
ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์  ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ นอกจากจะค านึงถึงอ านาจ  หน้าที่ในการบริหารราชการตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว ยังได้ค านึงถึงความสอดคล'องกับแนวทางในการ พัฒนาประเทศในทุกระดับ  
สรปุได้ดังนี้  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
2. กรอบหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ ระยะ 4 ป ี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวัดบึงกาฬ  
5. นโยบายการบรหิารงานของนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลนาสิงห์ 
 (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
จากแนวทางการพัฒนาในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาอยู่ภายใต้โลกยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) เป็นการเช่ือมโยง
การเดินทางของคน / ของ / และข้อมูล ทั่วโลกอย่างไร้พรมแดน เกิดเสรีทางการค้า  และ วัฒนธรรมที่
หลากหลาย แม้ว่าผลพวงจากการพัฒนาท าให้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายข้ึน จากเครื่อง  ทุ่นแรงและ
เครื่องมือต่างๆ แต่ก็เป็นเพียงความเจริญเติบโตในมิติเศรษฐกิจมิติเดียวเท่านั้น ขณะที่มิติ ทางด้านสังคม และ
มิติด้านสิ่งแวดล้อมกลับไม่สอดคล 'องตามไปด้วย เนื่องจากการขาดบริหารจัดการที่ดี และการขาดมิติการ
พัฒนาระยะยาว ปัจจุบันแนวทางการพัฒนานี้ก าลังเปลี่ยนแปลงก้าวเข้าสู่โลกหลังยุค โลกาภิวัตน์ (Post 
Globalization) ซึ่งเป็นเรื่องความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างเฉพาะตัวมากข้ึน ท้องถ่ินมีบทบาท 
แนวคิดพันธะสัญญาที่ผูกพันพื้นที่ ชัดเจนมากข้ึน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับ  เพื่อนบ้านส าคัญข้ึน 
ตลอดจนการคิดท าจัดการตัวเองที่ต้องมีมากข้ึน กระแสแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลายเป็นกระแสการ
พัฒนาที่เกือบทุกประเทศในโลกได้หันกลับมาทบทวนการพัฒนาที่ผ่านมาของตนเองซึ่ง พบว่าแนวทางพัฒนา
อยา่งยั่งยืนนั้น สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลย
เดชฯ ได้พระราชทานให้เป็นหลักคิดของคนไทยรัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้ปรับ แนวคิด
การพัฒนาที่เน้นเศรษฐกิจเป็นหลักมาเป็นแนวคิดการพัฒนามุ่งให้เกิดความสมดุลในทุกมิติไปพร้อมๆกัน 
ปรากฏได้จากยุทธศาสตร์ของชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่มีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือ คติ
พจน์ประจ าชาติ ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของคนไทยให้สามารถพัฒนาและ
ด าเนินการต่างๆ ดว้ยหลักความพอเพียง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ส าคัญ ได้แก่  
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความมั่นคงในการแข่งขัน  
(3) ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม  
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม  
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ  
ประเทศไทยในปัจจุบัน จึงอยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” เพื่อ 

-11- 



ความสุข ของคนไทยทุกคน เป็นห่วงเวลาที่ประเทศไทยให้ความส าคัญ กับการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศใน ระยะยาว ซึ่งไม่ไดม้องการพัฒนาในระยะใกล้เพียงอย่างเดียว หากแต่มองถึงอนาคตของคนไทยทุก
คนในอีก 20 ป ีข้างหน้า  
(2) กรอบหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ก าหนดสถานะและทิศทางการปรับตัวของ ประเทศ
ไทยไว้ว่า ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศในอนาคต และผลของ  
การพัฒนาที่ผ่านมาแสดงว่าประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสในการปรับตัวและได้รับประโยชน์จาก
สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันมีประเด็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างหลายประการที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไทย เพื่อท าให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามสู่ประเทศรายได้สูง และคนไทยอยู่ได้
อย่างมีความสุขใน สังคมภายใต้กระแสของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงควรพิจารณาน าจุดแข็งของประเทศ
ไทยที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีต ปรับปรุงจุดอ่อนมาใช้จัดการกับโอกาสและอุปสรรคเพื่อวิเคราะห์สถานะและทิศ
ทางการปรับตัวของประเทศไทย ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ  
1. ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางตอนบนการขยายตัวทาง  เศรษฐกิจชะลอ
ตัวอย่างเห็นได้ชัด และมีแนวโน้มที่ความสามารถในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดจะลดลง เพราะก าลังสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน  
2. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยรวมอยู่ ในอันดับที่ 30 จาก 60 ประเทศช้ันน า
ในขณะที่มาเลเซีย อยู่ในอันดับที่ 14 และสิงคโปร์ อันดับที่ 3 โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจและ ประสิทธิภาพ
ภาคเอกชนอยู่ในอันดับที่ดี ในขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการศึกษาอยู่ในอันดับที่ไม่ดี 
 3. โครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่าน จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึ้น มีสัดส่วนภาค
บริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงสุด เปิดโอกาสให้ประเทศก้าวสู่ความเป็นชาติ การค้าและ
บริการ ประเทศมีฐานการผลิตที่กว้างและเข้มแข็งในหลายสาขาอุตสาหกรรมและบริการและการพัฒนาต่ อ
ยอดด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมและบริการบนฐานดิจิทัลและสร้างสรรค์จะเพิ่ม
แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ความเติบโตอย่างตอ่เนื่องในอนาคต แม้ว่าตกอยู่ในฐานะที่ มีคูแ่ข่งทางการค้าใน
ตลาดโลกจ านวนมากข้ึน แต่มีแนวโน้มขยายอุปสงค์ภายในประเทศ 
 4. ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคและโลกมีมากข้ึน โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนและ  มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนในอนาคต จะน าไปสู่การสรา้งอ านาจการต่อรองการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม ขยาย ตลาด และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ด้านสังคม  
 1. ประเทศไทยก าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ท าให้ภาระ
การคลังเพิ่มข้ึน อัตราการพึ่งพาของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงข้ึนมีแนวโน 'ม การ
พึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน และสามารถขยายตลาดสินค้าผู้สูงอายุในประเทศ  
 2. คุณภาพของคนไทยมีแนวโน้มดีข้ึน โดยมีปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มสูงข้ึน มีสุขภาวะดีข้ึนและได้รับ 
หลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง  
 3. ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังต่ า ขณะที่ความต้องการก าลังคนที่มีทักษะและองค์ความรู้สูง ทั้ง
ปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วจากการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แต่
ไทยสามารถดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศ แต่ยังต้องป้องกันการเคลื่อนย้ายของแรงงาน ทักษะสูง 
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ไปสู่ประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่า 
 4. ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ความเหลื่อมล้ ายังเปน็ปัญหาส าคัญทีน่ าไปสูค่วามขัดแย้งใน สังคม 
โดยที่บริบทการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและประชากร และโครงสร้างเศรษฐกิจอาจส่งผลให้ ปัญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ าทวีความรุนแรงข้ึน ขณะที่แนวโน้มของความเหลื่อมล้ าระหว่าง แรงงานที่มีทักษะสงู
และทักษะต่ าจะยิ่งขยายตัวเพิ่มข้ึนจากความแตกต่างกันทางด้านรายได้ 
 5. สังคมไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤตจากการที่มีค่านิยมเปลี่ยนแปลงไปตามประแสวัฒนธรรม 
ต่างชาติที่หลากหลาย เนื่องจากขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี  
เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสใหม่ของโลกได้  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1. ภาวะโลกร้นเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อให้เกิดวิกฤตน้ า
และการเกิ ดภัยพิบั ติที่ รุนแรงมาก ข้ึน  ท าให้ป ระเทศไทยต้อ งพัฒ นายกระดับการจัดการ  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับวิกฤตที่เกิดข้ึน  
2. การใช้ทุนทรัพยากรเกินกว่าศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน 
ท าให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ในสังคม ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจะมีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึนรัฐ
จะต้องมีกลไกจัดการความขัดแย้ ง สร้างธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมในการบริหา รจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
3. การบริหารจัดการน้ าทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพยังขาดประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการขาด แคลนน้ า ระบบ
นิเวศลุ่มน้ าเสื่อมโทรม และภาวการณ์ขาดแคลนน้ าในอนาคตจะเพิ่มมากข้ึน จากการ  ขยายตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องพัฒนากลไกการบริหารจดัการ และให้มีการจัดการทั้งด้าน อุปสงค์และอุปทานเพือ่ให้
เกิดความยั่งยืนในอนาคต  
4. ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบทั้งด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของประชากร  และมีต้นทุน
ทางเศรษฐกิจในการจัดการแก้ไข ซึ่งจะเป็นปัญหาหลักของเมืองที่มีความเจริญอย่างรวดเร็วใน  อนาคต 
จ าเป็นต้องมีการวางแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
ด้านความมั่นคง  
1. ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักทีย่ึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่าง แน่นแฟ้นแต่
ยังถูกล่วงละเมิดด้วยการให้ข้อมูลที่บิดเบือน ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยังมี ความพยายามน า
สถาบันหลักมาเช่ือมโยงกับความขัดแย้งทางการเมืองและความเห็นต่างทางความคิด เพื่อให้เกิดความขัดแย้ง 
น าไปสู่ความแตกแยกในสังคม  
2. ไทยมีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย 
3. ประเทศไทยมีความสุม่เสี่ยงในด้านไซเบอร์ โดยเครือ่งคอมพิวเตอร์ประมาณ 1 ใน 5 เครื่อง ใน ประเทศถูก
โจมตจีากโปรแกรมที่ไมพ่ึงประสงค์ และในอนาคตแนวโน้มความเสี่ยงอาจจะเพิม่ขึ้นเรือ่ยๆ  
4. ประเทศไทยเผชิญกบัปญัหาอาชญากรรมข้ามชาติที่หลากหลายรูปแบบและมีวิธีการที่ซับซ้อน มากขึ้น  
ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล  
1. การใหบ้ริการประชาชนจะต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสากลเมื่อเทียบกบัต่างประเทศ  
2. การสรรหาและพัฒนาข้าราชการที่มีคุณภาพทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ  
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐใหส้ามารถปรบัตัวใหท้ันกับยุคดิจทิัล  
4. การทุจริตและประพฤติมิชอบได'ขยายไปในวงกว้างทั้งในภาครัฐและเอกชน  
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5. กระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพ และกฎหมายล้าสมัยไม่สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ  
อีกทั้ง การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลง หลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองใน
ประเทศ การเข้าสู่สังคมผูสู้ง วัย ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสร ีการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี การก่อการร้ายข้ามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับการพัฒนาที่ผ่านมายังคง
ประสบปัญหาหลายๆ ด้าน ทั้งปัญหาคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ความเสื่อมถอยทาง
วัฒนธรรม ผลิตภาพการผลิตต่ า และความเสื่อมโทรมของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การ
พัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ าเป็นต้องมีการเตรียมความ พร้อมเพื่อรับมือต่อบริบทการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างเหมาะสมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนพัฒนาที่ค านึงถึง การวางรากฐาน
ของประเทศในระยะยาว ทั้งในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจ / สังคม /ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
การบริหารจัดการที่ดี โดยมีหลักการส าคัญของแผนฯ ประกอบด้วย  
1. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพื่อให้ การพัฒนา
ในทุกมิติเป็นไปอย่างมีบูรณาการ บนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมี ระบบภูมิคุ้มกันที่ดี 
สอดคล'องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ ระบบนิเวศน์มีความสอดรับ 
เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไม่ส่งผลกระทบ ทางลบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อมิติ
อื่นๆ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมี  คุณภาพ และมีเสถียรภาพ การ
กระจายความมั่นคงอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ชุมชน วิถีชีวิต ค่านิยม 
ประเพณี และวัฒนธรรม เพื่อมุ่งไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของ ประเทศอย่างแท้จริง  
2. ค านึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคนไทยให้เป็น พลังส าคัญใน
การสร้างความมั่นคงของชาติ  เป็ นกลจักรส าคัญ ในการ ขับ เคลื่ อนการพัฒ นาเศรษฐกิ จ  สั งคม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคม พัฒนาคนทุกช่วงวัย และ เตรียม
ความพร'อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้คนมีศักยภาพและการเรียนรู้ มีความคิด สร้างสรรค์ 
มีความสามารถรอบด้าน และมีโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพของการศึกษาอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัวให้ดีข้ึนในมิติเศรษฐกิจพัฒนาคนทางด้านคุณภาพและ
ปริมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อก้าวสู่การ หลุดพ้นจากกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมุ่งสร้างคนให้ใช้และอยู่กับสิ่งแวดล้อม อยู่
ร่วมกันอย่างเกื้อกูลอนุรักษ์ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม สร้างและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
3. มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ อย่างมี  ประสิทธิภาพ 
ทั้งกลไก ที่เป็นกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ โดยต้องปรับปรุงให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการ พัฒนาในทุกระดับ 
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ าซ้อน หรือ เป็นอุปสรรคต่อ  การหนุนเสริมการ
ปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆควบคู่กับการพัฒนากลไกการท างานในรูปแบบของคณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือประเด็นการพัฒนาเฉพาะในแผนฯทั้งในระดับประเทศ  และระดับ
พื้นที่ให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู ' เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน กล่าวโดยสรุป หลักการ
พัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนาที่น้อมน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นหลักปรัชญาพื้นฐานในการก ากับทิศทางการพัฒนาประเทศให้ เติบโตอย่างมีดุลยภาพ ค านึงถึงการ 
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วางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะต้องได้รับการพัฒนา ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความเพียร และมีจิตส านึก ค านึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ รวมถึงให้ความส าคัญกับการ
พัฒนากลไกส าคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ ทั้งการปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบ กลไกการท างานที่มีหน้าที่
ผลักดันประเด็นการพัฒนาส าคัญต่างๆ และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้เพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่สังคม
คมที่ “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ได้ในอนาคต 
โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์ คือ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลือ่มล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข็งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพือ่การพัฒนาอย่างยัง่ยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์
ยุทธศาสตรที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพฒันาภาค เมือง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ  
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพือ่นบ้าน และภูมิภาค 

(3) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี ( พ.ศ.2558 -2561 ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
(อุดรธานีเลย หนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ) 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด  
“ เป็นศูนย์กลางการลงทุน ด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การทอ่งเที่ยว ของอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน ” 
 พันธกิจ  
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
บริการ และการท่องเที่ยว เพื่อกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกอาชีพของกลุ่มจังหวัดอย่างทั่วถึง  
2. ส่งเสรมิความร่วมมอืทางการค้าการเกษตร บริการและการท่องเที่ยวกบัประชาคมอาเซียน 
3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบการผลิต และระบบการตลาดในด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ และแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
4. พัฒนาทรพัยากรมนุษย์ทุกภาคส่วนใหส้ามารถรองรบัการเป็นประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. พัฒนาศักยภาพด้านการทอ่งเที่ยว  
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน อุตสาหกรรม การค้า และบริการ  
3. ส่งเสรมิและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร 
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(4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ 
วิสัยทัศน์ของจังหวัดบึงกาฬ 
“ศูนย์กลางยางพาราภาคอีสาน สะพานการค้า บ้านเมืองน่าอยู่ สู่ประชาคมอาเซียน” 
พันธกิจ 
1.มุ่งสร้างและปรับปรุงระบบโรงสร้างพื้นฐาน เพื่อการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมให้ทั่วถึง โดยใช้
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
2.พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
3.อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน 
4.พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ภัยสังคม ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
6.พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์รวมของจังหวัดบึงกาฬ 
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพสูง ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มข้ึน สังคม
อยู่เย็นเป็นสุขภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี 
เป้าประสงค์รวม 
1.เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปและตลาดยางพารา 

2.เพิ่มศักยภาพการค้า การตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

3.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สู่ระดับมาตรฐาน ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ดี 
4.สังคมมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
1.การส่งเสริมการผลิต และพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 
2.พัฒนาขีดความสามารถการค้าการลงทุน 
3.พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
4.รักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 

 
(4)กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ 
วิสัยทัศน์  
“เป็นองค์กรหลักในการให้บริการสาธารณะภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่าง
ยั่งยืน” 
พันธกิจ 
1.ปรบัปรุงและพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มปีระสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรบัการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 
2.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนว
เศรษฐกจิพอเพียง 
3.การสร้างระบบบรหิารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การ
ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปรง่ใสในการบรหิารและการปกครอง 
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4.ปรบัปรุงและพฒันาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพฒันาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปญัญาของท้องถ่ิน 
5.การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรหิารและบริการให้มปีระสิทธิภาพย่ิงยืน เพื่อสนบัสนุนการบรหิาร
จัดการที่ดี 
6.การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการทอ่งเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มที่
ดี เพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
7.การสร้างความเข้มแข็งด้านการการคลัง โดยการปรับปรงุกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดคล้อง
รับกบัอ านาจหน้าที่และภารกจิทีม่ีอยู่เดิม และได้รับโอนจากการกระจายอ านาจจากรัฐบาล 
8.การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองใหเ้ป็นเครื่องมือช้ีน าและสนบัสนุนพฒันาเมือง อย่างมีประสทิธิภาพโดยไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรอือุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ 
9.ส่งเสริมและพฒันา การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
5. การพัฒนาด้านพาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว 
6. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

1.นโยบายด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เป้าหมายของการพัฒนาคือเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชน การลงทุนประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการท่องเที่ยว 
การเกษตร โดยจะด าเนินการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักให้ได้มาตรฐานและปรับปรุงถนนสาย
รองและซอยต่างๆ ให้สามารถเช่ือมโยงถึงกันได้และใช้การได้โดยสะดวก ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ า 
ให้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรองและถนนในหมู่บ้านเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนา
สิงห์ เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้อย่างรวดเร็วป้องกันการเกิดน้ าท่วม ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้
ทั่วถึงทุกชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา 
ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชน  

2. นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีการรวมตัวกัน เพื่อ
เรียนรู้ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการต่างๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต
รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าซึ่งก่อให้เกิดการผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงินและสร้างงานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถพึ่งตนเองและด ารงอยู่อย่างมั่งค่ังถึงแม้มีการเปลี่ยนแปลง 

จากภายนอกและภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการเสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็งสนับสนุน
อาชีพต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และทรัพยากรในท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้ค าแนะน า บริการต่างๆเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพและ 
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สนับสนุนการจ าหน่ายสินค้า 
 3. นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมสามารถสบืทอดวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินมีศาสนาเป็นเครื่องช้ีน า 
ชุมชนและสังคมตลอดจนจัดการระบบการศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาและเหมาะสมกับสภาพท้องถ่ิน
สามารถดูแลตัวเองในข้ันพื้นฐานและได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุขอย่างทั่วถึงเท่าเทียม คนใน
สังคมจะต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนต าบลจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ บริการความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมี
โอกาส ออกก าลังกาย โดยการเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้าง 
สวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรีเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของท้องถ่ินให้อยู่สืบไปรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยสง่เสรมิและ
สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลตลอดจนป้องกันปัญหาอาชญากรรมและระงับการเกิดอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ 
ต่างๆ  
 4.นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายของการพัฒนาคือการ
จัดการให้เป็นเมืองน่าอยู่ปราศจากมลพิษ มีล าคลองใสสะอาด ชุมชนสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชน
องค์กรเอกชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพมุ่งส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมให้
สวยงามน่าอยู่อาศัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและจัดการขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียตามหลักสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 5. นโยบายด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องทุกข้ันตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีศักยภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจะบริหารจัดการบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะตามหลักธรร
มาภิบาลและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถบริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
และเป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน จัดหาซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และการ
เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
 “พัฒนาคุณภาพชีวิต พึ่งเศรษฐกจิภาคการเกษตรกรรม  ก้าวน าการศึกษา” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพฒันาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มควบคู่กับการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาด้านการรักษาความสงบเรียบรอ้ยและความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการที่ด ี
 ยุทธศาสตร์การพฒันาที่ 1  การพฒันาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

เป้าประสงค์  : เพื่อพฒันาสวัสดกิารสังคม และการสงเคราะห์ผูสู้งอายุ ผู้ติดเช้ือเอดส์ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส 
 : ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 : เพื่อพัฒนาอาชีพ กลุม่อาชีพ กลุม่พลงัมวลชนต่างๆ ให้ประชาชนมีรายได้มากข้ึน 

      : เพื่อพัฒนาการใหบ้ริการด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยชุมชน 
      : เพื่อพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ร้อยละของจ านวนผู้สงูอายุ คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รบัเบี้ยยังชีพ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละของประชากรที่เข้าร่วมกจิกรรม
การแข่งขันกีฬา และกจิกรรม
นันทนาการต่างๆ 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ70 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ75 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ85 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ90 

ร้อยละของจ านวนประชากรทุกวัยที่
ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัย 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ90 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ95 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ100 

ร้อยละของจ านวนผู้ปกครองมีความพึง
พอใจต่อการสง่เสรมิและยกระดบั
คุณภาพการจัดการศึกษา 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ90 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ95 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ100 

ร้อยละของประชากรที่ได้รบัการ
สนับสนุนสง่เสรมิอาชีพ 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ50 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ55 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ60 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ65 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ70 

กลยุทธ์  1. ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม  
2. ส่งเสรมิสนบัสนุนด้านการกีฬา และนันทนาการ 
3. ส่งเสรมิสนบัสนุนด้านการสาธารณสุข  
4. ส่งเสรมิสนบัสนุนด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  5. ส่งเสรมิสนบัสนุนการประกอบอาชีพ  กลุ่มอาชีพ และ วิสาหกจิชุมชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์   : เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และสง่เสรมิการท่องเที่ยว 
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ร้อยละของทีส่าธารณะประโยชน์ที่ไดร้ับ
การอนุรกัษ์ฟื้นฟ ู

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ70 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ75 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ90 

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการคัด
แยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองอนาคต 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ95 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ100 

ร้อยละของงบประมาณทีจ่ัดสรรเพือ่
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ1 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ2 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ3 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ4 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ5 

 
กลยุทธ์    1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ า ป่าไม้ ) ให้อุดมสมบูรณ์ 
    2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย สิง่ปฏิกูลและน้ าเสีย 
    3. ประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  การพัฒนาดา้นรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
เป้าประสงค์ :  เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท อันจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน
ในพื้นที่ 
 

กลยุทธ์  1. สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
            2. สนับสนุนและส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน ชีวิตและทรพัย์สิน 
            3. สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ร้อยละของอบุัติเหตุลดลง ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ10 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ15 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ20 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ25 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ30 

ร้อยละของจ านวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรอืนที่มาปฏิบัติหน้าที ่

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ60 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ65 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ70 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ75 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ร้อยละของปญัหายาเสพติดและ
อาชญากรรมลดลง 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ10 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ15 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ20 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ25 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ30 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  การพัฒนาดา้นระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
เป้าประสงค์   : เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนสง่ การไฟฟ้า และผงัเมือง 

       : เพื่อพัฒนา สาธารณูปโภค แหลง่น้ าเพือ่อุปโภคบริโภค 
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ร้อยละของจ านวนถนน สะพาน ทางระบาย
น้ า สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ก่อสร้างมี
มาตรฐาน สร้างความสะดวกให้แก่ประชาชน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ70 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ75 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ90 

ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าประปาสะอาดใช้
อย่างทั่วถึง 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ70 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ75 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ90 

ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

 
กลยุทธ์  1. เร่งรัดพฒันาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ครบถ้วน 

2. พัฒนา ปรบัปรุง และบูรณะ ถนน สะพานและทางระบายน้ า 
3. พัฒนาและปรบัปรุงแหลง่น้ าสาธารณะให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 
4. การจัดท าผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี
เป้าประสงค์ : เพื่อสง่เสรมิการปกครองประชาธิปไตย และความเสมอภาค 

: เพื่อให้การบริหารจัดการ และการให้บริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ มี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างตรงจุด 

 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการฝึกอบรม
อย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อป ี

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ95 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ100 

ความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพ
การใหบ้ริการของหน่วยงาน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ85 

ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมประชุม
ประชาคม 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ20 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ25 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ30 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ35 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ40 

ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ65 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ70 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ75 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ85 

 
กลยุทธ์  1.  พัฒนาองค์กรและการใหบ้รกิารประชาชน 
  2.  สนับสนุนและสง่เสรมิด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 3.  สนับสนุนและสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ จึงก าหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) ไว้ใน 3 ประเด็น คือการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในต าบลต าบลนาสิงห์ให้มี
ความเป็นอยู่ดีข้ึน  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วน  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นชุมชนน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                            จดุยืนทางยุทธศาสตร์ 
 
                                                                (Positioning) 
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พฒันาสิง่แวดล้อมให้เป็น
ชมุชนน่าอยู่อย่างยัง่ยืน 

 

พฒันาคณุภาพ 

ชีวิตของคนในต าบล 

นาสงิห์ให้มีความเป็นอยู่ดีขึน้ 

พฒันาระบบ 

โครงสร้างพืน้ฐานให้ 

ครบถ้วน 
 



3. การวิเคราะห์เพ่ือเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศ และต่างประเทศในเรื่องท่ีส่งผลกระทบต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 ตามที่กลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ านวน 10 ประเทศ ได้รวมตัวจัดตั้ง
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNationsหรือASEAN) ซึ่งเป็น
องค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในช่วงตั้งแต่ ปี 2510 ถึง 2534 สมาคม
อาเซียนให้ความส าคัญด้านการเมือง และความมั่นคง มุ่งส่งเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค ต่อมาใน
ปี 2535 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสมาคมอาเซียนได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ของกลุ่ม
ประเทศในอาเซียน โดยให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน  (ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟต้า 
(AFTA) ในการลดภาษีศุลกากร ระหว่างกันเหลือร้อยละ 0 -5 เป็นที่เรียบร้อยเมื่อปี 2551 ซึ่งได้ส่งผลให้
ปัจจุบันบริบทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศใน
อาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  
โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและภูมิภาคใกล้เคียง คือ จีน และอินเดีย ตลอดจนภูมิภาคอื่น 
เช่น สหภาพยุโรป อีกทั้งได้เกิดปัญหาความท้าทาย ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ เช่น โรคระบาด การก่อการร้าย 
ยาเสพติด การค้ามนุษย์  สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ ท าให้อาเซียนจ าเป็นต้องปรับตัว  เพื่อให้สามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ระหว่างประเทศ ประกอบกับ ที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนปี 2550 
(2007)  ณ เมืองเบซู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้น าอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(ASEAN Economic Community–AEC)  ซึ่งเป้าหมายส าคัญของการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประกอบด้วย 

1. เพื่อให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า ทุน และปัจจัยการผลิตอื่นๆ ได้อย่างเสรี 
2. เพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและ

สมาชิกใหม่ 
4. เพื่อบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยผ่านการจัดท าข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) 

กับประเทศนอกภูมิภาค 
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2558 ใน

กรณีของประเทศไทย ส่วนที่ส าคัญ คือ การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถ่ิน ในการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะว่าถ้าหากชุมชนท้องถ่ิน ไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ก็จะเกิดความเสียเปรียบทางด้านการแข่งขัน การตลาด ตลอดจนทางด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และการสร้างชุมชนท้องถ่ินที่มีวิสัยทัศน์ 
ให้มีความสามารถในการบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนให้เข้ากับบริบทของชุมชนท้องถ่ิน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งมีภารกิจส าคัญในการจัดบริการสาธารณะให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถ่ิน จ าเป็นต้องเล็งเห็นถึงความส าคัญของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ให้กับประชาชน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินและการบริหารงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้สามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึน เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้  
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จะต้องวางแผน และเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่

มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนในท้องถ่ิน 7 ด้าน ดังนี้ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้เกิดการ

รวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่า และมีช่องทางการกระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้น จะเกิดการเรียกร้อง
จากกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพื่อให้การเคลื่อนย้าย
สินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องมุ่งเน้น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้าและประปา ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอาจไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะเพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่ โดย
อาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิต
แบบใหม่ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ของประชาคมอาเซียน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อสร้างความรัก ความหวง
แหนใน 
ทรัพยากร และก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมเรื่องของการ
ควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ เกิดการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในเรื่องการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคมและ
สาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแย้งทาง
สังคมและเช้ือชาติ  และอาชญากรรม ข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
เน้นการจัดบริการสาธารณะใหไ้ด้มาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละงานหรอืกิจกรรมอย่างเครง่ครัด รวมทั้งจะต้องจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้ความส าคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้ชุมชนมีการ
ด ารงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีบทบาทในการเฝ้าระวังปัญหา
อาชญากรรมเพิ่มมากข้ึนรวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน
ได้ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทรและมีความมั่นคง 

6. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
ด้านต่างๆ เสมือนประตูเช่ือมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและส่งเสริม
การศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้โดย
ต้องเน้น “การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยปรับ 
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7. หลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน
เพื่อการสื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
สมาชิกและน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความเป็น
สากลและมีคุณภาพ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องจัดท าข้อมูลทีจ่ าเป็นต่อแรงงานต่างชาติ เป็น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ส าหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น 
นอกจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะสิง่เสรมิให้เกิดการเรยีนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านใน
อาเซียนแล้ว ยังต้องเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนในประเทศอาเซียนอื่นที่มีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเช่นน้ีจะช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น 

8. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านวิเทศ
สัมพันธ์ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อรับรองเนื้องานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อให้สามารถสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอื่นที่มาติดต่อราชการได ้
 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
  1. กรอบแนวความคิดเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน(พุทธศักราช 2550) ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
และความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบคุคล การเงินและการคลงั
และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  คือ  คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและก าหนดหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถ่ิน  ตลอดจนรายได้ของท้องถ่ินที่
เพิ่มข้ึนและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรูปแบบการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นอิสระมากข้ึน 
 ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยุคปัจจุบัน จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง  โดยมิเพียง
จะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถ่ินเท่านั้น  แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของท้องถ่ินให้มีความยั่งยืน ประชาชนสามรถ 
พึ่งพาตนเองได้ด้วย  และยังเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาคมท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารและการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพิ่มมากขึ้น 
 2. หลักการพ้ืนฐานในการวางแผน 
 การวางแผนประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน  4  ประการด้วยกัน  คือ 
 1. การวางแผนจะต้องสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร  (Contribution to  
Purpose  and  Objectives)  ในการวางแผน  ผู้วางแผนจะต้องตระหนักถึงความส าคัญว่าเป้าหมายของแผน
ทุกแผนที่ก าหนดข้ึนนั้นจะต้องเกื้อหนุนและอ านวยความสะดวกให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
สัมฤทธ์ิผล  หลักการนี้เกิดข้ึนจากธรรมชาติขององค์การธุรกิจต่าง ๆ ที่จัดตั้งข้ึนเพื่อให้จุดประสงค์ของกลุ่ม
บุคคลที่ร่วมกันในองค์กรบรรลุตามเป้าหมายหรือประสบความส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก
อย่างจริงใจ 
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2. การวางแผนเป็นงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ  (Primary  of  Planning)  ซึ่ง 
กระบวนการจัดการประกอบด้วย  การวางแผน  (Planning ) การจัดองค์การ (Organizing)  การบริหารงาน
บุคคล  (Staffing)  การสั่งการ  (Leading)  และการควบคุม  (Controlling)  การวางแผนเป็นงานเริ่มต้นก่อน  
ทั้งนี้  เพราะการวางแผนจะเป็นตัวสนับสนุนให้งานด้านอื่น  ๆ ด าเนินไปด้วยความสอดคล้อง 
 3.   การวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารงานทุกคน  (Pervasivess of  Planning)  การวางแผนงาน
ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องท าแล้วแต่ขอบเขตของอ านาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้เพราะการบริหารใน
ระดับที่ต่างกันต่างก็มีความรับผิดชอบควบคุมให้งานที่ตนกระท าอยู่ให้ประสบความส าเร็จในการวางแผนจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
 4. ประสิทธิภาพของแผนงาน  (Efficiency of  Plans)  ในการวางแผนนั้นผู้วางแผนจะต้องค านึงถึง
ประสิทธิภาพของการวางแผน  ซึ่งสามารถพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการลงทุนซึ่งประหยัดและ
คุ้มค่า  เช่น  การใช้เวลา  เงิน  เครื่องมือ  แรงงานและการบริหารที่ดีสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกใน
องค์การหลักการพืน้ฐาน  4  ประการ  นี้นับว่ามีส่วนส าคัญในการปูพื้นฐานของความคิดในด้านการวางแผนให้
องค์การประสบความเจริญก้าวหน้า 
 3.ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 1.  การขาดข้อมูลที่เช่ือถือได้ในการวางแผนจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาพิจารณาก าหนด
จุดมุ่งหมายและกิจการต่าง ๆ ที่จะด าเนินงาน  แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุ่มท างานได้ข้อมูลที่มาจาก
แหล่งที่เช่ือถือไม่ได้  จะท าให้การวางแผนงานน้ัน  เกิดการผิดพลาด  ฉะนั้น  ข้อมูลนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญใน
การก าหนดแผนงานเป็นอย่างยิ่ง 
 2. การวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า  ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะท างานในเชิงรับมากกว่า
เชิงรุก  เขาจะไม่สามารถท าการวางแผนที่ดีได้เลย  ฉะนั้น  ผู้วางแผนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและ
เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นจะได้สามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม  แผนที่วางไว้อย่างเหมาะสม
และเข้าใจการด าเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง 
 3.  การวางแผนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  การวางแผนอาจจะท าให้การ
ปฏิบัติการบางกรณีล่าช้าไปได้  แต่ก็เป็นความจริงว่า  ถ้าเราไม่ใช้เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้ว  แผน
ที่ก าหนดข้ึนอาจจะเป็นแผนที่ใช้ไม่ได้  จึงกล่าวได้ว่า  การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการ 
รวบรวมการวิเคราะห์  สารสนเทศและการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ดังนั้น  ถ้าการเสียเวลาสิ้นเปลืองแล้ว  ผล
ของแผนที่จะออกมาดีนั้น  ย่อมเป็นไปไม่ได้ 
 4. การด าเนินการภายในองค์การที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นอุปสรรคในการน าความคิด
ริเริ่มและแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์การ  ฉะนั้นผู้วางแผนจ าเป็นต้องมีการยืดหยุ่นการด าเนินการในบาง
กรณีบ้าง  ซึ่งจะน าผลดีมาสู่องค์การ 
 5. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจ ากัดในการวางแผน  บางครั้งเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในองค์การธุรกิจต่าง ๆ  ทั่วโลกเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ  สังคม
และการเมือง  ฉะนั้นผู้วางแผนไม่สามารถยอมรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้  อาจจะน าไปสู่การต่อต้าน
จากกลุ่มคนงานและทัศนคติเช่นน้ีจะส่งผลต่อ กระบวนการวางแผนที่เกิดข้ึนขาดประสิทธิภาพ 
 6. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีข้อจ ากัดมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะ
ปัจจัยภายนอกบางอย่างยากแก่การท านายและคาดการณ์ เช่นการเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาล หรือ
ภัยธรรมชาติต่าง ๆ  ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีผู้วางแผนไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจท าให้การด าเนินงานตามแผนประสบ 
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ปัญหายุ่งยากได้ 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส  SWOT 
Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยในการก าหนดจุดแข็ง
(Strength) จุดอ่อน(Weakness)  โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพื่อน าผลการ
วิเคราะห์ไปก าหนดกลยุทธ์การท างาน น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา 
  การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีซึ่ง
คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ผลการวิเคราะหป์ัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห ์
 - ปัญหาการการขาดแคลนน้ าเพื่ออปุโภค บริโภคและการเกษตร 
 - ปัญหาการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึง 
 - ปัญหาการขยายเขตบรกิารบางพื้นที่ยงัไม่ครอบคลมุ 
 - ปัญหาด้านการคมนาคมถนนสายหลัก สายรอง ตรอกซอย 
 - ปัญหาถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สะพาน และท่อระบายน้ า 

- ความต้องการในป้องกันโรคและสง่เสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมุ่งเน้นสง่เสรมิให้ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน สมุนไพร การแพทย์แผนไทย 
 - ต้องการอนุรกัษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 

- ต้องการสง่เสริม ท านบุ ารงุพุทธศาสนาและจัดกิจกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรม 
 - การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน 
 - ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลกั อาชีพรอง อาชีพเสริม และการรวมกลุม่ 
 - ปัญหาการก าจัดขยะมลูฝอยให้ถูกสุขลกัษณะ 
 - การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 - การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
 - การจัดการด้านจราจรติดตั้งสัญญาณ เครื่องหมายจราจร เพื่อลดอบุัติเหตุ 
ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภายในมิติพ้ืนท่ี 

การวางแผนผังเมือง เพื่อจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆ 
หรือชุมชนใหญ่ก าลังประสบปัญหามาก  เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ต้องให้ความส าคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมืองเพื่ออนาคตจะไม่ประสบ
ปัญหาหรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต  
เทคนิค SWOT  Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) 
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินการพัฒนาท้องถ่ินในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถ่ิน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน
ของท้องถ่ิน ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถ่ินในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบัน
ท้องถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคต 
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ต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง  (Strength – S)  
จุดอ่อน (Weak – W)  และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) 
เป็นเครื่องมือ 

ปัจจัยภายใน 
 จุดแข็ง (Strengths) หมายถึงขีดความสามารถหรือทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินซึ่งสามารถน ามาจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ภารกิจและจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 จุดอ่อน (Weakness) หมายถึงความผิดพลาดหรอืข้อด้อยในท้องถ่ินซึง่มผีลท าให้ไม่บรรลุตามแนว
ทางการพัฒนาที่วางไว้ 
 
ปัจจัยภายนอก 
 โอกาส (Opportunities) หมายถึงสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเกื้อกูลหรือ
สนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนา 
 อุปสรรค (Threat) หมายถึงสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกท้องถ่ินที่มีลักษณะส่งผลให้เกิด
ความเสียหายหรือมีผลด้านลบต่อการพัฒนา 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา    

เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสิงห์  โดยใช้เทคนิค SWOT analysis มีดังนี ้

จุดแข็ง  (Strengths: S) 
1. พื้นที่การปกครองในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์มีพื้นที่ไม่มาก ท าให้ง่ายแก่การบริหาร

 2. ราษฎรในชุมชนไม่หนาแน่นส่วนมากเป็นคนในพื้นที่สะดวกในการติดต่อประสานงานในการท า 
โครงการและกิจกรรม 
 3. การเมืองในพื้นที่ไม่รุนแรง  
 4. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
 5. พื้นที่เป็นที่ราบ 
 6. องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์เป็นองค์กรขนาดเล็ก เจ้าหน้าที่ไม่มากและเป็นคนในพื้นที่  
    รู้สภาพแวดล้อมในท้องถ่ินเป็นอย่างดี 

 
จุดอ่อน  (Weaknesses:  W) 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์เป็นองค์กรขนาดเล็ก  รายได้น้อยงบประมาณมีจ ากัด 

 2.   พนักงานและเจ้าหน้าที่มีน้อยไม่พอกับปริมาณงานและภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 3.   บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ 
 4.   เครื่องมือ และอุปกรณ์ ไม่พอกับเจ้าหน้าที่ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า  

โอกาส   (Opportunities:  O) 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถ่ินไม่ว่าจะเป็นการ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถ่ินระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่  ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอ านาจการบริหารให้ท้องถ่ินด าเนินการเอง ตามที่
กฎหมายและระเบียบก าหนด  

4. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถ่ินมีบทบาทในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  เผยแพร่  และถ่ายทอด
วัฒนธรรม   ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินมากข้ึน 

5. พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ   พ.ศ. 2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง 

 6.  รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ   
       สิ่งแวดล้อม 
 7.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุน “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชด ารัส 
               ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
 8.  รัฐบาลมีนโยบายให้ความส าคัญกบัการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  ( Threats :  T ) 
1. สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ   ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพฒันาท้องถ่ิน 
2. สภาวะการทางการเมืองสง่ผลต่อการพฒันาท้องถ่ิน 
3. การเปลี่ยนรัฐบาลท าให้นโยบายเปลี่ยนแปลง  และไม่ต่อเนือ่ง 
4. ชุมชนและประชาชนขาดการร่วมมือในการพฒันาท้องถ่ิน 
5. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ท าให้ประชาชนในท้องถ่ินลมืรากฐาน 

ทางวัฒนธรรมทีม่ีอยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศ และต่างประเทศในเรื่องท่ีส่งผลกระทบต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

การเตรียมการเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558 
-ให้มีการบูรณาการการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสาหลัก อันได้แก่ ด้าน

การเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการ
ประสานงานการด าเนินการให้สอดคล้องกัน มุ่งเน้นผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก และความร่วมมือตามกรอบ
ข้อตกลงต่างๆ ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้แล้ว 

-ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาคุกคามข้ามชาติ เช่น การก่อการร้าย ปัญหาเยาเสพ
ติด และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น 

-การเจราจาในข้อตกลงทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ หากเงื่อนไขของข้อตกลงดังกล่าวจะ
ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหรือสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ จะต้องด าเนินการอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป โดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจะต้องมีการหารือและเห็นพ้องต้องกัน ผู้
ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม 
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-สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทัง้
การสง่เสรมิอัตลกัษณ์ของรัฐสมาชิกให้ความส าคัญกบัการรกัษาพื้นที่ป่า โดยเฉพาะตามแนวชายแดนของ
ประเทศทีม่ีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย 

ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องวางแผน และเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบของ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนในท้องถ่ิน 7 ด้าน ดังนี้ 
  1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ท าให้เกิดการรวมตัวของเศรษฐกจิทีม่ีมูลค่า และช่องทางการกระจายสินค้าเพิ่มมากข้ึน นอกจากนั้นจะเกิดการ
เรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพื่อให้การ
เคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการขยายการผลิต ไฟฟ้าและประปา ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอาจไม่สามารถด าเนินการได้โดนล าพัง จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะ
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตใน
พื้นที่โดยอาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้ งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ใน
กระบวนการผลิตแบบใหม่ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 
  3.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน 
เพื่อสร้างความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดกี่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม อย่างไร
ก็ตามต้องไม่ลืมเรื่องของการควบคุมมาตรฐานของการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้เกิดการจัดการที่ทปีระสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนของเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องเพื่ อให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหา
สังคมและสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความ
ขัดแย้งทางสังคมและเช้ือชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถ่ินต้องเน้นการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งจะต้องจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้ความส าคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะ
ท าให้ชุมชนมีการด ารงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  5.การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีบทบาทในการเฝ้าระวัง
ปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากข้ึนรวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน
ได้ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทรและมีความมั่นคง 
  6.การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาด้านต่างๆเสมือนประตูเช่ือมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและ 
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ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้โดยต้องเน้น การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา 
โดยปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน
เพื่อการสื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
สมาชิกและน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความเป็น
สากลและมีคุณภาพ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องจัดท าข้อมูลทีจ่ าเป็นต่อแรงงานต่างชาติ เป็น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ส าหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น 
นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพื่อน
บ้านในอาเซียนแล้ว ยังต้องเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขต
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนในประเทศอาเซียนอื่นที่มีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งมักจะมี
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเช่นน้ีจะช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น 
  7.การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจต้องมีการจัดต้ังหน่วยงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อรับรองเนื้องานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อให้สามารถสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอื่นที่มาติดต่อราชการได้ 

ผลกระทบของ AEC ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการปรับตัว 
ผลผลกระทบ แนวทางการปรับตัว 

1) การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

• จ าเป็นต้องพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรบัการขยายตัวของการลงทุนภายใน
ท้องถ่ินเช่นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและขนสง่โครงสร้างพื้นฐานทีจ่ าเป็นต่อ
การผลิตเช่นไฟฟ้าและประปาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ าเป็นต้อง
ประสานความร่วมมอืกับส่วนราชการอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

2) การพฒันาส่งเสริม
ทางด้านเศรษฐกิจ 

• จ าเป็นต้องทบทวนถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการดูแลและ
ช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้ท้องถ่ินรวมถึงวิสาหกจิชุมชนและ
อาจจ าเป็นต้องทบทวนนโยบายและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
ส่งเสริมการลงทุนภายในท้องถ่ิน 

3) การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

• ต้องมีบทบาทมากข้ึนในการเฝ้าระวังการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
• มีการก าหนดแผนและมาตรการป้องกันและบรรเทาวิกฤติทางด้านสิง่แวดล้อม 
• มีการซักซอ้มท าความเข้าใจในแนวทางการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมรวมทัง้ทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและภาคส่วนที ่
เกี่ยวข้อง 

4) สังคมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอาจมีปัญหา
สืบเนื่องมาจากแรงงาน
อพยพทั้งในปัญหาความ
ยากจนและโรคระบาด 

• อาจต้องมีแนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องต่างๆอาทกิารป้องกันโรคระบาด
และการจัดการสาธารณสุขข้ันมูลฐานการจัดการศึกษาให้กบัลูกหลานการบรหิาร
จัดการเรื่องแรงงาน 
ต่างชาติที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและการจัดสวัสดิการให้แก่แรงงานอพยพ 
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