังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ ได้ส่งเสริมความรู้และป้องกันการระบาดของยาเสพ
ติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น
๔) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ ได้รณรงค์ให้ความรู และสร้างจิตสานึกแประชาชน
ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕) ด้านการเมือง การบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ ได้พัฒนาทางด้านการเมืองและการบริหาร เพื่อให้ทันกับ
เทคโนโลยี ที่ทัน สมัย โดยการส่ งบุ คลากรเข้าร่ว มการอบรมสั มมนาหลั กสู ตรที่ตรงตามหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานและการบริการให้สูงขึ้น รวมทั้งจัดซื้อหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนงานและการกระจายอานาจจาก
ส่วนภูมิภาค มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้หรือควบคุมได้ในระยะสั้น ๆ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors : S) ได้แก่ จานวนประชากร ระบบ
การศึกษา ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวโน้มทางสังคม การคมนาคม การสื่อสารอาชีพและปัญหาสังคม
ฯลฯ
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๒. ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors : T) ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การผลิต
เครื่องจักรกลต่าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
๓. ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) ได้แก่ รายได้ของผู้ปกครอง ภาวะทางการเงิน การ
ว่างงาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย การลงทุนต่าง ๆ ฯลฯ
๔ . ด้ า น ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ( Political and Legal Factors : P) ไ ด้ แ ก่ รั ฐ ธ ร ร มนู ญ
พระราชบัญญัติ หลักสูตร นโยบายรัฐบาล นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ การแทรกแซง
ทางการเมือง ฯลฯ
ปัจจัยทั้ง ๔ ด้านดังกล่าว มีอิทธิพลต่อองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ มากน้อยแตกต่างกัน อย่างไร
ก็ตาม ปัจจัยด้านกฎหมาย จะเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ มากกว่าด้านอื่น ๆ
เพราะองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ ต้องปฏิบัติราชการตามระเบียบกฎหมาย ตลอดจนเป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์
ของรัฐบาล เป็นแนวหลักในการปฏิบัติงาน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
1.) คณะผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย
นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
นายเอกราช อุ้ยวงค์
ตาแหน่ง รอง นายก อบต.ธาตุ คนที่ 1
นายเจริญ ผาใต้
ตาแหน่ง รอง นายก อบต.ธาตุ คนที่ 2
นายสมจิตร นันแพง
ตาแหน่ง เลขานุการผู้บริหาร
2) ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
นายลาปาง สาราญวงค์
ตาแหน่ง ประธานสภาฯ
นายอมรชัย ชาวศรี
ตาแหน่ง รองประธานสภาฯ
นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร
ตาแหน่ง เลขานุการสภาฯ
และมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนภายในตาบลธาตุ
จานวน ๔๓ คน
ข้อมูลจานวน พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จานวน 73 คน แยกเป็น
ส่วนราชการ
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
(คน)
ตามภารกิจ
ทั่วไป
เหมาบริการ
(คน)
(คน)
(คน)
สานักงานปลัด
7
5
12
3
กองคลัง
3
3
1
กองช่าง
3
4
5
กองสวัสดิการสังคม
2
2
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รององค์การบริหารส่วนตาบล
ครู/ครูผู้แลเด็ก
รวม

1
1
13
30

6
20

2
๑9

๔
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ข้อมูลด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
รายการ

ปี 2557
รายได้จัดเก็บเอง
512,480.00
รายได้ที่รัฐจัดสรรให้
21,430,000.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 25,794,816.00
รายได้รวม
47,692,296.00

รายได้ (บาท)
ปี 2558
ปี 2559
802,382.00
802,382.00
23,673,000.00 23,673,000.00
28,157,120.00 28,157,120.00
52,632,502.00 52,632,502.00

ปี 2560
802,382.00
23,673,000.00
49,745,900.00
74,221,282.00
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การดาเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
เป้าหมายหลักของการจัดทาแผนแม่บทสารสนเทศในองค์กร
1) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการ
ใช้งานอย่างเพียงพอและทั่วถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
2) มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคณะไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
3) พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน และการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อพัฒนาการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ
4) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ
5) พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สภาพด้านบุคลากร
- สภาพด้านระบบเครือข่าย
- สภาพด้านระบบสารสนเทศ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
- ผู้บริหารเล็งเห็นความสาคัญและความจาเป็นของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในดาเนินงานตาม
พันธกิจและการพัฒนาองค์กร
- มีผู้บริหารทาหน้าที่กากับดูแลการทางานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- อบต.ธาตุ มีบุคลากรที่ทาหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมและตั้งใจในการทางานตามภาระงาน
จุดอ่อน (Weaknesses)
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจานวนไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น
- ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- ขาดความคล่องตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไม่เหมาะสมเช่นเพื่อความบันเทิง/เนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์
สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
- อบต.ธาตุ ให้การสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการปฏิบัติงาน และ
ให้บริการประชาชน
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ภัยคุกคาม (Threats)
- การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอก
- อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลธาตุอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้กาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณ
และรู้เท่าทัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ของหน่วยงาน
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แผนกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการด้าน
อื่น ๆ ของหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์
- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
- จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงาน
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปริมาณ
การใช้กระดาษ
- จัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สื่อการเรียนการสอนประจาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทุกแห่ง
- จัดหาระบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ครูผู้ดูแลเด็ก
- ใช้ระบบเทคโนโลยีปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทั่วถึง
- ส่งเสริมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการประชุมสภา การประชาคม หรือการ
ปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการ
- เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารให้กับประชาชนผู้ใช้บริการด้วยระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ
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โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์
โครงการกิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1
- ประชุม นาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรให้มี
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ในสานักงาน
ความสามารถในการใช้
- การใช้ระบบ CCTV เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในตาบลธาตุ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลธาตุ

-

สื่อการเรียนการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การติดต่อประสานระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ติดตั้งเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
สนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

- การทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตาบล
- การสวัสดิการ การรักษาพยาบาล
- การลงทะเบียนรับสิทธิด้านสวัสดิการสังคม
- งานประสานงานเครือข่าย
- งานประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
ด้านอื่น ๆ ของหน่วยงาน

- การใช้ระบบสารสนเทศในงานสภา อบต.
- การใช้ระบบสารสนเทศในสานักงานปลัด
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการคลัง
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานสาธารณสุข
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานช่าง
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดซื้อจัดจ้าง
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ผลของความสาเร็จในการวางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้สามารถ
นาไปสู่การวางรากฐานข้อมูลที่รวดเร็วและค้นหาข้อมูลโดยง่าย
1. สามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว
1.1 ใช้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร ติดต่อประสานงานทางด้านงานธุรการและสารบรรณ
ระหว่าง อบต.กับ จังหวัดสกลนคร
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2. ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาสามารถนาไปใช้สนับสนุนการทางานได้อย่างดี
2.1 ใช้ในการดาเนินการทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตาบล
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2.2 ระบบการรักษาพยาบาลท้องถิ่น (สปสช.)
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2.3 ระบบลงทะเบียนรับสิทธิด้านสวัสดิการสังคม
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3. ระบบฐานข้อมูลทีส่ ามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี
3.1 การประชาสัมพันธ์ระบบ e-service ขององค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
www.tart.go.th
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3.2 การประชาสัมพันธ์การบริการออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.tart.go.th
(ระบบจองคิวผ่าน QR-Code และระบบสารวจความพึงพอใจในการบริหาร)
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3.3 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามบทบาท อานาจและหน้าที่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
www.tart.go.th (กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น)
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4. ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการตามยุทธศาสตร์ อปท.
4.1 การใช้ระบบสารสนเทศในงานสภา อบต.
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4.2 การใช้ระบบสารสนเทศในสานักงานปลัด
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