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ค าน า 
 

  ด๎วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น       
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให๎องค์การบริหารสํวนต าบลมีอ านาจหน๎าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นของตนเอง ภายใต๎การก ากับตรวจสอบดูแลของหนํวยงานรัฐ และผํานการมีสํวนรํวมของประชาชนและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลง
วันที่  15  พฤษภาคม 2562 แจ๎งซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) โดย
ก าหนดให๎จัดท าให๎แล๎วเสร็จภายในวันที่  15  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2562 นั้น  

องค์การบริหารสํวนต าบลโคกสวําง  ได๎เล็งเห็นความจ าเป็นเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
จึงจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   โดยผํานการกระบวนการจัดท า
ประชาคมท๎องถิ่น และสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมูํบ๎านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแตํละปี ซึ่งมีความตํอเนื่องและเป็นแผน
ก๎าวหน๎า องค์การบริหารสํวนต าบลโคกสวําง หวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับนี้ จะ
ใช๎เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปี และตอบสนองความต๎องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวน
ต าบลโคกสวํางได๎อยํางมีประสิทธิภาพตํอไป 
 
 
 
 
 
        องค์การบริหารสํวนต าบลโคกสวําง 
                                      มิถุนายน  2562 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง  อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม 
*************************** 

ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
              1. ด้านกายภาพ 

         1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
  ต าบลโคกสวําง  แตํเดิมข้ึนกับต าบลปลาปาก  อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  และได๎แยกออก
จากต าบลปลาปาก  มาตั้งเป็นต าบลโคกสวําง  ปัจจุบันเป็นต าบลที่ตั้งในเขตการปกครองของอ าเภอปลาปาก  ต าบล
โคกสวําง อยูํหํางจากอ าเภอปลาปาก ทางทิศตะวันตก  ระยะทางประมาณ  12  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด  
ประมาณ  51.21 ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  23,437  ไรํ  มีพื้นที่ท าการเกษตร  ประมาณ  21,779  ไรํ 
  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศเป็นปุาโปรํง เป็นพื้นที่ราบประมาณ 70 %  และเป็นที่ดอนประมาณ 30 %  
มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางอยูํระหวําง  160 - 188  เมตร พื้นที่สูงสุดอยูํทีบ่ริเวณทิศตะวันตกของบ๎าน
นาสีนวน หมูํที่ 5  และทิศตะวันออกของบ๎านโคกสวําง หมูํที่ 1,8  แล๎วจะคํอย ๆ  ลาดต่ ามาพ้ืนที่บริเวณบ๎าน 
วังกะเบา หมูํที่ 4,6 และบริเวณบ๎านสีทน หมูํที่ 3, 7 พ้ืนที่ต่ าสุดอยูํบริเวณทิศตะวันออกของบ๎านวังกะเบา หมูํที่ 
4,6 ทิศตะวันออกของบ๎านสีทน หมูํที่ 3, 7 และทิศตะวันออกบ๎านนาสีนวน หมูํที่ 5  
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  มีลักษณะภูมิอากาศประเภทฝนเมืองร๎อนเฉพาะฤดู ซึ่งหมายถึง บริเวณภูมิประเทศแถวนี้ จะมีฝน
ตกชุกอยูํชํวงหนึ่งในรอบปี สลับกับชํวงอากาศแล๎งที่เห็นชัดเจน โดยเฉพาะอุณหภูมิสูงตลอดปีเนื่องจากตั้งอยูํในเขต
ศูนย์สูตร ลักษณะภูมิอากาศจะอยูํภายใต๎อิทธิพลของลมมรสุมประจ าฤดูที่ส าคัญคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต๎ และ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กลําวคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต๎ จะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี พัด
เอาความชุํมชื้นมาจากมหาสมุทรอินเดีย เข๎ามาสูํบริเวณนี้ ซึ่งถือวําเป็นชํวงฤดูฝนของปี จะกินระยะเวลาไปจนถึง
ประมาณเดือนกันยายน ในชํวงนี้ถือเป็นชํวงฤดูเพาะปลูก  สํวนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะเริ่มตั้งแตํประมาณ
เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคม  ซึ่งลมมรสุมนี้จะพัดเอาความแห๎งแล๎ง และความหนาวเย็นจาก
ประเทศจีนเข๎ามาในระยะนี้ อากาศจะเริ่มหนาวเย็นไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคม  และระยะตํอมาจากประมาณ
กลางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน จะเป็นชํวงที่อากาศร๎อนจัด เพราะได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต๎ 
      ภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ 

1) ฤดูร๎อน  เริ่มตั้งแตํเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม   มีอากาศร๎อนอบอ๎าว 
2)  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตํเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน   มีฝนตกชุก  

    3)  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตํเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม    อากาศหนาวเย็นถึงหนาวจัด  
แห๎งแล๎ง และมีลมพัดแรง 

  1.4 ลักษณะของดิน 
  พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่ราบสูง ดินผสมลูกรัง เป็นสํวนใหญํ  
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 
    ทิศเหนือ จดต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก 
    ทิศใต๎  จดต าบลโคกสี  อ าเภอวังยาง 
    ทิศตะวันออก จดต าบลหนองเทาใหญํ อ าเภอปลาปาก 
    ทิศตะวันตก จดต าบลโคกสูง  อ าเภอปลาปาก 
  จ านวนหมูํบ๎านในเขตต าบลโคกสวําง   มีจ านวน  8  หมูํบ๎าน  ได๎แกํ 
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หมูํที่ ชื่อหมูํบ๎าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1 โคกสวําง โคกสวําง ปลาปาก นครพนม 
2 โพนสวาง โคกสวําง ปลาปาก นครพนม 
3 สีทน โคกสวําง ปลาปาก นครพนม 
4 วังกะเบา โคกสวําง ปลาปาก นครพนม 
5 นาสีนวน โคกสวําง ปลาปาก นครพนม 
6 วังกะเบา โคกสวําง ปลาปาก นครพนม 
7 สีทน โคกสวําง ปลาปาก นครพนม 
8 โคกสวําง โคกสวําง ปลาปาก นครพนม 

   

2.2  การเลือกตั้ง 
  ต าบลโคกสวําง มีระบบการปกครองแบบองค์การบริหารสํวนต าบล ขนาดกลาง  มีจ านวน  8 
หมูํบ๎าน  มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล หมูํบ๎านละ  2  คน จ านวน  16  คน  และเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารสํวนต าบล  จ านวน  1  คน และรองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล จ านวน  2  คน 
เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  จ านวน  1  คน ซึ่งมาจากการแตํงตั้งจากนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบลโคกสวําง   
 

3. ประชากร 
  3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
หมู่ที่ ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน ชื่อก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
1 141 156 297 123 นายนิพนธ์  วงคต์าขน 
2 218 231 449 189 นายสมภาร       กวานสูง 
3 425 392 817 272 นางอลัยวรรณ์    นามราช 
4 166 152 318 88 นายมงคล         ค าเห็น 
5 404 405 809 255 ร๎อยตรีเสาร์       เขียวแสง  
6 372 346 718 240 นายสุรสิทธิ์      เดชาเลิศ 
7 481 518 999 326 นายประยุง     เกิดสวําง 
8 179 193 372 169 นายวุฒิพงศ์     วงค์ศรีชา 

รวม 2,386 2,393 4,779 1,662  
 

* ที่มา ระบบสถิติทางการทะเบียน  กรมการปกครอง พ.ศ. 2561   (http://stat.bora.dopa.go.th)   
  

http://stat.bora.dopa.go.th/
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรแยกรายอายุต าบลโคกสวําง อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 
แยกตามเพศ 2,386 2,393 4,779 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล  
-   ผู๎ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎าน 2,375 2,389 4,764 
-   ผู๎ที่ไมํได๎สัญชาติไทย และมีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎าน 4 2 6 
-   ผู๎ที่มีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู๎อ านวยการทะเบียน
กลางก าหนดให๎จัดท าขึ้นส าหรับ ลงรายการบุคคลที่ไมํอาจมีชื่อใน
ทะเบียนบ๎าน) 

0 0 0 

-   ผู๎ที่อยูํระหวํางการย๎าย (ผู๎ที่ย๎ายออกแตํยังไมํได๎ย๎ายเข๎า) 7 2 9 
 

แยกตามชํวงอายุ (ปี)  (เฉพาะผู๎มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎าน) 
อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 24 20 44 1 ปี 24 30 54 
2 ปี 19 26 45 3 ปี 24 24 48 
4 ปี 31 26 57 5 ปี 26 21 47 
6 ปี 35 26 61 7 ป ี 24 31 55 
8 ปี 34 28 62 9 ปี 33 26 59 

10 ปี 31 29 60 11 ปี 19 33 52 
12 ปี 20 39 59 13 ปี 38 21 59 
14 ปี 34 34 68 15  ปี 41 35 76 
16 ปี 31 20 51 17 ป ี 36 33 69 
18 ปี 34 50 84 19 ปี 49 31 80 
20 ป ี 40 31 71 21 ปี 37 33 70 
22 ป ี 27 41 68 23 ป ี 40 28 68 
24 ป ี 37 40 77 25 ป ี 35 33 68 
26 ป ี 44 41 85 27 ป ี 32 39 71 
28 ป ี 35 39 74 29 ป ี 26 33 59 
30 ป ี 34 38 72 31  ปี 28 40 68 
32 ปี 45 19 64 33 ปี 47 34 81 
34 ปี 35 27 62 35 ปี 35 33 68 
36 ปี 42 29 71 37 ปี 43 34 77 
38 ปี 42 48 90 39 ปี 44 52 96 
40 ปี 53 50 103 41  ปี 62 41 103 
42 ปี 38 50 88 43 ปี 40 40 80 
44 ปี 59 55 114 45 ปี 45 44 89 
46 ปี 43 40 83 47 ปี 39 48 87 
48 ปี 48 43 91 49 ปี 36 45 81 
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อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
50 ปี 41 41 82 51 ปี 40 33 73 
52 ปี 37 33 70 53 ปี 29 28 57 
54 ปี 32 28 60 55 ปี 36 40 76 
56 ปี 17 34 51 57  ปี 25 33 58 
58  ปี 36 17 53 59  ปี 19 26 48 
60 ปี 21 32 53 61  ปี 20 21 41 
62 ปี 15 23 38 63 ปี 23 19 42 
64 ปี 15 23 38 65 ปี 14 21 35 
66 ปี 8 18 26 67 ปี 16 13 29 
68 ปี 14 14 28 69 ปี 14 17 31 
70 ปี 9 8 17 71 ปี 7 8 15 
72 ปี 4 10 14 73 ปี 8 12 20 
74 ปี 6 7 13 75 ปี 5 11 16 
76 ปี 8 7 15 77  ปี 6 7 13 
78  ปี 5 8 13 79  ปี 5 8 13 
80 ปี 4 4 8 81 ปี 4 9 13 
82 ปี 1 3 4 83 ปี 3 0 3 
84 ปี 0 4 4 85 ปี 3 5 8 
86 ปี 1 3 4 87  ปี 2 2 4 
88  ปี 1 1 2 89  ปี 2 0 2 
90 ปี 0 1 1 91 ปี 1 0 1 
92 ปี 0 0 0 93 ปี 0 1 1 
94 ปี 0 0 0 95 ปี 0 0 0 
96 ปี 0 1 1 97 ป ี 0 0 0 
98 ปี 0 1 1 99 ปี 0 0 0 

100 ปี 0 0 0 มากกว่า 
100 ปี 

0 0 0 

 * ที่มา ระบบสถิติทางการทะเบียน  กรมการปกครอง พ.ศ.2561     
    (stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php) 
 

4. สภาพทางสังคม 
  4.1  การศึกษา 

-  ศูนยพั์ฒนาเด็กกํอนเกณฑ์ในวัด  มี  5  แหํง  ประกอบด๎วย 
   1.  ศูนย์วัดโคกสวํางวนาราม จ านวนเด็ก   8 คน  
   2.  ศูนย์วัดสามัคคีธรรม  จ านวนเด็ก 10 คน   
   3.  ศูนย์วัดจอมแจ๎ง  จ านวนเด็ก 26   คน  
   4.  ศูนย์วัดศรีนวลบูรพาราม จ านวนเด็ก   8 คน 
   5.  ศูนย์วัดวังทองธรรมมิการาม จ านวนเด็ก 18 คน 
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 -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  มี  4  แหํง  ประกอบด๎วย 
   1. โรงเรียนบ๎านโคกสวําง  จ านวนนักเรียน   79 คน  
   2. โรงเรียนบ๎านศรีธน          จ านวนนักเรียน  192 คน 
   3. โรงเรียนบ๎านวังกะเบา  จ านวนนักเรียน   69    คน                                                           
   4. โรงเรียนบ๎านนาสีนวล     จ านวนนักเรียน     80 คน 
 -  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มี 1 แหํง คือ โรงเรียนโคกสวํางประชาสรรค์  จ านวนนักเรียน  232  คน 
   

4.2  สาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล  1  แหํง  คือ  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลโคกสวําง  
   

4.3 อาชญากรรม 
- 
 

  4.4 ยาเสพติด 
- 
 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
   เบี้ยยังชีพผู๎สูงายุ ผู๎พิการ และผู๎ปุวยเอดส์ 
 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน   
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  -  เส๎นทางติดตํอระหวํางต าบลกับอ าเภอ  มี  2  สาย  เป็นถนนลาดยาง 

-  เส๎นทางติดตํอระหวํางหมูํบ๎านและถนนภายในหมูํบ๎าน  มี  12  สาย 
 

  5.2  การไฟฟ้า 
  - จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช๎  ประมาณ  1,280  ครัวเรือน 
 

  5.3  การประปา 
  -  จ านวน   7   แหํง ได๎แกํ 
   1. ประปาหมูํบ๎านโคกสวําง  หมูํที่ 1 
   2. ประปาหมูํบ๎านโพนวาง   หมูํที่ 2 
   3. ประปาหมูํบ๎านสีทน       หมูํที่ 3 
   4. ประปาหมูํบ๎านนาสีนวน   หมูํที่ 5 
   5. ประปาหมูํบ๎านวังกะเบา   หมูํที่ 6 
   6. ประปาหมูํบ๎านสีทน       หมูํที่ 7 
   7. ประปาหมูํบ๎านโคกสวําง  หมูํที่ 8 
 

  5.4 โทรศัพท์ 
      โทรศัพท์มือถือ โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ  1   หมายเลข 
 

  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
      ที่ท าการไปรษณีย์อ าเภอปลาปาก  รหัสไปรษณีย์  48160 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 
            การประกอบอาชีพหลักของประชากรต าบลโคกสวําง  คือ การท าการเกษตร และประชากรสํวน
ใหญมํีที่ดินท ากินเป็นของตนเองในต าบลโคกสวําง โดยสามารถจ าแนกการท าการเกษตรได๎  ดังนี้ 

ปลูกข้าว 
จ านวน  ไมํเกิน  5  ไรํ มีจ านวน 30  ครัวเรือน 
จ านวน  6-20  ไรํ มีจ านวน     289  ครัวเรือน 
จ านวน  21-50  ไรํ มีจ านวน     241  ครัวเรือน 
จ านวน  50  ไรํขึ้นไป มีจ านวน       50  ครัวเรือน 

ยางพารา 
จ านวน  ไมํเกิน  5  ไรํ มีจ านวน 20  ครัวเรือน 
จ านวน  6-20  ไรํ มีจ านวน     56  ครัวเรือน 
จ านวน  21-50  ไรํ มีจ านวน       7  ครัวเรือน 
จ านวน  50  ไรํขึ้นไป มีจ านวน        1  ครัวเรือน 

มันส าปะหลัง 
จ านวน  ไมํเกิน  5  ไรํ มีจ านวน 42  ครัวเรือน 
จ านวน  6-20  ไรํ มีจ านวน     51  ครัวเรือน 
จ านวน  21-50  ไรํ มีจ านวน       7  ครัวเรือน 

มะเขือเทศ 
 จ านวน ไมํเกิน  5 ไรํ มีจ านวน 120  ครัวเรือน  
  6.2  การประมุง 
 ไมํมีประชาชนท าการประมุงในเขตต าบลโคกสวําง 
  6.3  การปศุสัตว์ 
 ประชากรเลี้ยงสัตว์ โค กระบือ เป็ด ไกํ  สุกร  
  6.4  การบริการ 

ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก  (ปั๊มหลอด)  จ านวน   7   แหํง 
 ปั๊มน้ ามันแบบมีหัวจําย   จ านวน   2   แหํง 
  6.5  การท่องเที่ยว 
 - ฟาร์มตัวอยํางตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพียง บ๎านนาสีนวน – วังกะเบา 
 - พระมหาธาตุเจดีย์ศรีพนมโฆสปัญโญ  วัดโฆสมังคลาราม  บ๎านโพนสวาง  
  6.6 อุตสาหกรรม 
 ไมํมีเขตอุตสาหกรรมและการท าอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ต าบลโคกสวําง 
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 โรงสีข๎าวขนาดเล็ก   จ านวน   23   แหํง 
 ร๎านค๎าภายในชุมชน   จ านวน   28   แหํง 
 ร๎านซํอม ตําง ๆ     จ านวน   6   แหํง 
 รีสอร์ท     จ านวน   1   แหํง 
 รับซื้อมันส าปะหลังและข๎าวเปลือก  จ านวน   1   แหํง 

ผลิตน้ าดื่มเพ่ือจ าหนําย      จ านวน   2   แหํง 
ฟาร์มเลี้ยงสุกร      จ านวน   2   แหํง 
บ๎านเชํา     จ านวน  4 แหํง 

 

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน 
หมูํที่ 1   วิสาหกิจชุมชนกลุํมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ , กลุํมวิสาหกิจชุมชนราชาโคขุน 
หมูํที่ 2   วิสาหกิจชุมชนเทพพนมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ 
หมูํที่ 3   วิสาหกิจชุมชนกลุํมโคขุนโคกสวําง 
หมูํที่ 4   วิสาหกิจชุมชนกลุํมทอผ๎าไหมบ๎านวังกะเบา 
หมูํที ่5   วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อ , กลุํมเย็บผ๎าบ๎านนาสีนวน ,วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคแมํพันธุ์ผลิต

ลูก,วิสาหกิจชุมชนผู๎เลี้ยงสุกรขุน 
หมูํที่ 6   วิสาหกิจชุมชนกลุํมทอผ๎าบ๎านวังกะเบา   
หมูํที่ 7   วิสาหกิจชุมชนกลุํมสํงเสริมการผลิตข๎าวกล๎องบ๎านสีทน , วิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องเรือน

และเฟอร์นิเจอร์ , วิสาหกิจชุมชนสีทนเฟอร์นิเจอร์ , วิสาหกิจชุมชนกองทุนเงินออมสภา
หมูํบ๎าน   

หมูํที่ 8   วิสาหกิจชุมชนศูนย์สํงเสริมและผลิตพันธ์ข๎าวชุมชน , วิสาหกิจชุมชนกลุํมผู๎เลี้ยงสุกร ,   
                 วิสาหกิจชุมชนกลุํมสํงเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ,วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพ , วิสาหกิจชุมชนกลุํมผลิต     
                น้ าดื่มสวํางทิพย์   
   

6.8  แรงงาน 
   คําแรงขั้นต่ าวันละ  300  บาท  
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 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา 
   ประชาชนชาวต าบลโคกสวํางนับถือพุทธศาสนา 
  7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
      ชุมชนมีการท าบุญหรืองานประเพณี ดังนี้ 
 1.  เดือนมกราคม ท าบุญประเพณี  บุญขึ้นปีใหมํ ,บุญเข๎ากรรม 
 2.  เดือนกุมภาพันธ์ ท าบุญประเพณี  บุญคูณลาน (บุญกองข๎าว) 
 3.  เดือนมีนาคม  ท าบุญประเพณี  บุญข๎าวจี่ 
 4.  เดือนเมษายน ท าบุญประเพณี  บุญสงกรานต์,บุญมหาชาติ 
 5.  เดือนพฤษภาคม ท าบุญประเพณี  บุญบั้งไฟ 
 6.  เดือนมิถุนายน ท าบุญประเพณี  บุญวันวิสาหบูชา 
 7.  เดือนกรกฎาคม ท าบุญประเพณี  บุญแผนก  (บุญซ าฮะ) 
 8.  เดือนสิงหาคม ท าบุญประเพณี  บุญเข๎าพรรษา 
 9.  เดือนกันยายน ท าบุญประเพณี  บุญหํอข๎าวประดับดิน 
 10.  เดือนตุลาคม ท าบุญประเพณี  บุญหํอข๎าวสาก 
 11.  เดือนพฤศจิกายน ท าบุญประเพณี  บุญออกพรรษา 
 12.  เดือนธันวาคม ท าบุญประเพณี   บุญกฐิน 
  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
   ภาษาถ่ิน คือ ภาษาญ๎อ 
  7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
   ผ๎าทอพ้ืนเมือง บ๎านวังกะเบา  หมูํที่ 4 
   ข๎าวกล๎อง บ๎านสีทน หมูํ 7  
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น้ า 
  แหลํงน้ าธรรมชาติ  มีล าห๎วยและหนองน้ า ดังนี้ 

หมูํ 1 บ๎านโคกสวําง    ล าห๎วยตับเตํา,สระน้ าเริงรํา,สระน้ าอีสานเขียว,ฝายใต๎,ล าห๎วยกุดแดง,  
ฝายวัด   

หมูํ 2 บ๎านโพนสวาง   ล าห๎วยอีตูํ , ล าห๎วยตับเตํา 
หมูํ 3 บ๎านสีทน    ล าห๎วยแคน , ล าห๎วยบังขนัง ,ห๎วยสามงําม 
หมูํ 4 บ๎านวังกะเบา   ล าห๎วยแคน,  ล าห๎วยบังขนัง   
หมูํ 5 บ๎านนาสีนวน   ล าห๎วยบังขนัง, ล าห๎วยแคน,  ล าห๎วยหินกอง, หนองเชียงงอย,หนองค๎า 

ห๎วยกุดมํวงไขํ,หนองอีตู๎,หนองกะปู,หนองอีบอด,หนองทิดเขียน, 
หนองนาแสน,หนองโทํม,หนองดินแดง,หนองกุง,หนองห๎วยแคน 

หมูํ 6 บ๎านวังกะเบา   ล าห๎วยตับเตํา,ล าห๎วยแคน, ล าห๎วยบังขนัง ,ล าห๎วยหินกอง,หนองฮี 
หนองซุ๎มแค๎ 

หมูํ 7 บ๎านสีทน    ล าห๎วยแคน  ,หนองสระพา,ห๎วยหว๎า 
หมูํ 8 บ๎านโคกสวําง   ล าห๎วยตับเตํา,สระน้ าเริงรํา,สระน้ าอีสานเขียว,ฝายใต๎,ล าห๎วยกุดแดง, 

ฝายวัด 
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8.2 ป่าไม้ 
   ปุาโปรํง ไม๎เต็ง ไม๎รัง เป็นสํวนใหญํ 
  8.3 ภูเขา 
   พ้ืนที่ต าบลโคกสวํางไมํมีภูเขา 
  8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
   ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่คํอนข๎างอุดมสมบูรณ์  สภาพดินเป็นดินลูกรังร๎อยละ  80   
ของพ้ืนที่  ระดับน้ าในใต๎ดินประมาณ  8-15  เมตร         

9. อ่ืน ๆ 
      9.1 ผลผลิตหรือสินค้า/ ที่ส าคัญของต าบล 
   1. ข๎าว ,มะเขือเทศ , ถั่วลิสง , ข๎าวโพด , แตงโม , ผักชนิดตํางๆ 
   3. โคขุน , โคพ้ืนเมือง , กระบือ , สุกร , เป็ด , ไกํ 
   4. ผ๎ามัดหมี่ , ผ๎าทอมือลายมุก , ข๎าวกล๎อง  
   5. เฟอร์นิเจอร์จากไม๎ 
   6. ยางพารา  และมันส าปะหลัง 
   7. ดอกดาวกระจาย และดอกพุทธรักษา 
   8. ยาสูบ 

    9.2  ศักยภาพในองค์การบริหารต าบลโคกสว่าง 
   บุคลากรในองค์การบริหารสํวนต าบล ตามส านัก/กอง  มีจ านวน  28  คน  ดังนี้ 
   -  ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล  มีจ านวน 1 คน 
   -  รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล มีจ านวน 1 คน 
   -  ส านักงานปลัด    มีจ านวน   8  คน 
   -  ต าแหนํงในกองคลัง   มีจ านวน    5   คน 
   -  ต าแหนํงในกองชําง   มีจ านวน    4   คน 
   -  ต าแหนํงในกองการศึกษา  มีจ านวน    8  คน 

-  ต าแหนํงในกองสวัสดิการและสังคม มีจ านวน    1  คน 
   ระดับการศึกษาของบุคลากร 
   -  อาชีวศึกษา    มีจ านวน       3   คน 
   -  ปริญญาตรี    มีจ านวน    16   คน 
   -  ปริญญาโท    มีจ านวน     9   คน 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

  โดยที่รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให๎รัฐพึงจัดให๎มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช๎เป็นกรอบในการจัดท าแผนตํางๆให๎สอดคล๎อง
และบูรณาการกันเพ่ือให๎เกิดเป็นพลังผลักดันรํวมกันไปสูํเปูาหมายดังกลําว โดยให๎เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายวํา
ด๎วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และตํอมาได๎มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช๎เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบใน
การจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดท า รํางยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนทุกภาคสํวน
ด าเนินการให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เ พ่ือให๎ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านตํางๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด๎วย 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎าง
ความสามารถในการแขํงขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท า
รํางยุทธศาสตร์ชาติให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได๎จัดให๎มีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องอยํางกว๎างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดแล๎ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต๎องน าไปสูํการปฏิบัติเพ่ือให๎ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชํวงเวลาดังกลําว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตํแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต๎นมาได๎สํงผลให๎ประเทศมี
การพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได๎รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุํมบนของกลุํมประเทศ
ระดับรายได๎ปานกลาง ในด๎านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสํงผลให๎ประเทศไทยหลุดพ๎นจากการ
เป็นประเทศยากจน และในด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ประเทศไทยมีข๎อได๎เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ  อยํางไรก็ตาม 
ประเทศไทยยังมีความท๎าทายตํอการพัฒนาที่ส าคัญ 

อาท ิอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร๎อยละ ๓.๙ ถือวําอยูํในระดับต่ ากวํา 
ศักยภาพ เมื่อเทียบกับร๎อยละ ๖.๐ ตํอปีในชํวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผํานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัว
ของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไมํฟ้ืนตัวได๎เต็มที่โครงสร๎างเศรษฐกิจไทยที่ยังไมํ
สามารถขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า 
ขาดการน าเทคโนโลยีเข๎ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและ
สมรรถนะที่ไมํสอดคล๎องกับความต๎องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 



-11- 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชํวงวัยยังคงเป็นปัจจัยท๎าทายส าคัญตํอ 
การพัฒนาประเทศ แม๎วําการเข๎าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร๎างพ้ืนฐานตํางๆ 
และการคุ๎มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แตํยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให๎บริการที่มีมาตรฐานแตกตํางกันระหวํางพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให๎ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด๎านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท๎าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให๎
ประชาชนมีรายได๎สูงขึ้นและแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้ าอยํางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู 
การใช๎ และการรักษาทรัพยากรอยํางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผํานมายังขาดความชัดเจน  สํงผลให๎
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศยังมีปัญหาการใช๎อยํางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยํางรวดเร็ว 

ทั้งนี ้ปัญหาดังกลําวข๎างต๎นมีสาเหตุสํวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ 
พัฒนาประเทศขาดความตํอเนื่องและความยืดหยุํนในการตอบสนองตํอความต๎องการและปัญหาของประชาชน  
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต๎องเสริมสร๎างให๎เกิดความเข๎มแข็ง  ลดความขัดแย๎งทาง
ความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไมํเสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสํงเสริมคนในชาติให๎ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจให๎เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรที่มีสัดสํวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ 
ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให๎การพัฒนาประเทศในมิติตําง ๆ 
มีความท๎าทายมากขึ้นทั้งในสํวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุ
ที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท๎าทายตํอการขับเคลื่อนประเทศไปสูํการเป็นประเทศพัฒนา
แล๎ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม๎วําประเทศไทยจะมีต าแหนํงที่ตั้งท่ีสามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น 

ประตูสูํเอเชีย แตํการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ๎านหลายประเทศ ท าให๎ปัญหาด๎านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ๎านยังคงเป็นความท๎าทายด๎านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต๎องให๎ความส าคัญกับ
ปัญหาด๎านความม่ันคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ๎อน ละเอียดอํอน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท๎า
ทายตํอการสร๎างบรรยากาศความไว๎วางใจระหวํางรัฐกับประชาชนและระหวํางประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการ
สร๎างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสูํการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางกลุํมประชากรไทยที่มีแนวคิดและ
ความเชื่อที่แตกตํางกันอยํางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจ
กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูํระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย๎ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสํงผลกระทบ
ตํอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไมํใชํรัฐ อาทิ องค์การระหวํางประเทศ และ
บรรษัทข๎ามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งใน
ด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุก
ระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ  รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้า
มนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีที่ได๎รับการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดดจะกํอให๎เกิดนวัตกรรมอยํางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข๎อมูลขนาดใหญํ หุํนยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหมํ และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ซึ่งตัวอยํางแนวโน๎มการพัฒนาเทคโนโลยีอยํางก๎าวกระโดดเหลํานี้ คาดวําจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่
ชํวยท าให๎เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน๎มที่จะกลับมาขยายตัวได๎เข๎มแข็งขึ้น แนวโน๎มส าคัญที่จ าเป็นต๎องมี 
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การติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน การแข่งขันที่
คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิต
ใหม่ๆ   

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี พ.ศ. ๒๕๗๔  จะ 
ก่อให้เกิดโอกาสใหม ่ๆ  ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทย
จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการ
บริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติ
เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มี
ศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของ
ประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยัง
ประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า  
ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการ
รองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมี
ความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมาก
ขึ้นกฎระเบียบและข๎อตกลงด๎านสิ่งแวดล๎อมจะมีความเข๎มข๎นและเข๎มงวดขึ้น  โดยกรอบการพัฒนาตามข๎อตกลง
ระหวํางประเทศตํางๆ ที่ส าคัญ เชํน เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได๎รับการน าไป
ปฏิบัติอยํางจริงจังมากยิ่งขึ้น 

แนวโน๎มเหลํานี้จะกํอให๎เกิดความท๎าทายตํอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสํวนของการจ๎าง 
งานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมํๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด๎าน
อ่ืนๆ ที่ซับซ๎อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการกํอสงครามท่ีใช๎เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย๎ายอยําง
เสรีและรวดเร็วของผู๎คน เงินทุน ข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎ เทคโนโลยีและสินค๎าและบริการ การปรับตัวตํอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได๎ยากการเกิดข้ึนของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมํที่จะสํงผลให๎
การเฝูาระวังด๎านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากข้ึน อาจน าไปสูํปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นได๎ หากไมํมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบตํางๆ ที่คาดวําจะเกิดข้ึน ซึ่งรวมถึง
การเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว
โดยเฉพาะอยํางยิ่งหากการเข๎าถึงเทคโนโลยี โครงสร๎างพื้นฐาน และองค์ความรู๎สมัยใหมํมีระดับความแตกตํางกัน
ระหวํางกลุํมประชากรตํางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลําวจะสํงผลตํอทั้งการจ๎างงาน 
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และอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต๎องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลาย
อาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด๎วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต๎องการ
ทักษะระดับต่ า กํอให๎เกิดความเสี่ยงตํอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมํทันหรือขาดความรู๎
และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให๎เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิต
ที่เปลี่ยนไปอยํางรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัย
ทั้งหมดดังกลําวจะสํงผลให๎ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น 
  จากปัจจัยและแนวโน๎มที่คาดวําจะสํงผลตํอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตํางๆข๎างต๎น  
เห็นได๎วําบริบทและสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน๎มที่จะเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว  มีพลวัต
สูง และมีความซับซ๎อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศอยํางมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศ
จึงจ าเป็นต๎องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด๎านการพัฒนาที่เกี่ยวข๎อง มีความรํวมมือในลักษณะ
ประชารัฐจากภาคสํวนตํางๆ ในรูปแบบของหุ๎นสํวนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอยํางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติ
การพัฒนามีความเกี่ยวข๎องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต๎องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู๎ 
สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงตํางๆ สามารถรู๎เทําทันและปรับตัวให๎สามารถด าเนินชีวิตได๎
อยํางมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร๎างรายได๎ ทํามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหมํๆ และมาตรฐานที่
สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยสํงเสริมตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎องไปพร๎อมกัน ทั้งในสํวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล๎องกันกับการพัฒนา
ของคนในแตํละชํวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร๎างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให๎ความส าคัญกับการสํงเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ๎าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก๎าวทันโลก  จาก
การตํอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สํงผลให๎เกิดการสร๎างหํวงโซํมูลคําทางเศรษฐกิจในทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และ
น าไปสูํการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสํวน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยต๎องให๎ความส าคัญกับการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงานและอาหาร  
การรักษาไว๎ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสํงเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่องที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม พร๎อมกับการมีข๎อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กับลักษณะการใช๎พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต๎องมี
กลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและสํงเสริมให๎ประเทศมีศักยภาพการแขํงขันที่สูงขึ้น  และสามารถ
ใช๎จุดแข็งในเรื่องต าแหนํงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให๎เกิดประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให๎
ความส าคัญของการรวมกลุํมความรํวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร๎าง
สัมพันธไมตรี เสริมสร๎างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะกํอให๎เกิดการสร๎างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคง
ของประเทศ โดยจ าเป็นต๎องสร๎างความพร๎อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให๎เป็นไปตามระเบียบ
กติกาสากลในด๎านตํางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต๎องเรํงให๎มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให๎
เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสํงเสริมคนในชาติให๎ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจเพ่ือให๎เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย๎งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาตํางๆ 
จ าเป็นต๎องค านึงถึงความสอดคล๎องกับโครงสร๎างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกตํางจาก
ปัจจุบันมากข้ึน 
  ดังนั้น ภายใต๎เงื่อนไขโครงสร๎างประชากร โครงสร๎างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล๎อม และปัจจัยการพัฒนาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง สํงผลให๎ประเทศไทยจ าเป็นต๎องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อยํางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต๎องใช๎ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให๎เกิด
การปรับตัวซึ่งจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างการขับเคลื่อนการพัฒนาให๎ป ระเทศ
เจริญก๎าวหน๎าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต๎องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต๎องบรรลุ พร๎อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักใน 
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ด๎านตํางๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและ
จุดเดํนของประเทศ และปรับปรุงแก๎ไขจุดอํอนและจุดด๎อยตําง ๆ อยํางเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เปูาหมายใหญํในการขับเคลื่อนประเทศ และถํายทอดไปสูํแผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสูํการปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษตํางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือให๎การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได๎อยํางมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตํอ
ผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยูํอยํางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มีความม่ันคงทางสังคม
ทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศ 
และการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมี
เกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ 
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่น าไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน ประชาชนมีความมั่นคง
ในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ า มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน 
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุน
ที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ 
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ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ สร๎างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์สํวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด๎วย 

๑) ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได๎ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตํอความม่ันคง 

ของชาติ 
(๔) การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร 

ภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร๎างมูลคํา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต 
(๓) สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว 
(4) โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
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๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร๎างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ 

ตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎นความเป็นเมือง 

ที่เติบโตอยํางตํอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และให๎บริการอยําง 

สะดวกรวดเร็ว โปรํงใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการ 

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุกภาคสํวนมีสํวน 

รํวมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี 

ความสามารถสูง มุํงม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดยเสมอภาค 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได๎จัดทาขึ้นใน
ชํวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล๎ชิดกันมากขึ้น  
โดยได๎น๎อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตํอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันและชํวยให๎สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูํได๎อยํางมั่นคง  เกิด
ภูมิค๎ุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยํางเหมาะสม สํงผลให๎การพัฒนาประเทศสูํความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ (สศช.) ได๎จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลัก
ของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการ
ปรับโครงสร๎างประเทศไทยไปสูํประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได๎ให๎ความส าคัญ
กับการมีสํวนรํวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสํวน ทั้งในระดับกลุํมอาชีพ ระดับภาค  
  



-17- 
 

และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยํางกว๎างขวางและตํอเนื่อง เพ่ือรํวมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรํวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุํงสูํ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมตํอกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสูํการปฏิบัติ โดยในแตํละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ได๎ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร๎อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต๎องดาเนินการให๎เห็นผล
เป็นรูปธรรมในชํวง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร๎อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให๎สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม  ขณะเดียวกัน ยังได๎ก าหนด
แนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให๎การพัฒนาเป็นไปอยํางมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ นาไปสูํการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน๎มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน๎มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนา ฯ  ฉบับท่ี  ๑๒  สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
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๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูํระหวํางละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ  

และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยูํในต าแหนํงศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขง โดยมี
อาณาเขตติดตํอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด๎านตะวันออกและด๎านเหนือ มีแมํน้ าโขงเป็นเส๎นกั้น
พรมแดน และด๎านใต๎ ติดตํอราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล๎านไรํ ลักษณะภูมิประเทศเป็น 
ที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล๎ายกระทะ แบํงเป็น ๒ เขตใหญํ ได๎แกํ บริเวณแอํงที่ราบ
โคราช อยูํบริเวณท่ีราบลุํมแมํน้ ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอํงสกลนคร อยูํทาง 
ตอนเหนือของภาค ตั้งแตํแนวเขาภูพานไปจนถึงแมํน้ าโขง เทอืกเขาท่ีแบํงระหวํางแอํงโคราชและแอํงสกลนคร ได๎แกํ 
เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร๎อนชื้นสลับกับแล๎ง แบํงเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร๎อน ชํวงเดือน 
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร๎อนและแห๎งแล๎งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ชํวงเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ได๎รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ ทาให๎มีฝนตกเป็นบริเวณกว๎าง แตํมีแนวเทือกเขาดง
พญาเย็นและสันก าแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ สํงผลให๎พื้นที่แอํงโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพ
แห๎งแล๎งกวําแอํงสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากท่ีสุด คือ นครพนม ฝนตกน๎อยทีสุ่ด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ชํวง
เดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได๎รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน 
จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล๎านไรํ จ าแนกเป็นพ้ืนที่ปุา 
ไม๎ ๑๕.๖๖ ล๎านไรํ หรือร๎อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ ๖๐.๕ และพ้ืนที่ใช๎ประโยชน์
อ่ืนๆ 26.02 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  
              ๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไมํอ๎ุมน้ า ทาให๎ขาดแคลนน้ า และขาดธาตุอาหาร 
ใต๎ดินมีเกลือหิน ทาให๎ดินเค็ม จึงมีข๎อจากัดตํอการใช๎ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

      ๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุํมน้ าขนาดใหญํ ๓ ลุํมได๎แกํ แมํน้ าชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕  
กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต๎นน้ าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแมํน้ ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี 
แมํน้ ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต๎นน้ าอยูํที่เทือกเขาสันก าแพงแล๎วไหลลงสูํแมํน้ าโขงท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีล าน้ าสาขายํอย ได๎แกํ  ล าน้ าปาว  ล าน้ าอูน  ล าน้ าสงคราม ล าเสียว ล าน้ าเลย ล าน้ า
พอง และล าตะคอง รวมทั้งแหลํงน้ าธรรมชาติขนาดใหญํ ที่กระจายอยูํในพ้ืนที่ เชํน หนองหาร (สกลนคร) และ บึง
ละหาน (ชัยภูม)ิ นอกจากนี้ยังมีแหลํงน้ าบาดาล มีปริมาณน้ าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง ที่ความ
ลึกของบํอประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้ าบาดาลมีตั้งแตํเค็มจัด กรํอย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ในแอํงโคราชและ
แอํงสกลนครจะรองรับด๎วยหินเกลือ หากเจาะน้ าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้ าเค็ม  

     ๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม๎ จานวน ๑๕.๖6  
ล๎านไรคํิดเป็นร๎อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร๎อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ปุาไม๎ทั้งประเทศ ซึ่งยังต ากวําคําเปูาหมาย 
ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต๎องมีพ้ืนที่ปุาไม๎ร๎อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ สํวนใหญํมีลักษณะเป็น ปุาเบญจพรรณ  
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๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
        ๒.๑ โครงขํายถนน เชื่อมโยงกับโครงขํายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสูํประเทศเพ่ือน 

บ๎าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต๎  
   ๒.๑.๑ ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
   ๒.๑.๒ เส๎นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
   ๒.๑.๓ เส๎นทางใหมํเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  
๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ดํานชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานขนาดใหญํที่อยูํระหวํางด าเนินการในภาค ได๎แกํ 

รถไฟความเร็วสูง (ชํวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ชํวงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคูํ  (ชํวงชุมทางถนนจิระ-
ขอนแกํน ชํวงขอนแกํน-หนองคาย ชํวงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหวํางเมืองและทางพิเศษ (ชํวงบางปะ
อิน-นครราชสีมา ชํวงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด๎านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
      ๒.๖.๑ ไฟฟูา  
      ๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  
     จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60  มีจานวนประชากร  

๒๑.๙8  ล๎านคน หรือร๎อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑.69 ล๎านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตราการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรในชํวงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร๎อยละ ๐.๓1 ต่ ากวําประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร๎อยละ ๐.54 
โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล๎านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 1.81 
ล๎านคน และจังหวัดขอนแกํน มีประชากร ๑.76 ล๎านคน คิดเป็นร๎อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค 
ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน  
     แรงงานสํวนใหญํมีความรู๎ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดสํวนน๎อยมาก  

ในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล๎านคน สํวนใหญํอยูํในภาคเกษตร ร๎อยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของภาค 
จานวนแรงงานที่มีความรู๎ระดับประถมลดลง จากร๎อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร๎อยละ 56.48 ในปี ๒๕60 มี
ความรู๎ระดับมัธยมต๎น เพ่ิมขึ้นจากร๎อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร๎อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย 
เพ่ิมข้ึนจากร๎อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร๎อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมขึ้นเล็กน๎อยจาก
ร๎อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร๎อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้นจากร๎อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 
เป็นร๎อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  
       สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แหํง ครอบคลุมเกือบ 

ทุกจังหวัดแยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ  ๓๖  แหํง เอกชน  ๑๐  แหํง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ๗  แหํง ใน
จ านวนนี้เป็นสถาบันวิจัย ๑๒  แหํง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ  
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    ๔.๔ สาธารณสุข  
                  มีสถานบริการสาธารณสุขให๎บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี 2560 มี 
จ านวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แหํง ได๎แกํ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แหํง  โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.)  23 
แหํง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)  9 แหํง และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน  ๓,๔๗7  แหํง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณ์ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
ทรัพยากรปุาไม๎มีแนวโน๎มลดลง ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม๎ 

จ านวน ๑๕.๖6 ล๎านไรํ  คิดเป็นร๎อยละ ๑๔.9  ของพ้ืนที่ภาค หรือร๎อยละ  ๑๕.๓ ของพื้นที่ปุาไม๎ทั้งประเทศ  ในชํวง
ปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปุาไม๎ของภาคลดลงเฉลี่ยร๎อยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนที่
ปุาไม๎เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากข้ึน โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปุาไม๎ตํอพื้นที่จังหวัดมากท่ีสุดได๎แกํ  จังหวัดมุกดาหาร 
รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดเลย  และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด๎านภัยพิบัติ  
การเกิดไฟปุามีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน ในชํวงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวนการเกิดไฟปุาเพ่ิมขึ้น 

เฉลี่ยร๎อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม๎ปุา จ านวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม๎ 9,687  ไรํ ลดลงจาก ปี ๒๕๕6 
ที่มีจ านวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ปุาถูกไฟไหม๎ 19,622 ไรํ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม๎ปุามากที่สุด โดยใน
ระหวํางปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม๎ปุาเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งตํอปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม๎เฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไรํตํอปี  

๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอํอน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๗.๑ ขาดแคลนน้ าทั่วทั้งภาค ประสบปัญหาภัยแล๎งซ้ าซาก 
๗.๒ มีจ านวนคนจนมากท่ีสุด สํวนใหญํอยูํในภาคเกษตร จึงไมํสามารถหลุดพ๎นความจนได๎ 
๗.๓ ปัญหาโภชนาการในแมํและเด็กสํงผลให๎เด็กในวัยเรียนมีความสามารถทางเชาว์ 

ปัญญาและความฉลาดทางอารมย์ต่ า 
    ๗.๔ มีความรุนแรงของโรคมะเร็งตับและทํอน้ าดี อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภค
อาหารดิบ  

๗.๕ เศรษฐกิจของภาคมีขนาดเล็ก มีอัตราการขยายตัวต่ ากวําระดับประเทศ จึงมีแนวโน๎ม  
ความเหลื่อมล้ าทางรายได๎ระหวํางภาคและประเทศมากขึ้น 

๗.๖ ภาคการผลิตหลักด๎านเกษตรยังเป็นแบบดั้งเดิมพ่ึงพาธรรมชาติท าให๎มีผลิตภาพต่ า  
และมี สารเคมีสูง 

๗.๗ อุตสาหกรรมสํวนใหญํเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั้นต๎น  มูลคําเพ่ิมต่ า  
ประกอบกับการลงทุน ใหมํ ๆ มีน๎อย  จึงมีแหลํงสร๎างงานน๎อย 

๗.๘ การค๎าชายแดน สินค๎าสํงออกสํวนใหญํ ผลิตจากนอกภาคไมํสร๎างมูลค๎าเพ่ิมและไมํ
สร๎างรายได๎ให๎กับภาค 

๗.๙ ทรัพยากรการทํองเที่ยวหลากหลาย  แตํยังไมํได๎รับการพัฒนาให๎เป็นที่รู๎จัก  
อยูํในพื้นที่หํางไกล  ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก 
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๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด๎านการขาดแคลนน๎า ดินคุณภาพต่ า ประสบ 
อุทกภัยและ ภัยแล๎งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด๎านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แตํมีความพร๎อม 
ด๎านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสูํความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต๎องแก๎ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคูํไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช๎ความรู๎ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร๎างสรรค์ในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให๎มีการเจริญเติบโตได๎
อยํางเต็มศักยภาพ พร๎อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู๎ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาชํวย
ขับเคลื่อน โดยการใช๎ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านคมนาคมขนสํงขนาดใหญํที่เชื่อมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขํายระบบการคมนาคมขนสํงและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ  รวมทั้งการใช๎
ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข๎อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ๎านในกลุํม  อนุภูมิภาคลุํมแมํน๎าโขงที่กาลังมีการ
เจริญเติบโตอยํางรวดเร็วมาเสริมสร๎างกิจกรรมการพัฒนาใหมํ ๆ ให๎แกํภาค เพ่ือให๎มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอตํอ
การลดความเหลื่อมล๎ากับพ้ืนที่สํวนอื่นๆ ของประเทศได๎ ในระยะยาว  

๘.๑ เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสูํมิติใหมํให๎เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค 

ลุํมแมํน้ าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
      ๘.๒.๑ เพ่ือแก๎ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด๎านน๎าและดิน ให๎เอ้ือตํอการประกอบอาชีพ การ 
ด ารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
      ๘.๒.๒ เพ่ือดูแลชํวยเหลือคนจน ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎สูงอายุ ให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพา
ตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได๎  
      ๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร๎างมูลคําเพ่ิมโดยใช๎ความรู๎ เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรม สนับสนุนให๎การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมํต่ ากวําระดับประเทศ  
     ๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงหํวงโซํมูลคําของระบบเศรษฐกิจภาคเข๎ากับระบบเศรษฐกิจของ 
ประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  
     ๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุํม 
แมํน้ าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  

๘.๓ เปูาหมายและตัวชี้วัด 
๘.๓.๑ พื้นที่ชลประทานและรับประโยชน์เพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บน้ าเพิ่มขึ้นพื้น ที่เสี่ยง 

ภัยแล๎งลดลง 
๘.๓.๒ สัดสํวนคนจนลดลง 
๘.๓.๓ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมํต่ ากวําระดับประเทศ 
๘.๓.๔ มูลคําการค๎าชายแดนเพิ่มขึ้น 
๘.๓.๕ รายได๎การทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

8.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
8.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให๎เพียงพอตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ 

ชีวิตอยํางยั่งยืน  
8.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก๎ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎มีรายได๎น๎อย 

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
8.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร๎างความเข๎มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูํกับการแก๎  

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
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8.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทํองเที่ยวเชิงบูรณาการ  
   8.4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช๎โอกาสจากการพัฒนาโครงขํายคมนาคมขนสํงที่เชื่อมโยงพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํๆ 
ของภาค  

8.4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความรํวมมือและใช๎ประโยชน์จากข๎อตกลงกับประเทศ 
เพ่ือนบ๎านในการสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
       1.3.2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด   
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  2 (ข้อมูล:ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย,2560)  
  กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  2  ประกอบด๎วย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนมและ
จังหวัดมุกดาหาร มีอาณาเขตติดตํอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี แมํน้ าโขงเป็นเส๎นกั้น
พรมแดน ที่จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร มีสะพานมิตรภาพเชื่อมประเทศไทย กับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่จังหวัดมุกดาหาร และสามารถเชื่อมตํอไปยังประเทศในกลุํมอินโดจีนได๎ ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบสูงบนเทือกเขาภูพาน และมีพ้ืนที่สํวนใหญํ เป็นที่ราบลุํม เหมาะแกํการท าเกษตรกรรม 
 วิสัยทัศน์ (Vision) กลุ่มจังหวัด 
"สังคมเข๎มแข็ง เกษตรกรรมน าการพัฒนาเส๎นทางการค๎าการทํองเที่ยวสูํประเทศเพ่ือนบ๎านและจีนตอนใต๎"  
 เป้าประสงค์รวม (Objectives) 
 1. สังคมเข๎มแข็ง 
 2. เกษตรก๎าวหน๎า 
 3. การค๎าม่ังคั่ง 
 4. ทํองเที่ยวยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ( Strategic Issues ) 
 1. ยุทธศาสตร์เพ่ิมมูลคําผลผลิตการเกษตร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค๎า ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ๎านและจีนตอนใต๎ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมให๎เข๎มแข็งและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
 1. เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 2. เมืองทํองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
 3. เมืองสํงเสริมการค๎าชายแดนเพื่อการค๎าและการลงทุน 

1.3.3. แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 
 แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 - 2564 
 วิสัยทัศน์ : เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก 

เป้าประสงค์รวม 
 “เมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคงปลอดภัย การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม  5 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการค๎าและการลงทุน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร๎างความสุขอยํางยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ของจังหวัดนครพนม 
 1. เมืองศูนย์กลางการค๎าชายแดนและการลงทุน ประตูเศรษฐกิจสูํอาเซียนและจีนตอนใต๎ -

ตะวันออก  
 2. เมืองศูนย์กลางการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์และนิเวศน์ ในอนุภูมิภาคลุํม

น้ าโขง  
 3. เมืองศูนย์กลางการรักษาพยาบาล และการผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข 
 4. เมืองการศึกษารองรับการพัฒนาสูํประชาคมอาเซียน 
 5. เมืองการเกษตรปลอดภัยใสํใจกับสิ่งแวดล๎อม  

  1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 
   วิสัยทัศน์  
  “เมืองนําอยูํ เศรษฐกิจสูํอาเซียนและจีนตอนใต๎ ภายใต๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
   พันธกิจ 

 ๑. สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. พัฒนาเครือขํายระบบคมนาคมขนสํงระบบบริการสาธารณะระบบสิ่งแวดล๎อมและระบบปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให๎ได๎มาตรฐานมีประสิทธิภาพ 
 ๓. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยเชื่อมโยงการค๎าการลงทุนการบริการและการทํองเที่ยว 
 ๔. พัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา วินัยการจราจรศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
 ๕. สํงเสริมและพัฒนาด๎านการเกษตรให๎ได๎มาตรฐานรวมทั้งการสํงเสริมด๎านการตลาดแกํสินค๎า
การเกษตร 
 ๖. ปูองกันบ าบัดแก๎ไขปัญหายาเสพติดอยํางมีสํวนรํวม 
 ๗. อนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎ยั่งยืนโดยมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 
 ๘. พัฒนาและสํงเสริม/สนับสนุนความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
 เป้าประสงค์ 
 ๑. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได๎ในการด ารงชีวิตอยํางพอเพียง 
 ๒. ประชาชนได๎รับการบริการด๎านสาธารณูปโภคสาธารณูปการพ้ืนฐานอยํางท่ัวถึงสะดวกและปลอดภัย 
 ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๔. ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นทุกๆ ด๎าน 
 ๕. ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ และการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํอยํางสมดุลและยั่งยืน 
 6.ประชาชนในท๎องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 6 ด้าน 
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค๎าผํานแดน 
 5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
 6. ยุทธศาสตร์เมืองนําอยูํ 

 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง 
  “ ต าบลนําอยูํ  คูํการพัฒนา แก๎ปัญหาความยากจน  ชุมชนเข๎มแข็ง ”   
 2.2 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคม 

 2.3 เป้าประสงค์  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง  มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะ

ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  จึงก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  ดังนี้ 

1. พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน เป็นการพัฒนาด๎านกายภาพเก่ียวข๎องกับการสาธารณูปโภคตํางๆ เพ่ือ 
ยกระดับความเป็นอยูํ และอ านวยความสะดวกในชุมชนโดยด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการคมนาคมทั้งทางบก  ทางน้ า 
ไฟฟูาสาธารณะ  การระบายน้ า การวางผังเมือง เป็นต๎น 

     2. พัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว เป็นการพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับโครงการด๎านการประกอบ 
อาชีพของประชาชน 
ทั้งทางด๎านการเกษตร  อุตสาหกรรมและการบริการ ได๎แกํ การสํงเสริมตลาดชุมชน สินค๎าพ้ืนเมือง สนับสนุนกลุํม
อาชีพ  สํงเสริมการประกอบอาชีพ  และยกระดับรายได๎และรวมถึงการจัดการและสํงเสริมในเรื่องของการทํองเที่ยว
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครพนมในด๎านการพัฒนาและสํงเสริมการการทํองเที่ยว เป็นต๎น 

        3. พัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชน และการ 
สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมกิจกรรมเก่ียวกับการ
บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน ได้แก่การ
อนุรักษ์ แหล่งน้ าและป่าไม้ การก าจัดขยะมูลฝอย การบ าบัดน้ าเสีย และการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 

       4. พัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  เน้นการส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ  
ให้ความส าคัญเรื่องการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามนโยบายของรัฐบาลโดยการจัดตั้งกองทุนเกี่ยวกับการศึกษาให้กับ
นักเรียน สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือสร้างความเป็นเลิศแก่เยาวชน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา เพ่ือสร้างความเป็นเลิศแก่เยาวชน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางการศึกษา เพ่ือบรรลุสู่ความเป็น “บ้านเมือง น่าอยู่” ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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5. พัฒนาคนและสังคม มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ของชุมชน  ซึ่งมีกิจกรรม / โครงการเกี่ยวกับการสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม การส่งเสริม ความ
เข้มแข็งของชุมชน การนันทนาการและส่งเสริมการกีฬา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อย 
โอกาส 
 2.4  ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎าง    
     พ้ืนฐาน 

1. ร๎อยละของถนนที่ได๎มาตรฐาน 
2. ร๎อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย 
3. ร๎อยละของอุบัติเหตุลดลง 
4. ร๎อยละของครัวเรือนมีน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค 
5. ร๎อยละของประชาชนมีไฟฟูาใช๎ในครัวเรือน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและ
การทํองเที่ยว 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการสํงเสริมอาชีพ 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการสํงเสริมการทํองเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด๎านสาธารณสุขและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาด๎านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 
3. ร๎อยละของความพึงพอใจของประชาชน 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา       
     ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสํงเสริมพัฒนาด๎านการศึกษา 
2.จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสํงเสริมด๎านศาสนา และวัฒนธรรม 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคม 1.ร๎อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
2.ร๎อยละของความพึงพอใจของประชาชน 
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 2.5 คําเปูาหมาย  

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน  
แหล่งน้ า ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพ่ือความเป็นอยู่
ที่ดีของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พัฒนาการเกษตรและสร้างอาชีพ เพื่อเพ่ิมรายได้
ให้กับประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมด้านสุขภาพชุมชน  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า การบริหาร
จัดการขยะ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
2.ส่งเสริม สนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 1. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
2.ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ให้แก่ อปพร. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ให้ความรู้และปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ เพื่อความม่ันคงของชาติ 

 
 2.6 กลยุทธ์  

เพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลโคกสวําง  จ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องให๎ความส าคัญกับการวาง 
บทบาทการพัฒนาต าบลโคกสวํางในอนาคตอยํางเหมาะสมสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาชน รวมทั้ง
สอดคล๎องกับศักยภาพและบทบาทหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล เพื่อที่จะให๎ประชาชนได๎รับประโยชน์สูงสุด 
ดังนั้นจึงได๎ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. การพัฒนารายได๎และสํงเสริมอาชีพ 
  2. การกํอสร๎าง ปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ 
  3. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  4. การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
  5. การสร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  6. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  7. การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
  8. การลดปัญหายาเสพติด 
  9. การสํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  10. การสํงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  11. การสํงเสริมการทํองเที่ยว  
  
  



-26- 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารสํวนต าบลโคกสวําง  ได๎ให๎ความส าคัญตํอการด าเนินการแก๎ไขปัญหาความ 

เดือดร๎อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด๎านตํางๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟูพัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร๎างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตลอดจนการ
พัฒนาด๎านการศึกษา  อันเป็นรากฐานส าคัญตํอการพัฒนาคน เศรษฐกิจ สภาพแวดล๎อมตํางๆ ที่เก่ียวข๎องโดยตรงกับ
ชีวิตความเป็นอยูํของประชาชน โดยยึดหลักการมีสํวนรํวม ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับ 
ตําง ๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต๎องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ตํอการพัฒนา องค์การบริหารสํวนต าบลโคกสวําง จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว๎  5  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคม 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง  มุ่งพัฒนา 5 ด้าน  

ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม 
3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง  ได้จัดให้มีประชาคมระดับต าบลขึ้น  เพื่อรวบรวมความคิดเห็น 
ในการพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้จึงได้น าข้อมูลต่างๆ  ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากผู้น าชุมชน ผู้แทนประชาคม 
และข้อมูลจากการท าแผนชุมชนชองต าบลโคกสว่างมาวิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการของประชาชนได้ ดังนี้
  

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1. ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 

1. ปัญหาการคมนาคมไมํสะดวก 
สาเหตุ สภาพถนนในพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นถนนลูกรังที่ใช๎สัญจรไปมาระหวําง
หมูํบ๎าน ชํวงฤดูฝนการสัญจรไปมาไมํสะดวก ถนนเป็นหลุมเป็นบํอและถนนเพ่ือ
การเกษตรยังไมํได๎รับการพัฒนาประชาชนไมํสะดวกในการขนพืชผลเกษตร 
รวมทั้ง 8 หมูํบ๎าน 
2.ปัญหาสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา ที่มีไมํเพียงพอกับความต๎องการของ
ประชาชน 
สาเหตุเกิดจากการขยายบ๎านเรือนของราษฎร และการย๎ายบ๎านไปจากแหลํงน้ า
ชุมชนไปอยูํตามที่นาของตัวเองซึ่งเลยแนวเขตไฟฟูาแรงต่ าออกไป และเขต
ระบบประปายังไปไมํถึง 
3.ปัญหาการขาดน้ าดื่มที่สะอาด 
สาเหตุราษฎรขาดภารชนะกักเก็บน้ าไว๎บริโภคจึงท าให๎ไมํมีน้ าดื่มในชํวงฤดูแล๎ง 
4.ปัญหาแหลํงแหํงน้ ามีไมํเพียงพอ 
สาเหตุ แหลํงน้ าสาธารณะในพ้ืนที่มีความตื้นเขินกักเก็บน้ าไมํเพียงพอตลอดปี 
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ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
2. ด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 1.การขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร  

สาเหตุ เกิดจากแหลํงน้ าธรรมชาติตื้นเขิน และไมํมีฝายกั้นน้ าขนาดใหญํที่
สามารถกักเก็บน้ าไว๎ใช๎ถึงหน๎าแล๎ง และแหลํงน้ าใต๎ดินเพ่ือการเกษตรยัง
ไมํได๎รับการพัฒนา 
2.ขาดทุนจากผลผลิตสิ้นค๎าทางการเกษตร 
สาเหตุ เกิดจากผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า และไมํมีตลาดรองรับ
สินค๎าทางการเกษตร 
3. การขาดทุนจากการขายผลผลิต 
สาเหตุ การท าการเกษตรมีต๎นทุนผลผลิตและปัจจัยการผลิตที่สูง เชํน คํา
ปุ๋ยเคม ีคําจ๎าง ซึ่งไมํคุ๎มกับต๎นทุนการผลิต 
4. มีภารหนี้สินเพิ่มขึ้น 
สาเหตุ การก๎ูเงินทั้งนอกและในระบบเพ่ือมาลงทุนรวมทั้งมีพฤติกรรมที่ใช๎
จํายฟุุมเฟือยเพ่ิมมากขึ้นและไมํมีการจ๎างงานในพ้ืนที่ 

3. ด๎านสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 1.ปัญหาด๎านขยะ 
สาเหตุ ขยะมีจ านวนมากการก าจัดขยะมูลฝอยยังไมํมีการวางระบบที่
เหมาะสม 

4. ด๎านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

1.ขาดวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย 
สาเหตุ ขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่
ทันสมัย 
2.ขาดโอกาสการเรียนในระดับสูง 
สาเหตุเกิดจากความยากจนไมํมีทุนในการศึกษาเลําเรียนของบุตรและ
ผู๎ปกครองต๎องการให๎ชํวยงานทางบ๎าน 

5. ด๎านสังคม 1.ปัญหาคุณภาพชีวิต 
สาเหตุ ราษฎรขาดความสนใจการพัฒนาชีวิตแหลํงบริการสาธารณสุข 
สถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผํอนหยํอนใจ รวมไปถึงการกินดีอยูํ
ดี พื้นที่ประสบปัญหารวม 8 หมูํบ๎าน คิดเป็นร๎อยละ 60 ของจ านวน
ประชากร 
2.ปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติด 
สาเหตุ การมีพฤติกรรมการอยากรู๎อยากลองของกลุํมวัยรุํนในชุมชน 
3.คํานิยมความฟุุมเฟือยในการจัดงานตํางๆ 
สาเหตุ สังคมสํวนใหญํยังมีคํานิยมจัดงานประเพณี ที่ใหญํโตและฟุุมเฟือย
เพราะถ๎าจัดใหญํโตแล๎วจะได๎บุญมากและเป็นที่นับหน๎าถือตาของคนใน
ชุมชน 
4.การจัดเก็บภาษีรายได๎ของ อบต. 
สาเหตุ การจัดเก็บภาษีของ อบต.ได๎น๎อย เพราะพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นปุา 
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ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
 5.ปัญหาขาดงบประมาณเพ่ือการบริหารและการพัฒนา 

สาเหตุ อบต. มีรายได๎จาการจัดเก็บภาษีและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไมํ
เพียงพอตํอการบริหารจัดการและพัฒนาพ้ืนที่และตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชน 
6.สถานที่ อาคารส านักงานคับแคบ 
สาเหตุ ส านักงานองค์การบริหารสํวนต าบลโคกสวําง มีบุคลากรเพ่ิมมาก
ขึ้นและมีการติดตํอราชการจากประชาชนในพ้ืนที่และหนํวยงานอ่ืนที่ขอ
ใช๎สถานที่ในการจัดกิจกรรมตํางๆ 
7. การมีสํวนรํวมของประชาชน 
สาเหตุ ประชาชนมีสํวนรํวมน๎อยในการบริหารจัดการในกิจกรรมการ
วางแผนและการท างานของ อบต. ที่ประชาชนเป็นได๎รับผลประโยชน์ 

  
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
 1. ด๎านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอํอน (Weakness) 
1.เป็นภารกิจ/อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
2.องค์กรมีความพร๎อมในการด าเนินงานด๎านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.ผู๎บริหารให๎ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 

1.ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํ 
อปท.ไมํเอ้ือตํอการด าเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 
ให๎ความส าคัญ 
2.ตามรัฐธรรมนูญก าหนดให๎เรียนฟรี 12 ปี 

1. บุคลากรด๎านการศึกษายังไมํเพียงพอ 
2. โรงเรียนยังขาดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการสอน 
และวัสดุทางการศึกษาไมํมีประสิทธิภาพ 
3. ผู๎ปกครองยังมีคํานิยมสํงบุตรหลานเข๎าโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง 
4. ขาดความตํอเนื่องในการสํงเสริมการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
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2.ด๎านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอํอน (Weakness) 

1. ผู๎บริหารท๎องถิ่นให๎ความส าคัญ 1. ขาดบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการ
บริหารงาน ด๎านเศรษฐกิจ และการพัฒนาอาชีพด๎าน
ตํางๆ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1.เป็นนโยบายที่รัฐบาลให๎ความส าคัญ 
2.การเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่ส าคัญ 
3.พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแกํการท าเกษตร 
4.การคมนาคมขนสํงสะดวก 

1.คําครองชีพที่สูงขึ้น 
2.เทคโนโลยีสมัยใหมํราคาแพง 
3.ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า แตํต๎นทุนการผลิต
สูง 
4.การใช๎สารเคมีทางการเกษตร 
5.ขาดการรวมกลุํมของเกษตรกร การมีสํวนรํวมของ
ชุมชนเป็นลักษณะตํางคนตํางท า  
 

 
3.ด๎านสังคม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอํอน (Weakness) 
1.ผู๎บริหารให๎ความส าคัญ 
2.เป็นภารกิจ/อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
3.มีงบประมาณในการด าเนินการ 

1.ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํ 
อปท.ไมํเอ้ือตํอการด าเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1.การกีฬา 
   -รัฐสํงเสริมกีฬาและการออกก าลังกาย 
2.ยาเสพติด 
   -รัฐบาลให๎ความส าคัญในการแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
   -มีแหลํงบ าบัดฟ้ืนฟูทุกโรงพยาบาล 
3.สังคมสงเคราะห์ 
   -นโยบายกระจายอ านาจสูํท๎องถิ่น 
4.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   -ในต าบลมีสายตรวจต าบล และ อปพร.คอยดูแลความ
ปลอดภัย 
5.สาธารณสุข 
   -มีโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
   -มีอาสาสมัครสาธารณสุขหมูํบ๎าน 
   -ประชาชนให๎ความส าคัญด๎านสาธารณสุขมากขึ้น 
 

1.การกีฬา 
   -ขาดพ้ืนที่สาธารณะในการเลํนกีฬา 
   -ขาดอุปกรณ์ในการเลํนกีฬา 
   -ขาดผู๎มีความรู๎ ความสามารถเฉพาะด๎านในการให๎
ค าแนะน าอยํางถูกวิธี 
2.ยาเสพติด 
   -มีการลักลอบจ าหนําย 
   -ความเข๎มแข็งของสถาบันครอบครัว 
   -ความเจริญทางวัตถุ/คํานิยมในสังคมปัจจุบัน 
3.สังคมสงเคราะห์ 
   -ขาดโอกาสเข๎าถึงบริการ 
   -ไมํรู๎สิทธิของตัวเองในการขอรับความชํวยเหลือ 
   -จ านวนผู๎สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนในสังคม 
4.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   -เจ๎าหน๎าที่มีไมํเพียงพอและดูแลไมํทั่วถึง 
5.สาธารณสุข 
   -โรคติดตํอตามฤดูกาล เชํน ไข๎เลือดออก 
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4. ด๎านบริการสาธารณะ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอํอน (Weakness) 

1.ผู๎บริหารให๎ความส าคัญ 
2.เป็นภารกิจ/อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายของ อปท. 

1.มีงบประมาณในการพัฒนาไมํเพียงพอตํอความ
ต๎องการของประชาชน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให๎ความส าคัญ 
 
 

1.ถนนในต าบลยังไมํได๎รับการพัฒนาอยํางทั่วถึงและ
ไมํได๎มาตรฐาน 
2.การบรรทุกน้ าหนักเกินและไมํปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจร 

 
5. ด๎านสิ่งแวดล๎อม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอํอน (Weakness) 
1.ผู๎บริหารให๎ความส าคัญ 
2.เป็นภารกิจ/อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายของ อปท. 

1.ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํ 
อปท.ไมํเอ้ือตํอการด าเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให๎ความส าคัญ 1.ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม 
 

6.ด๎านบริหารจัดการที่ดี 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอํอน (Weakness) 

1. ผู๎บริหารให๎ความส าคัญ 
2. เป็นภารกิจ/อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
3. มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคสํวน 

1. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎องมีจ านวนมาก และมีการ
ปรับเปลี่ยนบํอยครั้ง ท าให๎การปฏิบัติงานยุํงยากข้ึน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให๎ความส าคัญ 
 
 

1. ประชาชนขาดความเข๎าใจในการท างานของภาค
ราชการ และยังไมํให๎ความรํวมมือด๎านการมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาท๎องถิ่น 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20  ปี 

 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่ง

ยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส ์

ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 

การรวบรวมผลิตผลสินค้า
เกษตรกรรมเชื่อมโยงการส่งออก

ผ่านการค้าชายแดน 

การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน 
 

การเตรียมความพร้อม 
ของชุมชนเข้มแข็ง 

 
พัฒนาระบบตลาดกลางสินค้า

เกษตรกรรม 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา

จังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคมและคณุภาพ
ชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาการค้าและการ

ลงทุน 
 

ยุทธศาสตร ์
การรักษาความมั่นคง

ชายแดน 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด
นครพนม 

 

การพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ 

 
การพัฒนา 

การค้าผ่านแดน 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การ
บริหารส่วน

ต าบล 
โคกสว่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ 

การทํองเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

พัฒนาคนและสังคม 
มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
และรวมทั้ง
เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ของชุมชน 

พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เน้นการ
พัฒนาซึ่งครอบคลุม
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อม และการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
เพ่ือให้เกิดความน่า
อยู่และมีความยั่งยืน 

การพัฒนากิจกรรม
เกี่ยวกับโครงการ
ด้านการประกอบ
อาชีพของประชาชน
ทั้งทางด้าน
การเกษตร  
อุตสาหกรรมและ
การบริการ 

เพ่ือยกระดับความ
เป็นอยู่ และอ านวย
ความสะดวกใน
ชุมชนโดยด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับ
การคมนาคมทั้งทาง
บก  ทางน้ า ไฟฟ้า
สาธารณะ  การ
ระบายน้ า การวาง
ผังเมือง 

 
 
 

เป้าประสงค์ 

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
ด้านสังคม 

พั ฒ น า ด้ า น อ่ื น  ๆ 
มุ่ ง เ น้ น พัฒนาต าม
สภาพท้องถิ่น ได้แก่
กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ปรับปรุง   
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
 

พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร   มุ่งเน้น
พัฒนาความรู้   
ความเข้าใจของ
ประชาชนในการมี
ส่วนร่วม 

การพัฒนาการ
เกษตรและ

อุตสาหกรรม 
การเกษตร 

 

การปรับสมดลุ 
และเพิ่มประสทิธิภาพ 

การบริหาร 

 

เมืองน่าอยู่ 
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กลยุทธ์ 

การก่อสร้าง 
ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและ
ระบบ
สาธารณูปการ 

การส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

 
 

แผนงาน 

แผนงาน 
การศึกษา 
 

แผนงาน
การเกษตร 
 

 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน 
บริหารงาน

ทั่วไป 

โครงการด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
230 โครงการ 
 

โครงการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว  
70  โครงการ 

โครงการพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
234 โครงการ 
 

 
 
 

ผลิต/โครงการ 

การพัฒนา
รายได้และ
ส่งเสริม
อาชีพ 
 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

โครงการด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 139 
โครงการ 

โครงการด้าน
สังคม 
84  โครงการ 

การสร้างจิตส านึก
และความตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

การส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

แผนงาน 
งบกลาง 
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วิสัยทัศน ์

 
“ต าบลน่าอยู่ คู่การพัฒนา แก้ปัญหาความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง” 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

การพัฒนา
ด้านสังคม 

 

 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 

 

 

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

พัฒนาคนและสังคม
มุํงพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด๎านการศึกษา

ศาสนาและ
วัฒนธรรมของ
ท๎องถิ่นให๎คงอยูํ

สืบไป 
 

พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม เน้นการ
พัฒนาสุขภาพชุมชน
และกิจกรรมเก่ียวกับ

การบ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อม และการ

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

การพัฒนากิจกรรม
เกี่ยวกับโครงการ
ด้านการประกอบ

อาชีพของประชาชน
ทั้งทางด้าน
การเกษตร  

อุตสาหกรรมและ
การบริการรวมถึง
การสํงเสริมการ

ทํองเที่ยว 
 

เพ่ือยกระดับความ
เป็นอยู่ และอ านวย

ความสะดวกใน
ชุมชนโดยด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับ

การคมนาคมทั้งทาง
บก  ทางน้ า ไฟฟ้า
สาธารณะ  การ

ระบายน้ า การวาง
ผังเมือง 

 

 
 
 

เป้าประสงค์ 

พั ฒ น า ด้ า น อ่ื น  ๆ 
มุ่ ง เ น้ น พัฒนาต าม
สภาพท้องถิ่น ได้แก่
กิจกรรมทางประเพณี
ท้องถิ่น การจัดการ
ศึกษาก่อนวัย เรียน 
เป็นต้น 
 

 

พัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร   มุ่งเน้น
พัฒนาความรู้   ความ
เข้าใจของประชาชน
ในการมีส่วน 

 

 
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 
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แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map)  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เป้าหมาย 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน โดยมุ่ง
สร้างและบูรณะ
ถนน  แหล่งน้ า 
ไฟฟ้า และ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 
เพ่ือความเป็นอยู่
ที่ดีของ
ประชาชน 

พัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน 
การศึกษาท้ังใน
ระบบและนอก
ระบบ 
ส่งเสริม สนับสนุน
งานศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 
และเพ่ือเพ่ิม
ความสมาน
สามัคคีให้กับ
ประชาชน 

 
 

กลยุทธ์ 

การส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

การพัฒนา
รายได้และ
ส่งเสริมอาชีพ 
 

 

การก่อสร้าง ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค
และระบบ
สาธารณูปการ 

 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

 

 

แผนงาน
การเกษตร 

 

 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 
 

แผนงาน 
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

 
 

แผนงาน 

ส่งเสริม
การเกษตร
และสร้าง
อาชีพ เพื่อ
เพ่ิมรายได้
ให้กับ
ประชาชน 

การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
 

การสร้างจิตส านึก
และความตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
 

 

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น 
การปลูกต้นไม้ 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน้ า การ
บริหารจัดการ
ขยะ 

พัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้กับผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
ด าเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ให้ความรู้และ
ปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนมีความ
สามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ เพื่อ
ความมั่นคงของ
ชาติ 

พัฒนา 
ส่งเสริม 
สนับสนุน
การบริการ
สาธารณสุข
ของหมู่บ้าน  
 

การส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน 
 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

 

พัฒนาขีด
ความ 
สามารถใน
การให้บริการ
ประชาชน  

 

แผนงาน
การศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด๎าน แผนงาน หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนํวยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

- บริการชุมชนและ
สังคม 
- การเศรษฐกิจ 

-เคหะและชุมชน 
-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

-กองชําง -ส านักงาน
ปลัด 

2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ
และการทํองเที่ยว 

- บริการชุมชนและ
สังคม 
- การเศรษฐกิจ 

-เคหะและชุมชน 
-สร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 
-การเกษตร 
-การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

-ส านักงานปลัด -ส านักงาน
ปลัด 
 

3 การพัฒนาด๎าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
-การเศรษฐกิจ 

-สาธารณสุข 
 

 -ส านักงานปลัด 
 -กองสวัสดิการ
สังคม 

-ส านักงาน
ปลัด 

4 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา  ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

-บริการชุมชนและ
สังคม 

-การศึกษา 
-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

-ส านักงาน
ปลัด 
 

5 การพัฒนาด๎านสังคม -บริหารทั่วไป  
-บริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานงบกลาง 
-แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
-แผนงานสํงเสริม
และสนับสนุนความ
เข๎มแข็งในชุมชน 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-ส านักงานปลัด 

-ส านักงาน
ปลัด 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 

 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได๎ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีอ านาจและหน๎าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น จะต๎องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วํา
ด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท๎องถิ่นจะต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมูํบ๎านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต๎องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท๎องถิ่นระดับจังหวัด รํวมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารสํวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับจังหวัด  ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  รํวมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให๎การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นของตนเองได๎ตํอไป และเพ่ือให๎สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต๎องการของประชาชนอันจะน าไปสู๎การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท๎องถิ่นได๎
อยํางแท๎จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชนในท๎องถิ่น   

 
ดังนั้น  องค์กรปกครองสําวนท๎องถิ่น  จึงต๎องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสูํการ  บูรณาการ
รํวมกัน ให๎เกิดความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูํแผนพัฒนากลุํมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต๎องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎
งบประมาณรายจําย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต๎นในการให๎คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของหมูํบ๎าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลํงน้ า ลักษณะของปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ชํวงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชํน การคมนาคมขนสํง การ
ไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การทํองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุํม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค๎าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นหรือ
การใช๎ข๎อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท๎องถิ่นโดยใช๎กระบวนการรํวมคิด รํวมท า รํวม
ตัดสินใจ รํวมตรวจสอบ รํวมรับประโยชน์ รํวมแก๎ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพ่ือแก๎ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช๎ผลของการบังคับใช๎ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การสํงเสริม
อาชีพ กลุํมอาชีพ กลุํมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุํมตํางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูํทั่วไป เป็นต๎น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติตํางๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลตํอ
สิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสํงผลตํอการด าเนินงานได๎แกํ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอํอน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของ
ท๎องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล๎องกับแผนพัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผํนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เปูาประสงค์
ของแตํละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ต๎องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให๎เห็นชํองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องท าตามอ านาจหน๎าที่
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให๎เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล๎องและสนับสนุน
ตํอกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุํงม่ันอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือให๎บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสูํผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุํงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด คํา
เปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสูํการท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลําว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุํมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จะต๎องมี

การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท๎องถิ่นเพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องด าเนินการให๎
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎  ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให๎แล๎ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด๎วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหํงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลคาดวําที่จะได๎รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต๎นในการให๎คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น (ใช๎การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎อง
ประกอบด๎วยการวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ, ด๎านสังคม, ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตํางๆ เพื่อน ามาใช๎วัดผลในเชิงปริมาณ 
เชํน การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
วําเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว๎หรือไมํจ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได๎ก าหนดไว๎เทําไร จ านวนที่ไมํสามารถด าเนินการได๎มีจ านวน
เทําไหรํ สามารถอธิบายได๎ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ที่ได๎ก าหนดไว๎ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช๎เพื่อวัดคําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงตํอความต๎องการของประชาชน
หรือไมํและเป็นไปตามอ านาจหน๎าที่หรือไมํ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไมํ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการตํางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต๎อง คงทน ถาวร สามารถใช๎การได๎ตามวัตถุประสงค์
หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได๎รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสํวนราชการหรือหนํวยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ มีความสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติตํางๆ จน
น าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นโดยใช๎ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดตํอกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ ที่สอดคล๎องกับการ
แก๎ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองตํอยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นและด าเนินการเพื่อให๎การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ก าหนดไว๎ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุํง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎วเข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล๎องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต๎องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสูํการตั้ง
งบประมาณได๎
ถูกต๎อง 

สภาพที่อยากให๎เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต๎องไปให๎ถึงเปูาหมายต๎อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเทําไร กลุํมเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยํางไร กลุํมเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให๎ชัดเจนวําโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต๎นในชํวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุํมเปูาหมายของโครงการ หากกลุํมเปูาหมายมีหลายกลุํม ให๎
บอกชัดลงไปวําใครคือกลุํมเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุํมเปูาหมายรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 

โครงการสอดคล๎องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร๎างความสามารถในการ
แขํงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔) การสร๎างโอกาสความ
เสนอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (๕) การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

๕.๕ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล๎องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสูํปฏิบัติให๎เกิดผล
สัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน ๕ ปีที่ตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะ
ยาว ภายใต๎แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขํงขันและ
การหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (๖) การบริหารราชการแผํนดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



 

-154- 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล๎อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ
ไปสูํ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม 
ท าน๎อย ได๎มาก เชํน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภคภัณฑ์ไปสูํสินค๎า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วนเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิด
สร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล๎วตํอยอดความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชํน ด๎านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

๕.๗ โครงการ
สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 

โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได๎ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมํสามารถแยกสํวนใดสํวนหนึ่ง
ออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท๎องถิ่นต๎องเป็นโครงการ
เชื่อมตํอหรือเดินทางไปด๎วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได๎ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

๕.๘ โครงการแก๎ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร๎างให๎
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต๎
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต๎พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือรํวมด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎ เป็น
โครงการที่ประชาชนต๎องการเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให๎
ท๎องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่นที่พัฒนาแล๎วด๎วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล๎องกับ
เปูาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได๎แกํ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรํงใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต๎องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการถูกต๎อง
ตามหลักวิชาการทางชําง หลักของราคากลาง ราคากลางท๎องถิ่น มีความ
โปรํงใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดวําจะได๎รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด๎  ( measurable)  ใ ช๎ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช๎บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได๎ เชํน การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร๎อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได๎รับ (การคาดการณ์ คาดวําจะ
ได๎รับ) 

(๕)  

ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต๎องเทํากับวัตถุประสงค์หรือมากกวําวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได๎และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได๎ (๓) ระบุสิ่งที่ต๎องการด าเนินงาน
อยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได๎ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล๎องกับความเป็นจริง (๕) สํงผลตํอการบํง
บอกเวลาได๎ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ก็เพ่ือใช๎

เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท๎องถิ่นให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน  กํอให๎เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต๎องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจํายประจ าปี  งบประมาณรายจําย
เพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท๎องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  วําเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อยํางไร  ซึ่งสามารถวัดผลได๎ทั้งเชิงสถิติตํางๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
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การวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ได๎ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

20 4,050,000 25 4,800,000 81 19,203,000 72 15,430,000 36 7,260,000 

2.การพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจและการ
ทํองเที่ยว 

8 682,600 6 950,000 18 4,111,000 25 4,420,000 13 1,090,000 

3. การพัฒนาดา๎น
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

42 477,000 47 706,000 49 3,356,000 47 826,000 45 616,000 

4 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

17 4,390,500 31 4,892,500 31 5,392,500 36 5,812,500 24 5,022,500 

5. การพัฒนาดา๎น
สังคม  

16 6,529,000 22 6,994,500 22 7,640,500 24 8,278,500 22 8,756,500 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 อนุมัติงบประมาณ /แผนการด าเนินงาน 
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 61) 

 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ
แล้วเสร็จ 

 
คิดเป็น 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 11 21.56 2,888,000 21.37 11 100.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการ
ทํองเที่ยว 

4 7.84 92,600 0.68 3 75.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

5 
9.80 178,000 1.31 3 

60.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

16 
31.37 3,841,800 28.42 15 

93.75 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคม 15 29.41 6,513,000 48.19 11 73.33 

รวม 51 100 13,513,400 100 43 84.31 

   
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช๎การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได๎มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให๎ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น (ให๎หนํวยงานภายนอกด าเนินการ) 
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4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
 4.4.1 ผลกระทบน าไปสูํอนาคต 
  (๑.)  ปัญหาสาธารภัยตํางๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  อันได๎แกํ  ภัยแล๎ง  

วาตภัย  น้ าทํวมพืชผลทางการเกษตร  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและสํงผลกระทบตํอประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหาย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก๎ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการปูองกัน  กํอนเกิดเหตุ  ระหวํางเกิดเหตุ  
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให๎ความชํวยเหลือตํางๆ  จัดตั้งศูนย์ชํวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได๎ทันทํวงที   

  (๒.) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่สํงผลอันตรายตํอชีวิตประชาชน  และ
สัตว์ตํางๆ ในต าบล  ซึ่งได๎แกํ  โรคไข๎หวัดใหญํ  ไข๎หวัดนก  โรคมือ เท๎า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ๎า  
แนวทางการแก๎ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การปูองกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด   การ
ท าลาย  การรักษา   

  (๓.)  ปัญหาประชาชนมีรายได๎น๎อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลมีรายได๎น๎อย มี
หนี้สินเยอะ  ไมํเพียงพอในการด ารงชีวิต  คําครองชีพสูง  แนวทางการแก๎ไขปัญหา  ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชํวยเหลือประชาชนซํอมแซมบ๎านคนจน  ผู๎มีรายได๎น๎อย  สํงเสริมด๎านการศึกษาโดย
การจัดบริการสาธารณด๎านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตํางๆ ให๎กับเด็กนักเรียน  จ๎าง
เด็กนักเรียนในชํวงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได๎   

  (๔.)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไมํพบวํามีการค๎ายาเสพติด และยังไมํพบรายงาน
วํามีผู๎ติดยาเสพติด แตํเพื่อเป็นการปูองกัน  มีแนวทางการปูองกัน  โดยการลงพื้นที่ค๎นหา  การรณรงค์ปูองกัน  การให๎
ความรู๎กับประชาชนได๎ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๕.)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด๎านโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน เส๎นทางการคมนาคมบางหมูํบ๎านยังเป็น ถนนลูกรัง ชํวงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบํอ เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตํอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลําช๎า แนวทางการแก๎ไข  จัดท าแผนงาน โครงการ
ก๎อสร๎างถนนในเส๎นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนํวยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข๎อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นวําประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต๎องด าเนินการแก๎ไขอยูํมาก ดังนี้  ด๎านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผํอนหยํอนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  เศรษฐกิจ  การ
พัฒนาอาชีพ  เส๎นทางคมนาคมขนสํง/ไฟฟูา/น้ าประปา/แหลํงน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด๎านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด๎านตํางๆ ประชาชนไมํสามารถแก๎ไขปัญหาเองได๎จึงต๎องเสนอให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแก๎ไข ท าให๎มีการเสนอโครงการเข๎ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นนั้นมีจ ากัดไมํเพียงพอตํอการจัดการได๎ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข๎อสังเกตดังกลําว  มีข๎อเสนอแนะในการแก๎ไขปัญหาตํางๆ  
ดังนี้  ปัญหาตํางๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับคว ามส าคัญโดย
ประชาคมท๎องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคสํวน  ประกอบไปด๎วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
สมาชิกสภาท๎องถิ่น  ผู๎น าหมูํบ๎าน  ตัวแทนสํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  ประชาชนทั่วไป รํวมกัน
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข๎าแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอไป  กรณีโครงการที่เกิน
ศักยภาพก็ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานอ่ืนตํอไป 
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   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผํานมาพบวําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎
แก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนได๎ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด๎าน  มีผลการประเมินอยูํในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  แตํก็ยังมีปัญหาที่จะต๎องแก๎ไขตํอไป  ไมํวําจะเป็นด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ยังมีการเผาหญ๎า ตอข๎าวใน
ชํวงเวลาเก็บเกี่ยว  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส๎นทางคมนาคมยังไมํครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในปีที่ผํานมา สรุปได๎ดังนี้ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 
1 โครงการกํอสร๎างฝุาย หมูํ 2  414,000 
2 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมูํ 3 69,000 
3 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. แบบตัวยู หมูํ 3  218,000 
4 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมูํ 4 300,000 
5 โครงการทํอเหลี่ยม คสล. หมูํ 5  245,000 
6 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมูํ 7 325,000 
7 โครงการกํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน หมูํ 7  422,000 
8 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. แบบตัวยู หมูํ 8 246,000 
9 อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดนครพนมขยายเขตไฟฟูา หมูํ 5  

- สายจากทางหลวงชนบทถึงนางรัตนา  สุภาพรม 
- สายจากบ๎านนายบุญทัย  ดีปาน ถึงนางสุภาพ  ค าเพช็รดี 

 
60,000 
45,000 

10 อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดนครพนมขยายเขตไฟฟูาและติดตั้งหม๎อแปลง หมูํ 6  544,000 
11 อุดหนุนสนับสนุนกิจจรรมศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ฯ 30,000 
12 อุดหนุนกลุํมสํงเสริมอาชีพราคาโคเงินล๎าน 20,000 
13 อุดหนุนกลุํมวิสาหกิจทอผ๎าบ๎านวังกะเบา 6,000 
14 อุดหนุนกลุํมวิสาหกิจชุมชนศูนย์สํงเสริมและผลิตพันธ์ข๎าวชุมชนต าบลโคกสวําง 6,600 
15 โครงการรณรงค์โรคไข๎เลือดออก 2,000 
16 โครงการอบรมเสริมสร๎างความรู๎การจัดการขยะในชุมชน 50,000 
17 โครงการจัดท าแนวกันไฟปุา 8 หมูํบ๎าน 16,000 
18 อุดหนุน รพ.สต.โคกสวําง โครงการปูองกันและลดปัญหาโรคพยาธิใบไม๎ในตับ ฯ 10,000 
19 โครงการกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ 30,000 
20 โครงการจัดงานกีฬาต าบล 105,000 
21 กํอสร๎างอาคาร  ศพด.วัดโคกสวํางวนาราม 495,000 
22 อุดหนุนอาหารกลางวันและอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน  5 แหํง  1,828,000 
23 อุดหนุนเอกชน (สภาวัฒนธรรมต าบล,สภาวัฒนธรรมอ าเภอ) 258,000 
24 อุดหนุนอาหารเสริม (นม) เด็กในโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,048,300 
25 โครงการกิจกรรมแก๎ไขปัญหายาเสพติด 30,000 
26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนชุมชน ฯ 30,000 
27 โครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพให๎แกํราษฎรต าบลโคกสวําง 60,000 
28 โครงการฝึกอบรมเสริมสร๎างความรู๎และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 7,000 
29 โครงการฝึกอบรมเสริมสร๎างความรู๎และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ 20,000 
30 โครงการฝึกอบรมการรับเรื่องราวร๎องทุกข์และรับแจ๎งเบาะแส 20,000 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 

 
 
 
 



 

 


