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ค าน า 
 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 
๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของแผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่ วนต าบลโจ
ดม่วง  ต้องด าเนินการจึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงได้  โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
   

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้ง
ที่  ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจด-ม่วง  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงจึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และด าเนินการประกาศใช้ต่อไป   
 
 
                                   องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
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ส่วนที่ 1 
 
 
 
 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือหมู่บ้านหรือต าบล 

 เดิมต าบลโจดม่วงอยู่ในเขตการปกครองของต าบลจิกสังข์ทอง  อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
ต่อมาได้แยกเป็นต าบลโจดม่วงและขึ้นตรงต่อกิ่งอ าเภอศิลาลาด เมื่อปี พ.ศ. 2538  และได้จัดตั้งเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลโจดม่วง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  11 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116  ตอนพิเศษ 92 ง.  ลงวันที่  15  ตุลาคม พ.ศ. 2542  มีพ้ืนที่  
26.8 ตารางกิโลเมตร  หรือ  16,750  ไร่  ระยะห่างจากตัวอ าเภอศิลาลาดประมาณ 5  กิโลเมตร   ระยะห่าง
จากตัวจังหวัดศรีสะเกษประมาณ   54.5  กิโลเมตร  

 มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต าบลคลีกลิ้ง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ต าบลคูเมือง   อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 
 ทิศใต้    ติดต่อกับ  ต าบลจิกสังข์ทอง  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต าบลกุง   อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

 แบ่งการปกครองตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  ออกเป็น 10 หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
หมู่ 1 บ้านผักผ่อง 
หมู่ 2 บ้านดอนทัพควาย   
หมู่ 3 บ้านหนองบัวหล่น   
หมู่ 4 บ้านโจดม่วง   
หมู่ 5 บ้านตาด่าง   
หมู่ 6 บ้านครั่งน้อย 
หมู่ 7 บ้านโจดจิก   
หมู่ 8 บ้านชาดโง   
หมู่ 9 บ้านดู่น้อย 
หมู่ 10 บ้านโจดม่วง 

 
 
 

 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 



  ๒   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ                              

 

แผนท่ีต าบลโจดม่วง 
อ าเภอศิลาลาด   จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๓   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ                              

 

 ข้อมูลศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
1. นายประยูร      นิยม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
2. นายสวัสดิ์   นากรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
3. นางพวงพยอม     นิยม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
4. นายพิชัย  ก้องสนั่น เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 

               โครงสร้างคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
 

 

 

 

 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 

1. นางสุกัลยา       ค าจันทร์                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
2. นางพิมพา        นิยม                         รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง                
3. นางสุจี            อุ่นค า                        เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโจดม่วง 
4. นายสวาท        แก่นสาร                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง หมู่ 1 
5. นายบุญมา       นิยม                          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง หมู่ 1 
6. นายประเวช   หล้าศรี                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง หมู่ 2 
7. นายสดุใจ          ลุนหล้า                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง หมู่ 2 
8. นางดวงจันทร์     วิรุณพันธ์                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  หมู่ 3 
9. นางพวงพยอม     พราวศร ี                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  หมู่ 3 
10. นางสนิท           จันเจริญ                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  หมู่ 4 
11. นายสิมมา          พราวศร ี                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  หมู่ 4 
12. นางสมัย            อุตรวิเศษ                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  หมู่ 5 
13. นายสมพงษ์        แสนโคตร                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  หมู่ 5 
14. นายสนุทร          สาสังข์                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  หมู่ 6 
15. นายจนัที           แสงศรี                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  หมู่ 7 
16. นายสัมฤทธิ์       นากรณ ์                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  หมู่ 8 
17. นายทรงศักดิ์      กมล                         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  หมู่ 9 
18. นายสมพงษ์       ตุพิลา                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  หมู่ 9 
19. นายรัศมี        บุญเกลี้ยง                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  หมู่ 10 
20. นางไสว             วิรุณพนัธ ์                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  หมู่ 10 

 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. 

เลขานกุารนายก อบต. 

รองนายก อบต. 
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ศักยภาพของฝ่ายประจ า  

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (จ านวน 5  ส านัก/กอง) 
อัตราก าลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรอบพนักงานจ้าง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(ระดับกลาง) 
1. ส านักงานปลัด (01) 
(1) หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดบัต้น) 
(2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) 
(3) นักจัดการงานทั่วไป (ปก.) 
(4) เจ้าพนักงานธุรการ(ปง.) 

(1) ผช.จพง.การเกษตร 
(2) ผช.จพง.ธุรการ 
(3) ผช.จพง.ธุรการ 
(4) นักการภารโรง 
(5) คนงานท่ัวไป (2) 
(6) ยาม 
(7) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์) 

2. กองคลัง (04) 
(1) ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลงัระดับตน้) 
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) 
(3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.) 
(4) เจ้าพนักงานพสัดุ(ชง.) 

(1) ผช.จพง.การเงนิและบัญช ี
(2) ผช.จพง.ธุรการ 

3. กองช่าง (05) 
(1) ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบรหิารงานช่างระดับตน้) 
(2) นายช่างโยธา (ชง.) 
(3) เจ้าพนักงานประปา(ปง.) 

(1) ผช.นายช่างโยธา 
(2) พนักงานจดวัดมาตรน้ า 

4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (08) 
(1) ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
    (นักบริหารงานศึกษาระดบัตน้) 
(2) นักวิชาการศึกษา (ปก.) 
(3) ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2) 
(4) ครูผู้ดูแลเด็ก (อัตราว่าง) 

(1) ผู้ดูและเด็ก (ผู้มีทักษะ) 
(2) ผู้ดูแลเด็ก (2 อัตรา) 

5. กองสวัสดิการสังคม (11) 
(1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
     (นักบริหารงานสวสัดิการสังคมระดับต้น) 
(2) เจ้าพนักงานพฒันาชุมชน (ปง.) 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 1 ส านัก  กับอีก 4 กอง  รวม
ทั้งหมด  5  ส่วนราชการ รวมข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 17 อัตรา  พนักงานจ้าง  จ านวน 18 อัตรา รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 35 อัตรา  โดยมีภารกิจดังนี้ 
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1. ส านักงานปลัด อบต. 
  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณ  การจัดท าแผนพัฒนาต าบล  การจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติต่าง ๆ การจัดท าทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  การให้ค าปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครอง  การบังคับบัญช า
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง กาบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การ าเนินการ  เกี่ยวกับการ
อนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 5 งาน ได้แก่ 
     1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
           - งานธุรการ 
           - งานบริหารงานบุคคล 
           - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
           - งานตรวจสอบภายใน 

 - งานทะเบียนข้อมูลบุคลากร 
           - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
     1.2 งานนโยบายและแผน 
           - งานนโยบายและแผน 
           - งานวิชาการ 
           - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
            - งานงบประมาณ 

    - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
       1.3 งานกฎหมายและคดี 
          - งานกฎหมายและคดี 
          - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
          - งานข้อบัญญัติและระเบียบ   

 - งานอ่ืนที่เกีย่วข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
       1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         - งานอ านวยการ 
         - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         - งานฟ้ืนฟู 
         - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
      1.5 งานกิจการสภา อบต. 
          - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
          - งานการประชุม 
          - งานอ านวยการและประสานงาน 
          - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต. 

 - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2. กองคลัง 
  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรายรับ-รายจ่ายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับ
การเงินการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้
ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การฃยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและการน าส่งเงินคงเหลือ
ประจ าวัน  การรับและการจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์
จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของ อบต. ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัด
ใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  
การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น  
งาน 
      2.1  งานการเงิน 
       -  งานการเงิน 
       -  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
       -  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
       -  งานเก็บรักษาเงิน 
       -  งานจัดเก็บฎีกาและเอกสารทางการเงิน 
       - งานรับ  
 – ส่งเอกสารทางการเงิน  
     2.2 งานบัญชี 
       -  งานการบัญชี 
       -  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
       -  งานงบการเงินและงบทดลองจ่าย 
       -  งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
       -  งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
       -  งานพัฒนารายได้ 
       -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
     -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
      -  งานพัสดุ 
     -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์  
     -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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3.  กองช่าง   
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการ ใช้จ่ายเงินของ อบต.การอนุมัติ 

เพ่ือ ด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบ ารุงซ่อม และจัดท าทะเบียน  สิ่งก่อสร้าง 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.การให้ค าแนะน าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบ 
ก่อสร้าง แก่อบต. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุ
ครุภัณฑ์   และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 
  3.1  งานก่อสร้าง       
  -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 

 -  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
 -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
 -  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

 -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร     

 -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
 -  งานวิศวกรรม 
 -  งานประเมินราคา 
 -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
 -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
 -  งานออกแบบ 

 -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.3  งานประสานสาธารณปูโภค     

 -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
 -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
 -  งานระบายน้ า 
 -  งานจัดตกแต่งสถานที่ 

 -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.4  งานผังเมือง    

 -  งานส ารวจและแผนที่ 
 -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
 -  งานควบคุมทางผังเมือง 
      -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

 -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
      มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา

หลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐาน
สถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา 
ส่งเสริมการวิจัยการวางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือน าไปประกอบ  การพิจารณา 
ก าหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2  งาน  คือ 
  4.1 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    -  งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
    -  งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
    -  งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   -  งานติดตามและประเมินผล 
    -  งานจัดเก็บเอกสาร  รับส่งเอกสาร 
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    

 -  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา 
 -  งานกิจการศาสนา 
 -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
 -  งานกีฬาและนันทนาการ 

 -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5.  กองสวัสดิการสังคม 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวการงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสง  - 

เคราะห การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนผู้สูอายุ  ผู้พิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน
น และชุมชนแออัด การสงเสริมกีฬา การจัดใหมีและ สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงาน
ประเพณีทองถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา งานหองสมุด และ งานสวนสาธารณะ การใหค าปรึกษาแนะน าหรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  มีทั้งหมด  ๓  งาน  ดังนี้ 
  5.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
     -  งานสวัสดิการสังคม  คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ ผู้ป่วยโรคเอดส์  

     -  ส ารวจจัดท าทะเบียนข้อมูลผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเอดส์  คนพิการ  ผู้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
ผู้ด้อยโอกาสและภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 

 -  งานการรับขึ้นทะเบียนขอรับสวัสดิการของผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 
      -  ให้ค าปรึกษา แนะน าและให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและการขอรับสวัสดิการต่างๆ  
 กับผู้น าชุมชนและบุคคลหรือครอบครัวที่มาขอรับบริการสังคม      
    -  งานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน    
     -  งานกองทุนสวัสดิการชุมชน   
     -  งานสภาองค์กรชุมชน     
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    -  งานศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน    
     -  งานเครือข่ายพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
      -  งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
    -  งานชมรมผู้สูงอายุ  
    -  งานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ   
   -  งานการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  
   -  งานการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลชุมชนและศึกษาวิเคราะห์   
   -  งานวิจัยเพื่อวางแผนงานการพัฒนาชุมชน 
   -  งานจัดระเบียบชุมชน  
   -  งานจัดท าทะเบียนกลุ่มและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
   -  งานส่งเสริมการร่วมกลุ่มท าอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว     
 -  งานส่งเสริมการท างานของศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับต าบล   
   -  งานผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน   
   -  งานกองทุนหมู่บ้าน    
   -  งานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   
   -  งานการให้ค าปรึกษา  แนะน า  อบรมการด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม 
 ต่างๆ ให้เข้มแข็ง   
    -  งานส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนด้านการพัฒนาชุมชน    

   -  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมมือของประชาชน 
  5.2 งานสังคมสงเคราะห์  
   -  งานสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย   คนพิการและทุพพลภาพ  ผู้ป่วยเอดส์    
 เด็กด้อยโอกาส  สตรีหม้าย  ผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวยากจน บุคคลไร้ที่พ่ึง คนเร่รอน    
   -  งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพคนพิการ  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
   -  งานส ารวจข้อมูลและท าทะเบียนข้อมูลผู้ด้อยโอกาสแก้ไขผู้มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 
 -  งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี  
 -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 5.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  
   - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน 
   - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน 
   - งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี 
   -  การให้ค าแนะน ากลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP  

- งานให้ค าปรึกษา  แนะน าอบรมส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มสตรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง   มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  การช่วยเหลืองานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ  เช่น  การประชุมจัดท าแผนพัฒนาต าบล  การประชุมประชาคม
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในต าบล  การประชุมการจัดอบรมกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  การรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง   เป็นพ้ืนที่ลุ่มที่ดอน ส่วนใหญ่จะเป็น

พ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท านา ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพท านาเป็นหลัก   

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล  ซึ่งมี 4 ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  

แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 42 องศา
เซลเซียส  ช่วงอากาศร้อนจัดจะมีอุณหภูมิสูงถึง 44  องศาเซลเซียส 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจจะนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน 
ในเดือนกรกฎาคม   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์และอาจยาวนานถึงกลางเดือนมีนาคม
ในบางปี ในช่วงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจ
เริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  17 องศา    

1.4 ลกัษณะของดิน 
 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  89 % ดินลูกรังประมาณ ๑ % ลักษณะ
ดินในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ 10 % 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 

หมู่บ้านในต าบลโจดม่วงที่ถูกจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่  มีทั้งหมด  10 หมู่บ้าน  
แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้านจ านวน  10 -15  คน  แบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

หมู่ 1 บ้านผักผ่อง นายอภิไชย     ใจดี    ผู้ใหญ่บ้าน    
หมู่ 2 บ้านดอนทัพควาย   นายสาย       ศรีวาที  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ 3 บ้านหนองบัวหล่น   นายบุญน า    ศรีพลัง  ผู้ใหญ่บ้าน 

  หมู่ 4 บ้านโจดม่วง   นายทองมวน  ศรีมุน  ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ 5 บ้านตาด่าง   นายบุญล้น     ธรรมวัตร  ก านันต าบลโจดม่วง 

 หมู่ 6 บ้านครั่งน้อย  นายวิจิตร      วิรุณพันธ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ 7 บ้านโจดจิก   นายทวีศักดิ์    อุดทา  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ 8 บ้านชาดโง   นายธนวัฒน์    จันเจริญ  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ 9 บ้านดู่น้อย  นายศักดิ์สิทธิ์  ลาลุน  ผู้ใหญ่บ้าน 

  หมู่ 10 บ้านโจดม่วง  นายสมจิตร    มายา  ผู้ใหญ่บ้าน  
  

2.2 การเลือกตั้ง 
       การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นของต าบลหนองโจดม่วง แบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน 10 หน่วย

เลือกตั้งมีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หมู่บ้านละ 2 คน รวม 20 คน มีคณะผู้บริหาร จ านวน 4 คน 
ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล ในปี พ.ศ. 2555  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นจ านวน  2,049   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  1,650  คน  คิดเป็นร้อยละ  
80.50 จ านวน ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่
จะมีการเลือกตั้ง   การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุก
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   

 ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและโครงการอื่นๆ ส าหรับ
ประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้
เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงมีโครงการจัดซื้อ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจาก
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในด้านการให้บริการ   
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านผักผ่อง 74 70 144 32 
2 บ้านดอนทัพควาย 117 127 244 59 
3 บ้านหนองบัวหล่น 164 147 311 83 
4 บ้านโจดม่วง 165 161 326 97 
5 บ้านตาด่าง 108 95 203 46 
6 บ้านครั่งน้อย 191 176 367  90 
7 บ้านโจดจิก 185 169 354 102 
8 บ้านชาดโง 180 177 357 85 
9 บ้านดู่น้อย 73 68 141 33 

10 บ้านโจดม่วง 120 115 235 75 
    รวม 1,377 1,305 2,682 702 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 หญิง ชาย หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 239 260 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร 871 906 อายุ 18-60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 195 211 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 1,382 คน คน ทั้งสิ้น 2,682 คน 
หมายเหตุ: ข้อมูลสถิติจากทะเบียนบ้าน แยกรายพ้ืนที่ ระดับต าบล ณ เดือนมิถุนายน 2562 
 
3.2.1 ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนประชากรย้อนหลัง 
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  3.1.2 การคาดการณ์ในอนาคต 
จากการเปรียบเทียบข้อมูลประชากรย้อนหลัง 5 ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 (ตาม

แผนภูมิ 3.2.1 ) พบว่าอัตราการเพ่ิมของประชากรค่อนข้างน้อยมาก ในอนาคตระยะ 5 ปีข้างหน้า คาดว่า
จ านวนประชากรอาจมีจ านวนลดลง  เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุมีจ านวนค่อนข้างมาก  เทียบกับอัตราการเกิด
ใหม่ และมีประชากรที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมีจ านวนค่อนข้างมาก  สาเหตุส าคัญของจ านวนประชากรเกิดใหม่
น้อยลงมีหลายปัจจัย  ได้แก่ การคุมก าเนิด  สภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  อัตราการอยู่เป็น
โสดของประชากรมีจ านวนเพิ่มขึ้น ผู้หญิงต้องท างานนอกบ้านท าให้เกิดการลดจ านวนการมีบุตร     

4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
               จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99  อ่าน  เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  6 – 14  ปี  ร้อยละ  100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี  ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  70   ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล
โจดม่วง  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ให้กับ
ทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   
  สถานศึกษาในต าบล 

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน   1    แห่ง 
 -โรงเรียนประถม   จ านวน  1    แห่ง 
 -โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาส)  จ านวน   1    แห่ง 
 -กศน.ต าบลโจดม่วง   จ านวน   1    แห่ง 
 -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน  10  แห่ง 

4.2  สาธารณสุข 
 4.2.1 ในพ้ืนที่ต าบลโจดม่วง  มีสถานพยาบาลจ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโจดม่วง  เปิดให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนต าบลโจดม่วง  และมีการให้ความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงาน ได้แก่ อบต.โจดม่วง  รพ.สต.โจดม่วง  โรงเรียนในพ้ืนที่  ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและ
โรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก มีการท าบันทึกข้อตกลงระหว่าง รพ.สต.โจดม่วง กับ อบต.โจดม่วง ในการจัดตั้ง 
กองทุน สป.สช. เพ่ือให้บริการในระดับพ้ืนที่ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบล และมีการร่วมให้ความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณสุขตามนโยบายของรัฐบาล 
 4.2.2  ทุกครัวเรือนมีส้วมซึมใช้ทั้งหมด ตามมาตรฐานกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ
ป้องกันโรคติดต่อ 

4.3  อาชญากรรม 
 ในปี 2562 ไม่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นในต าบลโจดม่วง จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  
ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือเยาวชนใน
ต าบลมีการดื่มสุรา เสพสิ่งเสพติด อาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของ อบต.ที่สามารถ
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ด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน  จัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบ
เป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า
หมู่บ้าน การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยัง
เป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทาง อบต.จะต้องหาวิธี
ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              

4.4  ยาเสพติด 
     ปัญหายาเสพติดในชุมชนของต าบลโจดม่วง  จากการที่ทางสถานีต ารวจศิลาลาดได้แจ้งให้กับ

องค์การบริหารส่วนต าบลทราบนั้นพบว่าในเขตต าบลโจดม่วงมีผู้ที่ติดยาเสพติดจ านวนมากแต่เมื่อเทียบกับ
พ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  
หน่วยงานของ อบต. ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของ อบต.สามารถท าได้เฉพาะตาม
อ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้า
นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล    
โจดม่วงก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

4.5  การสังคมสงเคราะห์    
 องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. จัดท าโครงการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส    
5.  ให้การช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายกรณีเกิดวาตภัย

และภัยสาธารณะพร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย 
5. ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ

แก่ประชาชนในพ้ืนที่ทุกกรณี  
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5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
 การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  เป็นการคมนาคมทางบกทั้งหมด
ประกอบด้วย 
  -ถนนลาดยาง    จ านวน    3    สาย 
  -ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)  จ านวน   48   สาย 
  -ถนนหินคลุก    จ านวน   30   สาย 
  -ถนนลูกรัง    จ านวน     4   สาย 

 5.2  การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความ
ร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไข
อย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน   

 5.3  การประปา 
      การประปา  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงมีกิจการประปาเป็นของ อบต.เอง จ านวน 

4  แห่ง เป็นระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก จ านวน 1 แห่ง ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่  จ านวน 1 แห่ง และระบบประปาบาดาล จ านวน 2 แห่ง(ใช้งานได้ 1 แห่ง) สามารถให้บริการได้
ครอบคลุม 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 8, หมู่ 5, หมู่ 2, หมู่ 6, หมู่ 4, และหมู่ 10   อีก 4 หมู่บ้านเป็นประปาที่
บริหารจัดการโดยชุมชนเอง  ปัญหาที่เกิดจากระบบประปาของ อบต.คือ ช ารุดบ่อย มีข้อร้องเรียนเรื่อง
น้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากท่อประปาช ารุดบ่อยและระหว่างมีการซ่อมแซมจะเปิดให้ใช้ระบบ
ประปาแบบบาดาลส ารองให้ประชาชนใช้ไปก่อนระหว่างซ่อม ซึ่งน้ าบาดาลในพื้นที่ต าบลโจดม่วงมีลักษณะเป็น
น้ าคล า ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประปาของ อบต.ยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับ
บริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบัน ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง น้ า
ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค อบต.ไม่สามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้หมู่บ้านได้ การ
แก้ปัญหาคือ การกลับไปใช้ระบบประปาบาดาล  ซึ่งบางครั้งที่สารส้มหมด  น้ าอาจจะมีความขุ่นข้นของตะกอน
สีแดง เกิดน้ าคล า สร้างความเดือดร้อนในการใช้น้ าให้แก่ประชาชน  

โทรศัพท์ 
 ปัจจุบันไม่มีโทรศัพท์สาธารณะในพ้ืนที่  เนื่องจากประชาชนนิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน 

ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกรวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการติดต่อสื่อสาร 
เช่นการโทรเข้า-ออก ผ่านแอพพลิเคชั่น เฟสบุค ไลน์  ฯลฯ ให้ความสะดวกและประหยัดมากกว่าการใช้
โทรศัพท์สาธารณะ  ส าหรับส่วนราชการ  ยังคงใช้โทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสารแต่ไม่ได้เปิดให้ประชาชน
ใช้เป็นบริการสาธารณะ 



  ๑๖   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ                              

 

5.4  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง ไม่มีส านักงานไปรษณีย์ การขนส่งพัสดุครุภัณฑ์ต้องเดิน

ทางเข้าไปใช้บริการ ณ ที่ท าการไปรษณีย์อ าเภอราษีไศล แต่ในปัจจุบัน  มีหน่วยงานเอกชนหลายบริษัทที่
ให้บริการรับ-ส่งพัสดุที่เข้าถึงผู้รับบริการ มีบริการรับ – ส่งพัสดุถึงบ้าน  ท าให้การส่งวัสดุครุภัณฑ์เป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น 

6.  ระบบเศรษฐกิจ  
 6.1  การเกษตร 

      ประชากรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง รอ้ยละ 93 ประกอบอาชีพท านา ผลผลิต
ทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าว  สัดส่วนการประกอบอาชีพโดยประมาณ ดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      93 ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ       3 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ       2   ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

 -  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       2 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 การประกอบอาชีพในครอบครัวหนึ่ง  อาจมีมากกว่า 1 อาชีพ เช่น ครอบครัวที่ประกอบอาชีพ 
ท านา อาจมีการเลี้ยงสัตว์เป็นรายได้หลักและอาจมีการรับจ้างและค้าขายตามโอกาส ไม่สามารถจ าแนกได้
ชัดเจน 

 6.2  การประมง 
 ในเขตพ้ืนที่ต าบลโจดม่วงไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน  จึงไม่มีการประมงในพ้ืนที่  

 6.3  การปศุสัตว์ 
 การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยงปริมาณไม่มากนัก เป็นการเลี้ยงเพื่อบริโภคเองและจ าหน่ายใน

บางส่วนเช่น โค กระบือ สุกร ปลา เป็ด และไก่ เป็นต้น 
 

 6.4  การบริการ 
       ในพ้ืนที่ต าบลโจดม่วงมีสถานประกอบการที่ให้บริการ ดังนี้ 
  - ร้านค้า    จ านวน  14   แห่ง 
  - ปั๊มน้ ามันและก๊าซ  จ านวน    6   แห่ง 
  - โรงส ี    จ านวน  10   แห่ง 
  - ร้านซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก      จ านวน    3   แห่ง 
  - ร้านเกม   จ านวน    1   แห่ง 

 6.5  การท่องเที่ยว 
        ต าบลโจดม่วงไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้น  ดังนั้น ส่วนใหญ่
จึงเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวตามเทศกาลงานประเพณี งานบุญต่าง ๆ ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลโจดม่วงจัดขึ้น เช่นงานประเพณีบุญบั้งไฟ งานบุญพระเวทเทศมหาชาติ เป็นต้น 
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 6.6  อุตสาหกรรม   
  ในพ้ืนที่ต าบลโจดม่วง  ไม่มีกิจการที่เป็นอุตสาหกรรม 

 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 6.7.1 การพาณิชย์ 
  ร้านขายวัสดุและรับเหมาก่อสร้าง  จ านวน  1  แห่ง 
  ตลาดชุมชนต าบลโจดม่วง   จ านวน  1  แห่ง 
 6.7.2 กลุ่มอาชีพ   
     ต าบลโจดม่วงเป็นต าบลที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน  ดังนั้นเกือบทุก
หมู่บ้านจึงมีกลุ่มอาชีพ ดังนี้ 

1. กลุ่มอาชีพปลูกผักสวนครัวเพ่ือจ าหน่าย บ้านผักผ่อง หมู่ 1 
2. กลุ่มผู้ผลิตไซซิ่ง  หมู่ 3 บ้านหนองบัวหล่น 
3. กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโจดม่วง หมู่ 4 
4. กลุ่มทอเสื่อพับ  บ้านโจดม่วง  หมู่ 4 
5. กลุ่มกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร  บ้านตาด่าง  หมู่ 5 
6. กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงวัว บ้านดู่น้อย  หมู่ 9 
7. กลุ่มทอเสื่อพับ บ้านดู่น้อย หมู่ 9 
8. กลุ่มศูนย์ข้าวดู่น้อย บ้านดู่น้อย หมู่ 9 
9. กลุ่มแปรรูปเสื่อกก บ้านดู่น้อย  หมู่ 9 
10. กลุ่มทอผ้าไหม  บ้านโจดม่วง หมู่ 10 
11. กลุ่มทอเสื่อพับ บ้านโจดม่วง หมู่ 10 

 
 6.8  แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่อายุ  18-60 ปี  อยู่ในก าลังแรงงาน  ประชากร
แรงงานอายุระหว่าง 18-60 ปี ประมาณร้อยละ 70 จะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมนอกพ้ืนที่  ส่วนแรงงานในภาค
เกษตรจะเป็นแรงงานวัย 35- 70 คิดเป็นร้อยละ  30  

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ แต่ประชาชนบางส่วนมีความเชื่อในเรื่องเหนือ
ธรรมชาติ  มีการตักบาตรท าบุญในเทศกาลและโอกาสต่าง ๆ  มีสถาบันและองค์กรศาสนา ดังนี้ 

1. วัดโพธารามบ้านโจดม่วง 
2. วัดบ้านชาดโง  
3. ส านักสงฆ์บ้านหนองบัวหล่น 
4. ส านักสงฆ์บ้านโจดจิก 
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 7.2 ประเพณีและงานประจ า 
 ต าบลโจดม่วง มีการจัดงานประเพณีที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. งานบุญผเหวดเทศมหาชาติ 
2. งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 
3. งานประเพณีเข้าพรรษา- ออกพรรษา 
4. งานตักบาตรเทโวโลหนะ 
5. งานประเพณีลอยกระทง 
6. งานบุญกฐิน-บุญสังฆทาน 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น 
7.3.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 
        1) การทอเสื่อกก โดยกลุ่มอาชีพทอเสื่อกก หมู่ 4 หมู่ 9 และหมู่ 10 
 2) การแปรรูปเสื่อกกเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แจกัน กล่องทิชชู กระเป๋าเป็นต้น 
 3) การทอผ้าไหม โดยกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม บ้านโจดม่วง หมู่ 10 

7.3.2 ภาษาถิ่น คือ ภาษาอีสาน 

7.4 สินค้าพื้นเมืองละของที่ระลึก 
1. ข้าวปลอดสารเคมี  
2. เครื่องใช้ที่แปรรูปจากเสื่อกก เช่น กระเป๋าถือ กล่องทิชชู แจกัน กล่องใส่เครื่องประดับ 
3. ไซดักกุ้ง 
4. ไม้กวาดทางมะพร้าว 
5. ผ้าไหมทอมือ 
 

*********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๙   

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ                              

 

 
 

 



  ๒๐   

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ                              

 

ส่วนที่ 2 

 
 
 
 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    ๑.๑   แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
 ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐมาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ตามหลักธรรมภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  
การจัดท าการก าหนดเป้าหมาย  ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย  และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ทั้งนี้  กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน(Sustianabie 
Development Goais:SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ  นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับ
กลุ่มอาชีพ  ระดับภาคและระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนยุทธศาสตร์ชาติอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศรวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผน
ที่เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง  มั่งคั่งและยั่งยืน” 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ 
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังใน
การพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 
 ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
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 ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 (๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 (๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
  (๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และท่ีมิใช่ภาครัฐ 
 (๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
 (๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 (๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
 (๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
 (๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

 ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 (๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 (๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
 (๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 (๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 (๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
 (๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 (๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเอง 
 ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 (๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
 (๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 (๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 (๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
  
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 (๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 
 (๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
 (๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ 
 (๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
 (๕)บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
 (๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
 (๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 1.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกัน
มากขึ้น โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่
ความสมดุลและยั่งยืน 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็น
แผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์
และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 
 หลักการ : หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก 
 “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
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 วิสัยทัศน์ (Vision) ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ก าหนดว่า “ประเทศชาติ
ม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน” 
 ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดอนาคตประเทศไทย ปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชีวัดจะต้องสอดคล้องกับกรอบ
เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น  เช่น การพัฒนา
ที่ยั่งยืน(Sustianabie Development Goais:SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้น  เป็นต้น ส่วน
แนวทางการพัฒนาได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ 37 
วาระ และไทยแลนด์ 4.0 

 จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 
  ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 จะเป็นแผนแรกที่
ถูกใช้ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการพัฒนาซึ่งก าหนดเป้าหมาย  ตัวชีวัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์และ
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนารวมทั้งก าหนด  แผนงาน/โครงการส าคัญ(Flagship Program)และประเด็นพัฒนา
เชิงบูรณาการที่ส าคัญในช่วง 5 ปีแรก ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติจะท าให้ระบบการ
จัดสรรงบประมาณ  การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทางการเงินและการคลังภาครัฐ  
และระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตลอดจนระบบการติดต่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 
 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาคและเมือง  ที่ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายสาขาการ
ผลิตและบริการเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและก ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่  จังหวัด ภาค และเมืองเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของประเทศ  รวมทั้งได้ก าหนด
แนวทางเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปได้เสนอและต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง 5 ปี ต่อจากนี้ 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12  
 วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบ วินัย  
ค่านิยมที่ดี  มีจิตสาธารณะ  และมีความสุขโดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี  ครอบครัวอบอุ่น  ตลอดจนเป็นคน
เก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2.เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง 
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพและการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ  
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ  รวมทั้งชุมชนที่มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

3.เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง  แข่งขันได้  มีเสถียรภาพ  และมีความยั่งยืนสร้างความเข้มแข็ง 
ของฐานการผลิตและบริการเดิมฐานราก  และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหารและน้ า 

๔.  เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ 
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

๕.  เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี การท างานเชิง 
บูรณาการของภาคีการพัฒนา  
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๖.  เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับการ 
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

๗. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ  อนุภูมิภาค 
ภูมิภาคและนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์
ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
โลก  

เป้าหมาย : เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 

๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ พฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้  เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ  งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

 ๒. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี  คุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕   

 ๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่  เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้
ชั้นสูงใหม ่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ าโดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการ  ขยายตัวของภาคการ
ผลิตและบริการ  

 ๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน าโดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของ พ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐาน  

 ๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอด ภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และ  ความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่ง  สินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มี
ความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์  ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า การลงทุนและการส่งออกของ
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  
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 ๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส  ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน  ด าเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหาร  จัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบัน การจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบ  งบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มี ความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปีและอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

 ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหา
ในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า  การพัฒนาความรู้
และ ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ 
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด า เนินชีวิต การพัฒนา
ใน ระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมี
ทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และ
สามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น  

แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
 (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่

พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน  และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  

 (๒) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

 (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  

 (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริม
ให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ ภาษีในการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  

 (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง  สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่
สุขภาพ  

 (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้
มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  



  ๒๗   
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โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ                              

 

 (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนด
มาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบางและส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้ เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุก
คนเข้าถึงได้ 

  ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม การพัฒนา ในช่วงที่ผ่านมา
ท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม ในสังคมไทยมี
ความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ  คุณภาพการ
บริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสและ
กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ เหลื่อมล้ าด้าน
รายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิม โอกาสการเข้าถึง
บริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี  ความเข้มแข็ง 
เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
 (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส  การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแล นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้
ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษา ต่อระดับสูง  

  (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่าน
การ พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 (๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน
ที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและ
ครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่
ทั้งการให้กู้ยืมและการออมและจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย  

 ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา  และ
ข้อจ ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง  
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า การพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตาม
ศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ ผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และมาจากความร่วมมือกัน มากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่าง
เข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น  เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการ พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถ ท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาค การเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

 



  ๒๘   
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แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด

แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การ บริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้าน
การเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   

  (๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุ่งเน้นการสร้างความ เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการ
ลงทุน เพ่ือยกระดับ ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่
ระบบมาตรฐาน ต่อ ยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วาง อนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความ
สะดวกด้านการค้าการ ลงทุน  

 ๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปัจจุบันสภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ 
รวมทั้งการด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม 
ความ หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ า ในอนาคต ปัญหา
สิ่งแวดล้อมเพ่ิม สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตดังนั้น การ
พัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ า และ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ  ลดก๊าซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพ่ิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน  
  (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
  (๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัย พิบัติ 
  (๗)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ งด้ าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
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๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความ  มั่นคงและ
เสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่ม บทบาท
ของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัย  คุกคาม
ภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  ดังนั้น การพัฒนาใน
ระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน  การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้
เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ มั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัย
คุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมี ความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้ง
ภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมี การบูรณาการสอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิด ความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
  (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย

คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  
  (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับ ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ

มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
  (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง อ านาจอธิปไตยและ

สิทธิอธิปไตยในเขตทะเล   
  (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด  ความสอดคล้องกันระหว่าง

แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน  
 ๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ  ธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด 
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ  
ยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน  
สังคมไทย การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง จริงจัง โดย
มุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร  จัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลด     
จ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด  

 
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
   (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ

โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
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  (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐเพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  

  (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้  มาตรฐานสากล เพ่ือให
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความ 
ต้องการ  

  (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้  ประชาชน
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  

  (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และ
ยุติธรรม   

  (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  

 ๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนา โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการและปัญหาเชิง
ปริมาณคุณภาพและการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท า ให้มีข้อจ ากัดในการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของ
การใช้พลังงานและลด ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณ
การเดินทางด้วยระบบ ขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่า
อากาศยานใน กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิ
สติกส์และการ อ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
ต่อปริมาณการ ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และการ พัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา)  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ

เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา ระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่ง
ทางน้ า  

  (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การ พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  

  (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า  

  (๔) พัฒนา ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิต
พลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหาร จัดการ การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  

  (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของ
ประเทศให้ทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ  

  (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ ครอบคลุมและทั่วถึง และการ
บริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม  
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 ๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  การพัฒนา เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้าน  แรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้ เพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับ 
ประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศ
สู่ สังคมนวัตกรรมได้ การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ 
ประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ  
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง

สังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่
น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

   (๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
บทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการออกแบบและ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจของไทย   

  (๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้าน
บุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจใน
เทคโนโลยี  

 ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพื นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทย
ต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด า เนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ เสริม
จุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ 
ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการ
พัฒนา เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการ
กระจุกตัว ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนใน
ภูมิภาคของ ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้
ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมือง
น่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าการ ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  

 
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือ

ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่
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เป้าหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่
หลากหลาย  

  (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี  ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  

  (๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐาน
การผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของ
พ้ืนที่ พัฒนา พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  

 ๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  การพัฒนาความร่วมมือ ระหว่าง
ประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาสโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
และขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อน
ต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน นโยบาย
การค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ  ประเทศใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการ
เชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่
มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส า คัญใน
ภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ัง
ในทุกระดับ  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ

สินคา้และบริการของไทย  
  (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ

ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

  (๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค  

  (๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
  (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
  (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
  (๗) เข้าร่วมเป็น ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์  
  (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับ

เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
  (๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ   
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  (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติมีหลักการและแนวทาง ด าเนินงาน สรุปได้ ดังนี   
หลักการ  
  ๑) ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นกรอบทิศทางหลักและ

แปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม  
  ๒) กระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจ และการ  มีส่วนร่วม ให้

จังหวัดเป็นพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่ประเทศและ
ประเทศสู่ชุมชน  

  ๓) เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้ เป็นเครื่องมือหลัก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่นและชุมชน  

  ๔) ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ  เอกชน และ
สื่อมวลชนอย่างบูรณาการ ให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย หรือคลัสเตอร์ที่
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่  

  ๕) ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับ ต่างๆ ตั้งแต่ระดับ
ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านและแผนปฏิบัติการ และ
ระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ  การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และ
การพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐ ที่สอดคล้องกับประเด็น
การพัฒนา แนวทางการพัฒนา และผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง  

แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
  ๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อม เข้าร่วมในการ

ผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติสร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วนโดยก าหนดกิจกรรมด าเนินการ ประเด็นสื่อสารและเครื่องมือสื่อ
ประชาสัมพันธ์แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย (Stakeholder) ของการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อน
ระดับพ้ืนที่ สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภาคและชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าประเด็นการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปขับเคลื่อนผ่านกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่และสร้างแนวร่วมการพัฒนาของ 
สศช.  

  ๒) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผน
เฉพาะด้านและแผนปฏิบัติการโดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาฉบับที่ 
๑๒ น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากรและแนวทางการร่วม ด าเนินงานของภาคส่วน
ต่างๆ รวมถึงบูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันและจัดท า เป็นแผนการ
ลงทุนการพัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใต้  ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ เพ่ือปิดช่องว่างการพัฒนา (Development Gap) ของประเทศในแต่ละช่วงเวลาและสร้างรากฐาน
ส าคัญของการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

  ๓) หน่วยงานกลาง อาทิ สศช. ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบ
ราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วมการจัดสรรงบประมาณ
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รายจ่ายประจ าปีใช้เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในการก าหนด
ล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการและภารกิจหน่วยงาน เพ่ือให้การด า เนินงานสามารถบรรลุ  
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ อย่างมีประสิทธิผลบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน  

  ๔) ผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ พิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ อย่างเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนา และส่งเสริมให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เป็นกลไก
หลักในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้ กรอ. ส่วนกลางกระจายความรับผิดชอบ
และภารกิจให้ กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมากขึ้น โดยค านึงถึงความ สอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติและความ
เชื่อมโยงในระดับพื้นท่ี  

  ๕) สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ โดยก าหนดให้มี
การผลักดันปัจจัยหลักให้สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ อาทิ น าการศึกษาวิจัย มาเป็น
เครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่ อ การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับต่างๆ โดยน าเครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายมาใช้ประเมินอย่างมี  
ประสิทธิภาพ  

  ๖) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถ  ขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การตั้งและการ
เชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่ให้น ายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มาเป็นกรอบการ 
ด าเนินงาน ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาระดับประเทศและพ้ืนที่โดยให้จังหวัดเป็นจุดประสาน  

 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
แนวคิด หลักการ และแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
  แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมเน้นการติดตาม  ประเมินผลที่เปิด

โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม เป็นระบบประเมินผลเชิงบูรณาการที่มุ่งเสนอผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบ ประเมินด้วยตนเองเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และติดตามผล อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการให้
หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางท าหน้าที่ประเมินผล มีหลักเกณฑ์การติดตาม ประเมินผลและตัวชี้วัดที่
ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน เป็นกลาง และถูกต้องตามหลักวิชาการ  

  แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบบมี  ส่วนร่วม ด าเนินการ
โดย 

    ๑) วางระบบการติดตามประเมินผล ๓ ระยะเวลา ประกอบด้วย การประเมินผลก่อนการ
ปฏิบัติการหรือก่อนเริ่มโครงการ การประเมินผลระหว่างด าเนินการ และการ ประเมินผลหลังการด าเนินงาน 

   ๒) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับกระทรวงและงานที่เกี่ยวข้อง
มากกว่าหนึ่งกระทรวง เพ่ือเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการกระทรวงและกลุ่มกระทรวงกับ เป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งเป้าหมายและประเด็นพัฒนาส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

  ๓) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับจังหวัดและ พ้ืนที่ เพ่ือเชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ  
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  ๔) ตั้งหน่วยวิจัย ฝึกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและ ประเมินผล เพ่ือท าให้
ระบบติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาให้ทันสมัยเพ่ือฝึกอบรม เทคนิค วิธีการ หลักการ 
แนวคิดในการประเมินผลแผนงานโครงการก่อนเริ่ม ระหว่างด าเนินการ และหลังที่เสร็จสิ้น แล้ว  

  ๕) ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการ พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงบประมาณ และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่เพ่ือให้การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  

  ๖) จัดเตรียมองค์กรกลางที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความช านาญและ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีความเป็นสากล ถูกต้องตามหลักวิชาการ เชื่อถือได้  เป็นพ้ืนฐานส าหรับการ
ตัดสินใจนโยบายและการด าเนินงานภาครัฐ  

  ๗) พัฒนาตัวชี้วัดและตัวชี้วัดร่วมให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือประเมินการ  บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติซึ่งสามารถวัดได้ทั้งตัวชี้วัด ผลกระทบร่วม 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม และตัวชี้วัดผลผลิตร่วม  

  ๘) จัดเวทีสาธารณะเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีเวทีแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ และ
แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการสื่อสารแบบสองทาง เน้น การสื่อสารแบบ
สวนเสวนามากกว่าถ่ายทอดด้านเดียว และให้มีคู่เจรจาโดยตรง เช่น ระหว่างกลุ่มเป้าหมายและ  ผู้ก าหนด
นโยบาย เป็นต้น  

  ๙) น าเสนอผลการติดตามประเมินผล เป็นการน าเสนอผลการประเมินให้ ทุกฝ่ายได้รับทราบ
ทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ก าหนดนโยบาย หน่วยงานน านโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงาน  สนับสนุน
งบประมาณ ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบผลการประเมิน  

  ๑๐) พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ  ในการ
ประเมินผลโดยจัดท าระบบข้อมูลการบริหาร การเข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์และการน าข้อมูลไปใช้ ได้ อย่าง
เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และสามารถน าข้อมูลการประเมินไปใช้ในการก าหนดทางเลือกนโยบายและ
สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
 

 
 
 
 
 
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
     1.3.1  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด) 
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สภาวะแวดล้อม   
 จุดแข็ง  
 1) ที่ตั้งของภาคอยู่ ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า โขง (GMS) ซึ่งมีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  โดยมีแนวชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถ 
เชื่อมโยงต่อไปเวียดนามและจีนตอนใต้ได้อย่างสะดวก  
 ๒) พ้ืนที่ท าการเกษตรมีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘ ของพ้ืนที่เกษตรประเทศ และมีพ้ืนที่ 
ปลูกข้าวมากที่สุดโดยสามารถปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่สุดของประเทศ   
 ๓) ทรัพยากรท่องเที่ยวมีความหลากหลาย อาทิ แหล่งท่องเที่ยวซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์ ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์โบราณคดีบ้านเชียง อารยธรรมขอม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติ และท่องเที่ยวเชิง 
กีฬาที่สามารถสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวนานาชาติและนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มได้  
 ๔) สถาบันวิจัยตั้งอยู่ ในพ้ืนที่  ๑๒ แห่ง ซึ่ งมีความสามารถเฉพาะทางที่ โดดเด่น  อาทิ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสาธารณสุขและเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ
แปรรูปอาหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ด้านเกษตรและประมง เป็นต้น  

 จุดอ่อน  
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 ๑) ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ สภาพพ้ืนดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า บางพ้ืนที่มีปัญหาดินเค็ม ท าให้
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเต็มที่  
 ๒) ระบบชลประทานครอบคลุมพ้ืนที่เกษตรเพียงร้อยละ 11.9 เกษตรกรส่วนใหญ่ ยังท าการ
ผลิตที่พ่ึงพาน้ าฝน  
 ๓) จ านวนคนจนมากที่สุดของประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔ ของประชากรภาค ไม่สามารถ 
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ ขาดโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ  
 ๔) คนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ มีปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี มากที่สุด
ในประเทศ  
 ๕) แม่และเด็กมีปัญหาโภชนาการส่งผลให้เด็กในวัยเรียนมีความสามารถทางเชาว์ปัญญา  และ
ความฉลาดทางอารมณ์ต่ าสุดของประเทศ  
 ๖) แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม สิ่งอ านวยความสะดวกยังไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน บางแห่ง
ตั้งอยู่ห่างไกลเข้าถึงได้ยาก กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวมีน้อย  

 โอกาส  
 ๑) การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ  สู่ภาค 
อาทิ โครงข่ายรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รวมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่เขต  
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะท าให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ในภาค  
 ๒) ประเทศเพื่อนบ้านมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง มีความต้องการสินค้าและบริการมาก
ขึ้น  
 ๓) กระแสของสังคมโลกให้ความส าคัญต่อการดูแลสุขภาพ ประกอบกับโครงสร้างประชากร 
สัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ท าให้มีความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพสูงขึ้น เช่น อาหารมาตรฐาน
อินทรีย์ พืชสมุนไพร ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพร้อมในด้านการผลิต  

 ภัยคุกคาม  
 ๑) การย้ายฐานการผลิตและการขนส่งยาเสพติดบริเวณชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยจาก
โรคติดต่อจากคนและสัตว์ที่เคลื่อนย้ายจากประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลต่อความม่ันคงของชาติ  
 ๒) การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น  
โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง ส่งผลต่อความม่ันคงด้านอาหารและรายได้ของเกษตรกร ๑๓ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
  

 ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
  ๑) ขาดแคลนน้ าทั่วทั้งภาค ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ าซาก  
 ๒) มีจ านวนคนจนมากท่ีสุด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร จึงไม่สามารถหลุดพ้นความยากจนได้  
 ๓) ปัญหาโภชนาการในแม่และเด็กส่งผลให้เด็กในวัยเรียนมีความสามารถทางเชาว์ปัญญาและ  
ความฉลาดทางอารมณ์ต่ า  
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 ๔) มีความรุนแรงของโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ 
  ๕) เศรษฐกิจของภาคมีขนาดเล็ก มีอัตราการขยายตัวต่ ากว่าระดับประเทศ จึงมีแนวโน้มเกิด 
ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ระหว่างภาคและประเทศมากขึ้น  
 ๖) ภาคการผลิตหลักด้านเกษตรยังเป็นแบบดั้งเดิมพ่ึงพาธรรมชาติ ท าให้มีผลิตภาพต่ าและมีการ
ใช้ สารเคมีสูง  
 ๗) อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั้นต้น มูลค่าเพ่ิมต่ า  ประกอบกับการ
ลงทุน ใหม่ๆ มนี้อย จึงมีแหล่งสร้างงานน้อย  
 ๘) การค้าชายแดน สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ผลิตจากนอกภาค ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับภาค  
 ๙) ทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลาย แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จัก อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก  

 แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัย
และ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม 
ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่
ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค  ให้มี
การเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านใน
กลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ 
ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศได้ 
ในระยะยาว  
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น  
  “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

 วัตถุประสงค์  
  ๑) เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพและ
การพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
  ๒) เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พ่ึงพา
ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 
  ๓) เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
  ๔) เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
  ๕) เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า โขง 
และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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 เป้าหมาย  
  ๑) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
  ๒) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลง  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ ชีวิตอย่าง
ยั่งยืน  
 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการ
ปรับปรุงอ่างเก็บน้ า หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถ เพ่ิม
ปริมาณการกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดิน
เค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า  ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่  
การเกษตร  
  2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนา
แหล่งน้ า ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค  
  3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น  
  4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ า ให้มีความ
สมดุลระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก  ภาคส่วน 
และมีการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจาก อุทกภัย
และภัยแล้ง  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ ลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม  
 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย  มีที่ดินท า
กินของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ  ยกระดับ
ฝีมือและอบรมให้ความรู้ เพื่อให้มีรายได้เสริมและเกิดความม่ันคงทางรายได้ ตามแนวทางกาฬสินธุ์โมเดล และ
หนองบัวล าภูโมเดล  
  2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  โดยเพ่ิม
สวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการ
ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเอง  ได้ในบั้น
ปลายชีวิต ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จาก  ระบบสื่อสาร
ทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  
  3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน การศึกษา
ที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้  ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และ
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ภาคเอกชน” ในการหล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยด าเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
  4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เสี่ยง 
อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี 
นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชนและ
เยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก  ปลาน้ าจืดมีเกล็ด 
ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัด
กรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี พร้อมทั้ง  พัฒนาระบบคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน  
  5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่  พ่อแม่หรือ
ผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม  เพ่ือกระตุ้นการ
พัฒนาเด็กในช่วง ๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  
  6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย
และผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  ภาครัฐและ
เครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี และสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลง  ใหญ่ 
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศ  การ
พัฒนาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร 
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุน การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม  
  2) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จั งหวัด ยโสธร 
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่
ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง  
ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคาสินค้าเกษตร 
อินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การ
ส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน  
รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและ
เหมาะสมและเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้ง
จัดท า ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ 
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ตลอดจน มาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่าย
สินค้าผ่าน ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
  3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และ
ความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ  
นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า 
เกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้ง
ต้น ในการแปรรูปผลิตสินค้า ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้มี
ปริมาณ มากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ และ จัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
คุณภาพสูงในพ้ืนที่ จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
อุบลราชธานี และโคนม ใน พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการ
ปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุง คุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการ
จัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้ มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยาย
ตลาดไปสู่อาเซียน  
  4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ ส าคัญ
ของภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใช้
ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจาก โรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด  
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์  
พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร 
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่  
จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ อ านาจเจริญ และอุดรธานี โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้  
มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
แข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วยการพัฒนาต่อยอดจาก 
วัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์ 
มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติก  
ชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้ง 
สร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะ
ครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนใน
ระดับชุมชน  
  5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุปโภค
บริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิขอนแก่น กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้  วัตถุดิบใน
พ้ืนที่ พัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึง ๑๘ 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม การพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-Commerce, E-Marketing เป็นต้น  
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  6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี ศักยภาพให้
ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา  สุรินทร์ และ
สกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา  เทคโนโลยี
และงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับ
ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและ  การจัดการ 
เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและ  วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  
  7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มี
คุณภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่
ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียว ความสะอาด 
และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้น  การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด  
  8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษา ความ
หลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ต้นน้ าและป่าธรรมชาติที่ส าคัญ ในพื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และพ้ืนที่
ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก  เพ่ือ
รักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  
  9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที่กระจาย
ตัวอยู่ในพ้ืนที่สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของ  อุตสาหกรรมใน
ลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้าง  พ้ืนฐานและ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์  และ
ทดลองเพ่ิมข้ึน ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง 
เพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน  

   

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริม ชุมชนในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้าบริการ แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ  ชุมชน 
และเมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา และเมืองเก่า 
สกลนคร พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) 
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ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมาย 
เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น  
  ๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น หรืออัต-
ลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ 
เชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจาก 
ทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและ 
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยว 
ได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความ
ปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  
  ๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย  บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง  ท่องเที่ยว
กับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย สปป.ลาว โดย
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิง  วัฒนธรรมของ
สองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อน ชมทัศนียภาพและ
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบ  คาราวาน 
(Cycling/Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนน เชื่อมโยง
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือและการท่องเที่ยวทางน้ าให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการ
บริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้างงานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการ  และทักษะ
ทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้น  
  ๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์อุดรธานี
หนองบัวล าภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง สร้างสรรค์และมีชีวิต 
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม  มีความสนุกรื่นรมย์
เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ  ศึกษาวิวัฒนาการ
ของภาคตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรม  ทัศนศึกษาของ
โรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุง สิ่งอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ ขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  
  ๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก  การกีฬาและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน  อาหารเสริมและ
เครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุกระดับ เป็นต้น 
ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิต
บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  
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  ๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา  อุบลราชธานี 
โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิด ความสมดุลและ
ยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิด ความคุ้มค่าต่อ
ประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่  มากขึ้น 
รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
  ๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแล ความปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง  ในลักษณะเครือข่าย
เพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรม  การท่องเที่ยวระหว่าง
ภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้อง กับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว  จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้าน
ภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มี
คุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบ  การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ใหม่ 
ๆ ของภาค  
 แนวทางการพัฒนา  
  1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลางและ
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ แผนการ
พัฒนารถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย 
ช่วงจิระ-อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC 
ด้านตะวันออก  
  2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์  อาทิ การ
พัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณ  ความ
ต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพ่ิมขึ้น (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด  นครราชสีมา 
ขอนแก่น เลย และสกลนคร) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  
  3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการสุขภาพ
และศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขต
นวัตกรรม พื้นที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
เชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนา  ระบบขนส่งรางเบาเมือง
ขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและ ระบบขนส่งอ่ืน  
  4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิเมือง ขอนแก่น เมือง
นครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้  ประโยชน์ที่ดินแบบ
ผสมผสานทั้งการท างาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และ พัฒนาพ้ืนที่บริเวณเมือง
ชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ  นครพนม หนองคาย 
มุกดาหาร ให้มีความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน
และเป็นศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่โดยรอบ  
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  5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับ  ความ
เชี่ยวชาญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบราง ที่ได้มาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนาก าลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับ การพัฒนา
อุตสาหกรรมการบินในจังหวัดนครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น และพัฒนา  สถานีขนส่ง
สินค้าในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี  

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านใน
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุน
การจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล 
เร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว  (National 
Single Window) เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรน 
การค้าชายแดนที่มีศักยภาพ  
  2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 
๕ (บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานีและรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่าย
เส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  ในการ
เดินทาง  
  3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนมและหนองคาย เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล  

   1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  
 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ) พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 
 ชื่อกลุ่ม  ราชธานี เจริญศรี โสธร 
 วิสัยทัศน์  : “อุตสาหกรรมแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า  การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพการค้า
ชายแดนได้มาตรฐาน” 

  

เป้าประสงค์รวม 
  1. พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
  2. พัฒนาการท่องเที่ยวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่าเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแฃ่งขัน 
  3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน  สหกรณ์  ผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
  4. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
  5. เพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่ประชาชน 
  6. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ 
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  7. การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคง 

 ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ ม
จังหวัดไว้ 4 ประเด็นการพัฒนา  ดังนี้ 
  (1) วัตถุประสงค์ 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง 
   สังคม 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง 

 (2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
  แผนงาน 
  1) การเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ  พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมงด้วยอุตสาหกรรมแปรรูป 
 แปรสภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
 2) สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล 
 3) การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
 
 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
 1) จ านวนแปลงฟาร์มและพ้ืนที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และสินค้าเกษตรอินทรีย์อื่น ๆ ที่ได้ 
 มาตรฐานเพ่ิมขึ้น  เป้าหมายรวม 5 ปี 1,000,000 ไร่ 
 2) ร้อยละของจ านวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ได้รับรองมาตรฐานต่อจ านวนผลิตภัณฑ์ 

เกษตรแปรรูป  แปรสภาพของกลุ่มจังหวัด  ที่ได้รับการตรวจจากหน่วยงานรับรอง
มาตรฐาน  เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 80 

 3) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์   
  เป้าหมาย 5 ปี  ร้อยละ 10 
 4) ร้อยละของแรงงานที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมือเพ่ิมขึ้น 
 5) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมายร้อยละ 3.5 ต่อปี 
 6) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้ทางการท่องเที่ยว  ค่าเป้าหมายรวม 5 ปี ร้อยละ 23 
 7) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว  ค่าเป้าหมายรวม 5 ปี ร้อยละ 23 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง 
สังคม 
  แผนงาน 
  1) ส่งเสริมความยุติธรรม 
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2) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
3) พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาธารณสุข 
4) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยทกกลุ่มวัย 
5) ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1) ประชาชนได้รับบริการและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อย 

 ละ 80 ต่อปี 
2) ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐและได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ

เพ่ือ 
 สร้างความม่ันคงทางรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ต่อ

ปี 
3) อัตราการฆ่าตัวตายน้อยลง 
4) ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าภายใน 1 ปี 
5) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย  ค่าเป้าหมายร้อยละ 85 ต่อปี 
6) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรับรู้และเข้าใจในศักยภาพของตนเองและสามารถ 
 ตั้งเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้ 
7) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย (IQ) ไม่ต่ าหว่า 100 (โดยการวัดนักเรียนที่ก าลังศึกษา

อยู่ 
 ชั้น ป.1 ในปีงบประมาณ 2546) 
8) เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 5 ต่อปี 

 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  แผนงาน 
  1) พัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  พ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่สีเขียว 

2) การพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนกลุ่มจังหวัด 
3) การจัดการขยะในพ้ืนที่ 

  4) การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
  1) สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงแหล่งน้ าเพิ่มข้ึน  เป้าหมายร้อยละ  25 ต่อปี 
  2) สัดส่วนเกษตรกรที่ท าเกษตรบริเวณท่ีพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ิมข้ึนเป้าหมายร้อยละ  
   25 ต่อปี 
  3) ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้มีค่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเป้าหมายร้อยละ 0.20 ของ 
   พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดต่อปี 
  4) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานทดแทน เป้าหมายร้อยละ 1 ต่อปี 
  5) ร้อยละของปริมาณขยะท่ีน ากลับมาใช้ประโยชน์  เป้าหมาย  ร้อยละ 10 ต่อปี 
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  6) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เป้าหมาย  
   ร้อยละ 25 ต่อปี 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง 
 แผนงาน 
 1) สังคมมีความม่ันคงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2) ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อย 
 3) สังคมปลอดยาเสพติด 
 4) แรงงานต่างด่าวตามแนวชายแดนได้รับการบริหารจัดการที่เป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 

 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 1) จ านวนคดีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง  ร้อยละ 5 
 2) จ านวนเหตุการณ์ (สังคม ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม) ที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ 
  เพ่ือนบ้านจ านวน 0  ครั้งหรือไม่เกิดขึ้นเลยต่อปี 
 3) จ านวนหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น  จ านวน 15 ชุมชน ภายในปี 
2565 
 4) ระดับความส าเร็จในการจัดประชุมหารือเสริมสร้างความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง 

ราชอาณาจักรไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – ราชอาณาจักกัมพูชา
จ านวน 3 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ การค้าการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

(1) ผลิตข้าวหอมมะลิ  พืชเศรษฐกิจ  ปศุสัตว์และประมงของกลุ่ม
จังหวัดฯ ให้ได้ปริมาณและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
(2) แปรรูปและแปรสภาพสินค้าเกษตรและสร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปในระดับอุตสาหกรรม 
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(3) ผลักดันกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปและ
เกษตรอินทรีย์ 
(4) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและการสร้างเครือข่ายด้าน
การค้า  การลงทนุทั้งในและต่างประเทศ 
(5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายการคมนาคมขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์ 
(6) การสร้างกลไกและพัฒนาเครือข่ายความรวมมือและบูรณาการ
การท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน  กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความหลากหลาย 
(8) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 
(9) บูรณาการพัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม 
(10) พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกกลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

(1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
(2) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ การศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดี 
(3) การยกระดับศักยภาพแรงงานและพัฒนาอาชีพ 
(4) การส่งเสริมด้านความยุติธรรมแก่ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(1) ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ฟ้ืนฟู ปลูก
ต้นไม้ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
(2) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพ้ืนที่เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ 
(3) ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียในพ้ืนที่และการ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
(4) ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
ลักษณะเกษตรกรรมยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

กรอบแนวทางในการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 

(1) ส่งเสริมการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ 
(2) กระชุบความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและการสอดส่องดูแล
ความเรียบร้อยตามพ้ืนที่ชายแดน 
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(3) บูรณาการป้องกัน  ปราบปรามและบ าบัดปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเชิงบูรณาการ 
 

 
 1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปี 2563 
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
 วิสัยทัศน์ 
  “ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร” 
 พันธกิจ : 

1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของจังหวัด(การปศุ
สัตว์,การประมง,เกษตรอุตสาหกรรม,พืชเศรษฐกิจ และผลไม้) ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
ม่งสู่การเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ สามารถแข่งขันได ้รวมทั้งสามารถลดต้นทุนภาคการเกษตรให้กับ
เกษตรกร 
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2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยการสร้างโอกาส และสนับสนุนให้มีการลงทุนทั้งในระดับ
พ้ืนที่และเชื่อมโยงการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานาท้องเที่ยวที่ครบวงจรทั้ง
การพัฒนาแหล่งทอ้งเที่ยว การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขยายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลการท้องเที่ยว
ให้รองรับกับการพัฒนา Thailand 4.0 

3. ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปลูกฝังการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับขบธรรม
เนียมวัฒนธรรมประเพณี 

4. เสริมสร้างความสมดุล ความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก 

  ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และยกระดับสินค้าการเกษตร การค้า

และการทอ่งเที่ยว ให้ไดม้าตรฐานและแข่งขันได้ 
2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม 
3. ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ

ยั่งยืน 
4. ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างสังคมท่ีมีความอยู่เย็นเป็นสุข 
5. ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 วัตถุประสงค์ โดยวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ดังนี้ 
1. พัฒนาสินค้าเกษตร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของจังหวัด (การปศุสัตว์,การ 

ประมง,เกษตรอุตสาหกรรม,พืชเศรษฐกิจและผลไม้)ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน มุง่สู่การ
เป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถลดต้นทุนภาคการเกษตรให้กับเกษตรกร 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปลูกฝังการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับขบธรรม
เนียมวัฒนธรรมประเพณี 

3. เสริมสร้างความสมดุล ความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก 
4. เสริมสร้างความม่ันคงตามแนวชายแดน ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของ 

บ้านเมือง และลดความเหลื่อล้าทางสังคม 
5. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความพึงพอใจ 

สูงสุดของผู้รับบริการ 
 เป้าหมายและตัวชี วัด 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการ
ท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแข่งขันได้ 
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 ตัวช้ีวัด 
1. รอ้ยละที่เพ่ิมข้ึนของเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนการผลิต 
2. รอ้ยละที่เพ่ิมข้ึนของโครงข่ายคมนาคม 
3. รอ้ยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้เกษตรกรกลุ่มเกษตรปลอดภัย 
4. รอ้ยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้เกษตรกรกลุ่มปศุสัตว์/ประมง 
5. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นเมืองกีฬา 
6. รายได้จากการจ าหนา่ยสินคา้ OTOP 
7. รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 
8. ผลผลิตข่าวหอมมะลิเฉลี่ย (กก./ไร่) 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวช้ีวัด 

1. ผลิตภาพแรงงาน 
2. รอ้ยละที่เพ่ิมข้ึนของจานวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
3. รอ้ยละที่เพ่ิมข้ึนของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
4. ระดับความความส าเร็จของการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด 
5. รอ้ยละของครัวเรือนที่เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความยั่งยืน 
  ตัวช้ีวัด 

1. จานวนพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายไดร้ับการคุ้มครอง ดูแลให้คงความสมบูรณ์ (ล้านไร ) 
2. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการน้า 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างสังคมท่ีมีความอยู่เย็นเป็นสุข 
 ตัวช้ีวัด 

1. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน 
2. รอ้ยละของหมู่บ้านที่มีการแพรร่ะบาดของยาเสพติดระดับรุนแรงมีไม่เกินร้อยละ 10 

ของหมู่บ้านทั้งหมด 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหมแ่ล้วได้นาไปใช้ประโยชน์ 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการ
ท่องเที่ยว 
ให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขันได้ 

1. พัฒนาการตลาด การค้า การลงทุน การขนส่งสินค้า และการส่งออก 
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการที่ครบวงจร 
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3. ส่งเสริมกระบวนการผลิต การแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้าที่มีประสิทธิภาพและระบบชลประทานที่ครอบคลุมทั่วถึง 
5. ลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร 
6. เกษตรกรรมมีเสถียรภาพ เกษตรกรมีความมั่นคงด้านรายได้ 
7. ส่งเสริมการผลิตสินค้าภาคการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง เพ่ือการจ าหนา่ยที่ได้มาตรฐาน 

และมีคุณภาพ 
8. ส่งเสริมการผลิต และบริหารจัดการโคเนื้อเพ่ือการจ าหน่ายที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
9. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบ ารุงศาสนา 
2. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพ 
3. สนับสนุนการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิต 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค ปัจจัยพื้นฐานทางสังคม และระบบบริการ 

สุขภาพให้มีมาตรฐาน 
5. ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นเมืองกีฬา 
6. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพแรงงานที่มีคุณภาพ 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ และพลังงานทางเลือก 
2. ปูองกันและควบคุมการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
3. สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งใช๎ประโยชน์จาก

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 4. คุม้ครอง ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปา่ และปา่อนุรักษ์ 

5. ส่งเสริมกิจกรรม CSR ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. สร้างจิตสานึกของประชาชน ไมใ่ห้ทาลายและมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างสังคมท่ีมีความอยู่เย็นเป็นสุข 
1. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และแกไ้ขปัญหา

ยา 
เสพติดอาชญากรรม การค้ามนุษย์ และแรงงานผิดกฎหมาย 

2. พัฒนาศักยภาพเพ่ือก้าวสู่กับประชาคมโลก 
3. ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างของทางราชการให้พร้อมบริการประชาชน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
1. พัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



  ๕๔   

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ                              

 

2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด ภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาล 

 1.3.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 
2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 
 วิสัยทัศน์ 

“เมืองน่าอยู่  ประตูการค้าการท่องเที่ยว เป็นเลิศด้านการศึกษาและกีฬา  
น าสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานสากล” 

 พันธกิจ (Mission)  
1. สร้างความมั่นคง  มั่งคั่ง  ความสงบเรียบร้อย บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบร่มรื่นด้วย

พ้ืนที่สีเขียว 
  2. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมท้องถิ่น 
  3. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ า และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการท้องถิ่น 
  4. ส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  5. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. ส่งเสริมสุขภาพสนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด 

 7. ส่งเสริมสินค้าเกษตรทีได้มาตรฐานและปลอดภัยรวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้า 

8. บูรณาการการท างานของหน่วยงานราชการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ 

 เป้าประสงค์รวม 
  1. ชุมชนและสังคมมีความเป็นระเบียบและมีความสงบเรียบร้อยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้เส้นทางคมนาคม และมีระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
  3. มูลค่าการลงทุนและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
  4. ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานเพ่ือไม่ให้สูญหาย 
  5. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงขึ้น 
  6. ผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 ผลผลิตที่ได้ 3 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3. ด้านเศรษฐกิจ 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 เป้าประสงค์  
  1. มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพ 

 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง รวมทั้ง
พัฒนาเมืองให้ได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 เป้าประสงค์  
  1. สังคมเกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
  2. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
  4. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  5. ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  7. ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติและผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
  8. ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

กลยุทธ์ 
  1. การส่งเสริมส านึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพ่ือความสมานฉันท์
ของคนในชาติ 
  2. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน 
  4. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  5. การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พ่ึงพาตนเองได้ 
  7. สร้างค่านิยม จิตส านึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนและ
ประชาชน 
  8. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติดและ
ปัญหาทางสังคมอ่ืน ๆ 
  9. สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 



  ๕๖   

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ                              

 

  10. การบูรณาการการศึกษาศาสนาวัฒธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานอย่างองค์รวม 
  11. การส่งเสริมความสุมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  12. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่อาชีพ 
 

 ตัวช้ีวัด 
  1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักชาติ 
  2. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ ได้รับการช่วยเหลือรวดเร็ว ทันตามความ
ต้องการ 
  3. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 
  4. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
  5. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  6. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 
  7. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด 
  8. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
  9. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
  10. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของโครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
  11. ร้อยละของการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาต่อ ม.ปลาย,สายอาชีพ 
  12. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าค่าฐาน 
  13. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (สมศ.) 
  14. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 
  15. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน 
  16. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  17. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
  18. อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก (เป้าหมายไม่เกิน 84 ต่อแสนของประชากร) 
  19. ร้อยละของอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 
  20. จ านวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่เข้ารับการอบรมศีลธรรม 
คุณธรรมและจริยธรรม 
  21. จ านวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
  22. ร้อยละของครอบครัวที่มีความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น 
  23. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการทางสังคม 
  24. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม 
  25. จ านวนแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา
สาธารณสุข และแรงงานอย่างองค์รวม 
  26. จ านวนแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้ในหน่วยงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
กีฬา สาธารณสุขและแรงงาน 
  27. จ านวนแผนงาน/โครงการที่ส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน 
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  28. ร้อยละของจ านวนหมู่บ้านตามแนวชายแดน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ
ได้รับความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ 
  29. พัฒนานักกีฬาให้เป็นนักกีฬาทีมชาติ มีนักกีฬาไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ 
  30. มีล าดับของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ 

 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 เป้าประสงค์ 
  1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
  2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น 

 กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
  3. ส่งเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานท าทั้งในและนอกระบบ 
  4. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 

 ตัวช้ีวัด 
  1. จ านวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. จ านวนหมู่บ้านที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  3. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม/สนบัสนนุการปรับแผนชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วม 
  4. จ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
  5. จ านวนแหล่งเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
  6. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของของมูลค่าการค้าชายแดน 
  7. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
  8. ร้อยละของจ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  9. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว 
  10. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ 

“ชุมชนน่าอยู่  เศรษฐกิจดี มีแหล่งวัฒนธรรม น าคนสู่คุณภาพ” 

          2.2 ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ายการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ 
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  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
          2.3 เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
3. เพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. เพ่ือป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด 
5. เพ่ือป้องกันภัยสาธารณะที่จะเกิดขึ้นและประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติได้รับการช่วยเหลือได้

อย่างทันท่วงที 
6. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 

   8. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
          2.4 ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของโครงสร้างพ้ืนฐานแต่ละประเภท  
2. มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละของการเจ็บป่วยและการติดเชื้อลดลง 
4. ตัวเลขคดีด้านยาเสพติดลดลง 
5. จ านวนวธิีการในการป้องกันสาธารณภัยและห้วงระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย 
6. จ านวนโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7. ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมของประชาชนใน

พ้ืนที่ 
8. ระดับความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ใช้บริการ 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 

1. โครงสร้างพื้นฐานแต่ละประเภทเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 50  
2. แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 70 
3. มีตัวเลขการเจ็บป่วยและการติดเชื้อไม่เกิน 10% ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
4. ตัวเลขคดีด้านยาเสพติดลดลง ไม่เกินร้อยละ 20 ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
5. จ านวนวธิีการในการป้องกันสาธารณภัยและห้วงระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 
6. จ านวนโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 70 
7. ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมของประชาชนใน

พ้ืนที่เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 30 
8. ระดับความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ใช้บริการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

2.6 กลยุทธ์ 
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1. ส ารวจและจัดท าบัญชีโครงสร้างพ้ืนฐานพร้อมทั้งเสนอโครงการของบประมาณจากแหล่ง
งบประมาณต่าง ๆ เพ่ือจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นอย่างเพียงพอ 

2. จัดหาประมาณด้านแหล่งน้ าทั้งในและนอกงบประมาณเพ่ือให้มีแหล่งน้ าที่เพียงพอต่อ
การอุปโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

3. ส่งเสริมสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมถึงจัดให้มีโครงการด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬาเพ่ือให้เกิดการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ สร้าง
คุณค่าในตัวบุคคลเพ่ือห่างไกลยาเสพติด 

5. ฝึกทบทวน อป.พร. ให้สามารถด าเนินการยับยั้งสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นและก าหนดแนว
ทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยลดระยะเวลาการด าเนินการให้สั้นลง 

6. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในต าบล รวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนใน

ต าบลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปลอดสารเคมีด้วยวิธีการต่าง ๆ 
   8. มีการอ านวยความสะดวกในการให้บริการเพ่ือพัฒนาสู่การบริการที่เป็นเลิศ 

 

 

 

 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ  
2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4)  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในต าบล รวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนใน

ต าบลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปลอดสารเคมีด้วยวิธีการต่าง ๆ 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง มุ่งพัฒนา 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานรวมถึงแหล่งน้ า ด้านสังคมและสาธารณสุข ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
และการท่องเที่ยวและด้านการให้บริการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนา  ดังนี้ 
จุดแข็ง (S:strengths)  

 1. พื้นที่ท าการเกษตรขนาดใหญ่  สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่  การปลูกข้าว  
และพืชผักต่างๆ   

2. เป็นศูนย์รวมทางศาสนาและวัฒนธรรม  มีวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพสักการะของคน
ในชุมชนหลายแห่ง 

3. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์  ยึดถือแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลเป็นส าคัญ 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  มีความสามารถในการบริหารจัดการ  แก้ไขปัญหาและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในกรณีเร่งด่วน    
5. ข้าราชการ  พนักงาน  พนักงานจ้าง  มีความซื่อสัตย์  สามัคคี  อยู่กันแบบพ่ีแบบน้อง   ร่วมกัน

ท ากิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 
6. บุคลากรส่วนใหญ่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  สามารถประสานความร่วมมือกับชุมชนได้เป็นอย่างดี 
7. องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  มีระบบการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  เป็นธรรม ซึ่งก่อให้เกิด

ความประทับใจต่อผู้มารับบริการ 
8. องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง มีระบบโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน  จึงท าให้การท างานเป็น 

ระบบ  ไม่ซ้ าซ้อน 

           จุดอ่อน (W:weaknesses)   
1. ยังไม่มีระบบการจัดการน้ าและการชลประทาน  ตลอดจนปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ าท่วม 

ท าให้ท าการเกษตรได้ไม่เต็มตามศักยภาพความสามารถของพ้ืนที่ทางการเกษตร 
   2.  ไม่มีระบบการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐาน  

3.  ปัญหาระบบสาธารณูปโภคท่ียังไม่ทั่วถึง 
4. งบประมาณในการบริหารงานมีค่อนข้างจ ากัด 
5. การขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วน  และโครงการที่เกินศักยภาพ   ไม่ค่อย

ได้รับการสนับสนุน 
6. บางโครงการ  บางกิจกรรม  เป็นความต้องการของประชาชน   แต่มีแนวทางปฏิบัติ  

ที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบ  กฎหมาย  ท าให้ประชาชนไม่เข้าใจในเรื่องอ านาจหน้าที่ของ อบต. จึงเกิดความไม่
พอใจในการด าเนินงาน  ซึ่งมีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

 7. องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  มีวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก
งบประมาณมีค่อนข้างจ ากัด 
  8. องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงยังไม่มีระบบแผนที่ภาษีรองรับการจัดเก็บรายได้  ท าให้เก็บภาษี
ได้น้อย 

 โอกาส(O:opportunities)   
1. รัฐให้ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  ตามมาตรา 274   โดย

ต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัด  และประเทศเป็นส่วนรวม   
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 2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลโดยเน้นประสิทธิภาพ  ประหยัด  เป็นธรรม  
โปร่งใส  เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด  ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผลประโยชน์  
  3. ท าเลที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท า
การเกษตร  มีสามารถผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีได้เป็นจ านวนมาก  

4. ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  มีความสามัคคี  ร่วมมือ  ร่วมใจกัน
ในการจัดกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

5. ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  อย่างต่อเนื่อง 

6. องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงเป็นต าบลที่สามารถเดินทางผ่าไปได้หลายอ าเภอ  ท าให้
สามารถที่จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตได้เร็ว  

อุปสรรค(T:threats)   
 1. การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลขาดความต่อเนื่อง  ผลจากความไม่มั่นคงทาง การเมือง 

2. ขาดการจัดท าและวางระบบผังเมือง       
 3. ประชาชนบางคนขาดจิตส านึกในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของครัวเรือน  ซึ่งสร้างความ
สกปรกให้ครัวเรือนและบริเวณสาธารณะ        
 4. ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ยังมีการเผาตอซังข้าว ท าให้เกิดมลพิษและ
เกิดไฟป่าท าลายสิ่งแวดล้อม   

5. ประชาชนขาดความรู้ ทักษะในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและขาดการสร้างเอกลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและติดตลาด 

 
 ส่วนที่ 3 

 
 

3.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- การเศรษฐกิจ 
-บริการชุมชนและ
สังคม 
 

- อุตสาหกรรมและการโยธา 
- เคหะและชุมชน 
 

- กองช่าง 
 

 
- 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคมและ
สาธารณสุข 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชนและ
สังคม 
-การด าเนินการอื่น 

- งบกลาง 
- สังคมสงเคราะห ์
- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- รักษาความสงบภายใน 
- สาธารณสุข 
 

- ส านักงานปลัด 
- กองสวัสดิการฯ 
 

 
 
- 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
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3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั
และการอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- สังคมสงเคราะห ์
- การเกษตร 

- ส านักงานปลัด 
- กองสวัสดิการฯ 
 

 
 
- 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการส่งเสริม
อาชีพและเศรษฐกิจ 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- การพาณิชย ์
- อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

- ส านักงานปลัด 
- กองสวัสดิการฯ 
- กองช่าง 

 
- 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
และการท่องเที่ยว 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- การศึกษา 
- การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

- กองการศึกษาฯ 
- กองช่าง 

 
- 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการให้บริการ
และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

- บริหารงานท่ัวไป 
- บริการชุมชนและ
สังคม 
- การเศรษฐกิจ 
 

- บริหารงานท่ัวไป 
- อุตสาหกรรมและการโยธา 

- ส านักงานปลัด 
- กองช่าง 
 

 
 
- 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 12 แผนงาน 5 ส่วนราชการ  
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
  1.  ด้านบุคลากร ยังขาดแคลนบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ท่ีช านาญงานเฉพาะด้าน 
  2.  ประสิทธิภาพทางการเงิน งบประมาณไม่เพียงพอ ความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงิน  
  3.  วัสดุทรัพยากร ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
  4.  การบริหารจัดการ  การประชาสัมพันธ์  ระบบข้อมูลสารสนเทศยังมีไม่มา 
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กลยุทธ ์

 

3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง (พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงปี พ.ศ.2561 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ให้บริการและการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการส่งเสริม
อาชีพและเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและ

สาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ      

อบต.โจดม่วง 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและการท่องเท่ียว 

แบบ ยท.01 

 

เป้าประสงค์ 

 

1.เด็กและเยาวชน
ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
 
 

1.ประชาชนมีอาชีพเสริม
และรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนสามารถพึ่ง 
ตนเองได้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.ศักยภาพการผลิตสินค้า
และบริการเพิ่มขึ้น 
 

1.ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 
2.ผู้ได้รับภัยพิบัติได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงท ี
3.มีทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ มีระบบ
นิเวศน์ที่สมดุล 
 

1.สังคมมีความ
สมานฉันท ์
2.ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้น 
 

 

แนท 

 

มีโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เอื้อประโยชน์ตอ่
การด ารงชีวิตและ
การประกอบอาชพี 

1.ประชาชนมีความพึง
พอใจในการรับบริการ 
2.ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบับทบาทหน้าที่
ของ อบต.และบทบาท
หน้าที่ของตน 
 

จัดสรรงบประมาณและ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
ชุมชน ให้ชุมชนมี
สุขภาพกายสุขภาพใจที่
ดี 

ส่งเสริมให้เกิดความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนมีรายได้ มี

คณุภาพชีวิตที่ด ี

สง่เสริมการพฒันาคณุภาพ

การศกึษาพร้อมทัง้สง่เสริม

ให้มีการทอ่งเที่ยวเชิง

วฒันธรรม 

พัฒนาระบบการให้บริการที่
เป็นเลิศ พร้อมทั้งส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้ที่ทันสมัย
ในทุกด้าน 
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 สง่เสริมการพฒันาคณุภาพ

การศกึษาพร้อมทัง้สง่เสริม

ให้มีการทอ่งเที่ยวเชิง

วฒันธรรม 
 

 ส่งเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีของ

คนในท้องถิ่น 

 3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลโจดม่วง (พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงปี พ.ศ.2561 (ต่อ) 

 
  

แบบ ยท.01 

 

 

                          แผนงาน 

กลยุทธ ์

 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ     

ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

จ านวน 219 โครงการ 

แผนงาน

การเกษตร 

ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการชุมชน ให้
ชุมชนมีสุขภาพกาย
สุขภาพใจที่ด ี

ส่งเสริมให้เกิดความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

พัฒนาส่งเสริมอาชีพ
ให้ประชาชนมีรายได้ 
มีคณุภาพชีวิตที่ด ี

พัฒนาระบบการให้บริการ
ที่เป็นเลิศ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้ที่ทันสมัยในทุกด้าน 

แผนงาน

งบกลาง 

จ านวน  88 โครงการ 

 

จ านวน  30 โครงการ 

 

จ านวน  38 โครงการ 

 

จ านวน 110 โครงการ 

 

จ านวน 108 โครงการ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์(Startegic map) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ยท.02 

ชุมชนน่าอยู่  เศรษฐกิจดี  มีแหล่งวัฒนธรรม  น าคนสู่คุณภาพ 
 

วิสัยทัศน์ 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข 

การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

การพัฒนาส่งเสริม
อาชีพและเศรษฐกิจ 

การพัฒนาการศึกษาศาสนาวัฒน-
ธรรมท้องถิ่นและการท่องเท่ียว 

การพัฒนาการให้บริการและ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เป้าประสงค ์

มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพ 

 

1.ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 
2.ผู้ได้รับภัยพิบัติได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงท ี
3.มีทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ มีระบบนิเวศน์
ที่สมดุล 
 

1.ประชาชนมีอาชีพเสริม
และรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนสามารถพึ่ง 
ตนเองได้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.ศักยภาพการผลิตสินค้า
และบริการเพิ่มขึ้น 
 

1.เด็กและเยาวชนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
2.มีกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม 
 

1.ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการรับบริการ 
2.ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าทีข่อง อบต.และ
บทบาทหน้าทีข่องตน 
 

ค่าเป้าหมาย 

1.สังคมมีความ
สมานฉันท ์
2.ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้น 
 

1.ร้อยละของแหล่งน้ าที่
ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
2.ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น 
3.ร้อยละของถนนที่ได้รับ
การปรับปรุง 
4. ร้อยละของไฟฟ้าที่มกีาร
ขยายเขตเพิ่มขึ้น 

1.ร้อยละของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม 
2. ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.ร้อยละของกิจกรรม/
โครงการที่สนับสนุน
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
2.จ านวนผู้ประสบภัยที่
ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ทันที 
 
 

1.ร้อยละของกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้เสริม 
2.ร้อยละของครัวเรือนที่
สามารถด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.ร้อยละของกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริม
การศึกษา 
 2.ร้อยละของกจิกรรมที่
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 
 

1.ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนในการรับ
บริการ 
2. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
เร่ืองบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ 
ของ อบต. 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์(Startegic map)(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 

แผนงาน 

1. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน การคมนาคมให้
ครอบคลุม 
2. พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า
อย่างมีประสิทธภิาพ 
3. จัดหาแหล่งน้ าเพือ่การ
อุปโภคบริโภคให้เพียงพอ 
4. ขยายเขตไฟฟ้าให้
ครอบคลุม 
 

 

1. จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้ามามีสว่น
ร่วมในทุกด้าน 
2. ส่งเสริมในเร่ืองสุขอนามัย 
และการระงับโรคติดต่อ 
3. จัดท าโครงการด้านการ
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และขยายผลทุกป ี
 

1. จัดอบรมทบทวนการ
ปฏิบัติงานของ อป.พร. 
 2. รณรงค์ให้ประชาชน
เฝ้าระมัดระวังยาเสพติด 
3. จัดอบรมให้ความรู้ใน
การปฏิบัตหิน้าที่แก่หนว่ย
กู้ชีพกูภ้ัย 
4. ปรับลดระยะเวลาการ
ให้บริการประชาชน 
 

 

1. ส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 
2. ตั้งเป้าหมายสู่การ
ให้บริการที่เป็นเลิศ 
 สอดแทรกเนื้อหาให้
ความรู้เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของ อบต.เมื่อออก
ประชาคมเร่ืองต่าง ๆ 
 
4.  
 

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ 
2. จัดอบรมอาชีพเสริมที่
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพสินค้า วิสาหกจิ
ชุมชน 
4. รณรงค์ให้ประชาชน
ด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียง  
 
 

1. พัฒนาระบบการศึกษา
ให้ทันสมัยเหมาะสมกบัวยั 
2. ส่งเสริมกิจกรรม
ทางการศึกษา 
3. จัดกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. ประชาสัมพันธก์ิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

 

แผนงาน
การ  

ศึกษา 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

แบบ ยท.02 

ค่าเป้าหมาย 

1.ร้อยละของแหล่งน้ าที่
ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
2.ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น 
3.ร้อยละของถนนที่ได้รับ
การปรับปรุง 
4. ร้อยละของไฟฟ้าที่มกีาร
ขยายเขตเพิ่มขึ้น 

1.ร้อยละของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม 
2. ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.ร้อยละของกิจกรรม/
โครงการที่สนับสนุน
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
2.จ านวนผู้ประสบภัยที่
ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ทันที 
 
 

1.ร้อยละของกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้เสริม 
2.ร้อยละของครัวเรือนที่
สามารถด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.ร้อยละของกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริม
การศึกษา 
 2.ร้อยละของกจิกรรมที่
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 
 

1.ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนในการรับ
บริการ 
2. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
เร่ืองบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ 
ของ อบต. 
 

แผนงาน
การ 

เกษตร 

 

แผนงานการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

แผนงาน
งบกลาง 

 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์
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ส่วนที่ 4 
 

 
 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท า
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 

 
 
 
 

การติดตามประเมินผล 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ 
ฯลฯ ดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศสุัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุม่อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่นการนับถือศาสนาประเพณี และงาน
ประจ าปี ภมูิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธ -ศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 
 

 
๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 
 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 
 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐  
 

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 
 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 
 

(๑๐)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร ์
๓.๔ วสิัยทัศน ์
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

   
   
   

แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกจิหรือสิ่งท่ีต้องท าตามอ านาจหน้าที่ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนนิการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้วา่จะพฒันาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเปน็มาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พืน้ที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธบิายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าทีไ่หน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปวา่
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรา้งความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ ๑๒ 
โดย (๑) ยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศนูยก์ลางพัฒนา (๓) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสูป่ฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อยา่งจริงจังใน ๕ 
ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เปน็เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพฒันา 
(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพน้กับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สงู (๒) การพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอยา่งมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเปน็มติรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย 
ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสนิค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม 
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสนิค้าไปสูก่ารเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้ก าเนดิขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดสว่นหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

๕.๘ โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพฒันาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(๕) ๕ 

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) 
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕) ๕ 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) 
ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 
 

(๕) ๕ 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับ
ของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) ๕ 

รวมคะแนน 100  

 

 

 

และการวิจัยและพัฒนาแลว้ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
การเกษตรเทคโนโลยีชวีภาพ สาธารณสุข วฒันธรรม ฯลฯ 
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ

ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

4.3.1  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

        

  

๒. การเสรมิสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
และคณุภาพชีวิตที่ด ี

        
  

๓. การยกระดับ
เศรษฐกิจให้พึ่ง 
ตนเองและแข่งขันได ้

        
  

รวม           
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ   
๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

  
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาต 
  4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิด
โรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย 
มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่ งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   
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  (๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหา
ในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน 
โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

4.4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
   (๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ียังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวใน
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพื้นที่  เส้นทางคมนาคม
ยังไม่ครบ  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาที่จ าเป็นเร่งด่วนต่อไป 
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

1) เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 

 2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
  3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง
เรื่องอาจท าไม่ได้ 

 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
     1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
 2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
 3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 4)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่              
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ภาคผนวก
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