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            ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
เรื่อง  ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)                

……………………………………….….... 
   
  อาศัยอํานาจตามความแห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข�อ 17 และข�อ 24 ประกอบกับ
มติในการประชุมสภาองค�กรบริหารส�วนตําบลสะพุง สมัยสามัญสมัยท่ี 2 ครั้งท่ี1/2562 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 
2562  
 

  องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง จึงขอประกาศใช�แผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)ป> พ.ศ.2562 
 เพ่ือใช�เป?นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุงต�อไป 
 

  จึงประกาศมาให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 
      ประกาศ   ณ   วันท่ี  14  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 
 

                                  
                         (นายโยธิน  มุลกะกุล) 
               นายกองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

คํานํา 



 

  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติกําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา  16 (1) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) ได�กําหนดให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน มีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง ซ่ึงแผนพัฒนาท�องถ่ิน หมายถึง
แผนพัฒนาท�องถ่ิน  

แผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข�อ17,ข�อ 24 ได�กําหนดให�องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน มีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง แผนพัฒนาท�องถ่ินนั้นหมายถึง แผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินจัดประชุมประชาชาคมท�องถ่ิน ส�วน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือแจ�งแนวทางพัฒนาท�องถ่ิน  รับทราบปFญหา ความต�องการ ประเด็น การ
พัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวข�องตลอดจนความช�วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี
เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป> โดยให�นําข�อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน�วยงาน
ต�างๆ และข�อมูลในแผนพัฒนาหมู�บ�านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) 
 

 เพ่ือให�การดําเนินให�เป?นไปตามกฎหมายดังกล�าว  องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุงได�ตระหนักถึง
ความสําคัญของการวางแผนเป?นสิ่งสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 แต�
เนื่องจากแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ป> พ.ศ. 2563 ข้ึน เพ่ือใช�เป?นเครื่องมือในการ
จัดทํางบประมาณรายจ�ายประจํา 2563 และพร�อมท่ีจะนําสู�ไปการปฏิบัติและสามารถใช�ในการ ประสานงาน
แผนการพัฒนาท�องถ่ินได�อย�างมีประสิทธิภาพและแระสิทธิภาพ ตามนโยบายท่ีคณะผู�บริหารหวังท่ีจะทําให�เกิดการ
พัฒนาในท�องถ่ิน 

องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง จึงหวังเป?นอย�างยิ่งว�าแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวน ป> พ.ศ. 2562 ฉบับนี้จะเป?นประโยชน�อย�างยิ่งในการนําไปปฏิบัติเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนอย�างแท�จริงต�อไป 
 
 
 
                                                                 
 
 
            สํานักงานปลัด งานนโยบายและแผน 
                                                                             องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง
                อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ส�วนท่ี 1              สภาพทัว่ไปและ 

        ข
อมูลพืน้ฐาน 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 

“ชุมชนน�าอยู�มีความเข
มแขง็  สิง่แวดล
อมดี  คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการท่ีดี 
แบบมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน  โปร�งใสสามารถตรวจสอบได
 ” 

 
วิสัยทัศน�  (vision)  และพันธกิจ  (mission)  การพัฒนาท�องถิ่น 

1. ด�านกายภาพ  

    เหตุท่ีได�ช่ือ “สะพุง” เพราะเมื่อสมัยก�อนในเขตพ้ืนท่ีมีต�นไม�ชนิดหน่ึงซ่ึงมีอยู�เป?นจํานวนมาก  มีช่ือว�า  “ต�นสะพุง” 
ต�อมาต�นไม�ดังกล�าวได�หมดไปจากพ้ืนท่ีคนเฒ�าคนแก�ก็เลยตั้งช่ือตําบล โดยใช�ช่ือต�นไม�เพ่ือให�ระลึกถึงว�าครั้งหน่ึงในตําบลสะพุงได�มี 
ต�นสะพุงอยู�เป?นจํานวนมากและได�สูญพันธุ�ไปจากพ้ืนท่ีแห�งน้ีแล�ว  ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป?นท่ีราบล�อมรอบด�วยบริเวณ
พ้ืนท่ีท่ีสูงกว�า จึงเป?นทางผ�านของลํานํ้าจากตําบลข�างเคียงส�งผลให�เป?นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสําหรับการทําการเกษตรและมีแหล�งนํ้าใต�ดิน
ท่ีไม�ลึกนักสามารถนําข้ึนมาใช�อุปโภค-บริโภคได� 
อย�างสะดวก และตั้งอยู�ห�างจากตัวเมืองศรีสะเกษไปทางทิศใต�ประมาณ  38 ก.ม. 
     ตําบลสะพุง  เป?นตําบลหน่ึงใน 7 ตําบลของอําเภอศรีรัตนะ  ซ่ึงแยกจากตําบลตูมและได�รับการประกาศจาก
กระทรวงมหาดไทยแยกเขตการปกครองเป?นตําบลสะพุง  มีผลเมื่อวันท่ี  8  สิงหาคม  2540  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่องการกําหนดเขตตําบลในพ้ืนท่ีอําเภอศรีรัตนะ ลงวันท่ี  8  สิงหาคม  2540  ปFจจุบันแบ�งการปกครองออกเป?น  14  หมู�บ�าน 
และได�รับยกฐานะจากสภาตําบลสะพุงเป?นองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง  เมื่อป> พ.ศ. 2540 โดยตําบลสะพุงอยู�ห�างจากท่ีว�าการ
อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  ไปทางทิศเหนือ เป?นระยะทาง  ประมาณ  3  กิโลเมตร  ขนาดพ้ืนท่ี  25.7  ตารางกิโลเมตร 
หรือปริมาณ  ไร�             

             ลักษณะภูมิประเทศ 

    องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง  ตําบลสะพุงเป?น 1 ใน 7 ตําบลในเขตอําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขต
พ้ืนท่ีอยู�ติดกันท�องถ่ินใกล�เคียง  4  ส�วน คือ เทศบาลตําบลศรีรัตนะ , ตําบลตูม, ตําบลสะเยาว�, ตําบลศรีโนนงาม ดังน้ี 

อาณาเขต 
            ทิศเหนือ            จรด         ตําบลตูม 
     ทิศตะวันออก      จรด         ตําบลตูม 
     ทิศตะวันตก        จรด         ตําบลศรโีนนงาม 
     ทิศตะวันตก        จรด         ตําบลศรโีนนงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                              ลักษณะภูมปิระเทศ 
                                                       องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 

  

2.ด�านการเมืองการปกครอง 

  จํานวนหมู�บ�านในเขตตําบลสะพุง  มีจํานวนท้ังสิ้น  14  หมู�บ�าน 
  * จํานวนหมู�บ�านในเขตองค�การบริหารส�วนตําบล  เต็มท้ังหมู�บ�านจํานวน  12  หมู�บ�าน  ได�แก� 
      หมู�ท่ี  1  บ�านสะพุง    หมู�ท่ี  3  บ�านทุ�งสว�าง 

    หมู�ท่ี  4  บ�านปละ     หมู�ท่ี  5  บ�านอานวย 
    หมู�ท่ี   6 บ�านหนองขาม    หมู�ท่ี  7  บ�านหนองอะเลา 
    หมู�ท่ี  8  บ�านจีเนียว    หมู�ท่ี  9  บ�านโพนทอง 
    หมู�ท่ี  10 บ�านไผ�งาม    หมู�ท่ี  11 บ�านจะกอง  
    หมู�ท่ี   13 บ�านนาเจริญ    หมู�ท่ี  14 บ�านศรีสว�างพัฒนา 

*  จํานวนหมู�บ�านในเขตองค�การบริหารส�วนตําบล  บางส�วน  มีจํานวน  2  หมู�บ�าน  ได�แก� 
     หมู�ท่ี  2  บ�านจอก    หมู�ท่ี  12  บ�านทุ�งระวี  

๓. ประชากร 
   1.จํานวนครัวเรือนท้ังหมด  1,259  ครัวเรือน 
   2.จํานวนประชากรท้ังหมด 5,651  คน  

 แยกเป@น  ชาย   2,831 คน  หญิง  2,820  คน 
 

หมู�ที ่ ชื่อหมู�บ�าน 
จํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน 
ผู�นําหมู�บ�าน 

ชาย หญิง รวม 
๑ บ�านสะพุง 357 51 708 ๑๕๕ นายปTยะณัฐ  คํามา  (ผู�ใหญ�บ�าน) 
๒ บ�านจอก 55 67 122 ๓7 นางทองอินทร�  ขันทอง (ผู�ใหญ�บ�าน) 
๓ บ�านทุ�งสว�าง 222 257 479 ๑31 นายสมบูรณ�  ไชยชาญ  (ผู�ใหญ�บ�าน) 
๔ บ�านปละ 163 18 46 76 นายศรชัย  สารทอง  (ผู�ใหญ�บ�าน) 
๕ บ�านอานวย 225 241 466 101 นายสมชาย  สารภี  (ผู�ใหญ�บ�าน) 
๖ บ�านหนองขาม 181 142 323 67 นางรุธิรา  สุขสําราญ  (ผู�ใหญ�บ�าน) 
๗ บ�านหนองอะเลา 213 206 419 106 นายสเลียว  จันศรี  (ผู�ใหญ�บ�าน) 
๘ บ�านจีเนียว 205 206 411 88 นายสม  วันเพ็ง  (ผู�ใหญ�บ�าน) 
๙ บ�านโพนทอง 196 210 406 105 นายสุรศักด์ิ  เช้ือดี  (ผู�ใหญ�บ�าน) 

๑๐ บ�านไผ�งาม 216 187 40 84 นายสนาน  ศรีสะอาด  (ผู�ใหญ�บ�าน) 
๑๑ บ�านจะกอง 294 287 581 124 นายนิยม  หอมจันทร�  (ผู�ใหญ�บ�าน) 
๑๒ บ�านทุ�งระว ี 44 45 89 32 นายศิริราช  อ�อมชมพ ู (ผู�ใหญ�บ�าน) 
๑๓ บ�านนาเจริญ 163 142 05 72 นายศรีณรงค�  สายสังข�  (ผู�ใหญ�บ�าน) 
๑๔ บ�านศรีสว�างพัฒนา 297 296 59 142 นายพรชัย  กล�าเกิด  (กาํนันตําบลสะพงุ) 

รวม ๒,831 2,820 ๕,651 ๑,320  
*ข�อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร�  ท่ีทําการปกครองอําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ณ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕6 

-2- 
 



 

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนประชากร 
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๔. สภาพทางสังคม  
    ประวัติความเป@นมาขององค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
 ตําบลสะพุง ราษฎรส�วนมากเป?นชนเผ�าส�วยและลาว พูดภาษาท�องถ่ินคือภาษาส�วยและลาว   
สะพุง  เรียกเป@นหนองใหญ� คําว�า สะพุง เรียกกันในปLจจุบัน 

การศึกษา  มีดังนี้ 
-โรงเรียนมัธยมศึกษา    จํานวน 1 แห�ง สังกัด สพฐ. เขต 4 ศรีสะเกษ 

  - โรงเรียนประถมศึกษา    จํานวน 2 แห�ง สังกัด  สพฐ.เขต 4 ศรีสะเกษ 
  - ศูนย�อบรมเด็กก�อนเกณฑ�   จํานวน  3 แห�ง สังกัด อบต.สะพุง 
      ท่ีอ�านหนังสือพิมพ�ประจําหมู�บ�าน / ห�องสมุดประชาชน   จํานวน           4   แห�ง 
 สาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพประจําตําบล  จํานวน   1   แห�ง 
  -  ศูนย�สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จํานวน            12   แห�ง 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
  -  สถานีตํารวจ    จํานวน   -   แห�ง 
  -  ท่ีทําการตํารวจชุมชน   จํานวน   -   แห�ง 
  -  สถานีดับเพลิง    จํานวน   -   แห�ง 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน   
การคมนาคม 

  ตําบลสะพุงมีถนนลาดยาง  2  สาย  ถนนคอนกรีตภายในหมู�บ�าน  21  สาย  ถนนลูกรังเชื่อม
ระหว�างหมู�บ�าน 18 สาย ถนนลูกรังเชื่อมระหว�างตําบล  5  สาย คอนกรีตเชื่อมระหว�างหมู�บ�าน 4  สาย 
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จํานวน  
(คน) 



 

การโทรคมนาคม 
  -  โทรศัพท�    จํานวน   -   หลังคาเรือน 
  -  ท่ีทําการไปรษณีย�โทรเลข  จํานวน   -          แห�ง 
  -  สถานีโทรคมนาคม  อ่ืน  ๆ  จํานวน   -           แห�ง  

     การไฟฟRา 
  มีไฟฟ̀าใช�ท้ัง  14  หมู�บ�าน  ประชากรท่ีใช�ไฟฟ̀า    จํานวน  1,295   ครัวเรือน 

     แหล�งน้ําธรรมชาติ 
  -  ลําน้ํา ,ลําห�วย    จํานวน   2   สาย 
  -  บึง , หนองอ่ืน  ๆ    จํานวน   9   แห�ง 

     แหล�งน้ําท่ีสร�างข้ึน 
   -  ฝาย     จํานวน   10    แห�ง 

  -  บ�อน้ําต้ืน    จํานวน   385   แห�ง 
  -  บ�อโยก    จํานวน   117   แห�ง 
  -  ประปา    จํานวน      ๖   แห�ง 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
อาชีพ 

 ประชากรส�วนใหญ�ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป?นอาชีพหลัก   โดย
มีพืชเศรษฐกิจหลัก  คือ  ข�าว ข�าวโพด และปลูกพืชหมุนเวียนอ่ืนๆตลอดป>นอกจากนี้ยังมีการทําสวนและเลี้ยงสัตว�
เป?นอาชีพเสริม 
 หน�วยธุรกิจในเขตองค�การบริหารส�วนตําบล 
  -   ธนาคาร   จํานวน    -     แห�ง 
  -   โรงแรม   จํานวน    -     แห�ง 
  -   ปFbมน้ํามันและกcาซ  จํานวน    ๖   แห�ง 
  -   ร�านค�า   จํานวน    ๕๒   แห�ง 
  -   โรงงานอุตสาหกรรม  จํานวน    -     แห�ง 
  -   โรงสี    จํานวน    ๓๐   แห�ง 
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บัญชีสรุป 
 ข�อมูลพื้นที่ทําการเกษตรขององค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
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ลําดับ ชื่อหมู�บ�าน หมู�ที่ 
พื้นที่

ทั้งหมด 
พื้นที่ปลูก

ข�าว 
พื้นที่ปลูก
ยางพารา 

พื้นที่ปลูกมัน
สําปะหลัง 

พื้นที่
ปลูกอ�อย 

พื้นทีปลูกข�าวโพดเลี้ยง
สัตว�หลังฤดูเก็บเกี่ยว 

พื้นทีปลูกมันสําปะหลัง
เลี้ยงสัตว�หลังฤดูเก็บเกี่ยว 

๑ สะพุง ๑ 1๑,๒๕๐ ๑,๒๕๐ - - - - - 
๒ จอก ๒ ๒,๓๙๓ ๒,๓๗๑ ๓๔ - - - - 
๓ ทุ�งสว�าง ๓ ๑,๑๘๘ ๑,๑๑๒ ๒๕ - - ๒๕ ๑๕ 
๔ ปละ ๔ ๙๔๙ ๙๐๒ ๓๗ - ๑๐ ๓๐๐ - 
๕ อานวย ๕ ๗๓๘ ๗๑๑ ๑๒๖ - - ๑๒๐ ๕๐ 
๖ หนองขาม ๖ ๖๔๓ ๖๓๔ ๙ - - ๔๐ - 
๗ หนองอะเลา ๗ ๗๗๕ ๗๗๕ - - - ๓๘ - 
๘ จีเนียว ๘ ๘๑๙ ๕๒๕ ๔๓ - - ๒๕๐ - 
๙ โพนทอง ๙ ๙๒๐ ๙๑๐ - - ๑๐ ๕ ๒๐ 

๑๐ ไผ�งาม ๑๐ ๖๓๓ ๕๑๐ ๑๐๒ ๓๐ - ๒๖ - 
๑๑ จะกอง ๑๑ ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ - - - - - 
๑๒ ทุ�งระวี ๑๒ ๖๐๐ ๕๙๐ - ๑๐ - - - 
๑๓ นาเจริญ ๑๓ ๗๓๒ ๗๓๒ - - - - - 
๑๔ ศรีสว�างพัฒนา ๑๔ ๑,๐๘๘ ๑,๐๖๓ - - - ๒๓ ๑๔ 



 

 สรุปรายได�เฉลี่ยครัวเรือน  แยกตามหมู�บ�านของตําบลสะพุง 

ลําดับ
ที่ 

บ�าน หมู�ที่ 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวน 
(คน) 

แหล�งรายได�ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปX) รายได�
ครัวเรือน

เฉลี่ย (บาท/
ปX) 

รายได�บุคคล
เฉลี่ย (บาท/

ปX) 
หมายเหตุ 

อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได�อื่น 
ปลูก เลี้ยง 

หาเอง 

1 บ�านสะพุง 1 ๑55 713 ๗6,๕๖๒ ๕๙,๑๘๐ ๕๕,๐๐๕ ๕๖,๐๒๖ ๒๔๖,๗๗๒ 6๙,๒๙๑  
2 บ�านจอก 2 35 114 ๖๗,๑๑๑ ๔๕,๕๖๗ ๒๐,0๐๐ ๔๒,๒๒๒ 1๗๔,๙๐๐ ๓๘,๘๖๗  
3 บ�านทุ�งสว�าง 3 126 470 ๕๒,7๖๙ ๒๙,7๙๑ 1๘,๖๓๗ ๓๖,๖๑๕ 1๓๗,๘๑3 ๓๙,๑๙๑  
4 บ�านปละ 4 74 354 ๗๐,๖๘๖ 5๒,๕๗๘ ๔๒,๙๘๗ ๓๕,๗๕๙ 2๐๒,๐๑๐ ๔๘,๓๙๐  
5 บ�านอานวย 5 99 454 ๖๖,๒๔๐ ๕๕,๐๔๕ ๔๒,1๒๔ ๓๔,๑๐๒ ๑๙๗,๕๑๑ 54,0๖๗  
6 บ�านหนองขาม 6 63 326 ๕๓,๐๕๙ ๒๒,๘๗๔ ๑๕,๐๓๔ ๔๓,๗๙๙ ๑๓4,๗๖๖ ๓๘,๐๖๔  
7 บ�านหนองอะเลา 7 101 403 ๘๓,๖๔๔ ๔๐,๘๘๙ ๒๙,๘๒๒ ๔๘,๘๔๔ ๒๐๓,621 4๐,๒๘๒  
 8 บ�านจีเนียว 8 83 396 ๗๐,๓๓๕ ๔๑,๖๗๘ ๓๒,๒๐๐ ๒๕,๗๔๘ ๑๖๙,๙๖๑ ๔๖,๘๑๖  
9 บ�านโพนทอง 9 102 400 ๑๒๐,๑๗๙ ๖๖,๙๔๐ ๓๖,๗๐๑ ๔๐,๑๑๙ ๒๖๓,๙๔๐ ๕๕,๖๑๐  

10 บ�านไผ�งาม 10 84 400 ๗๘,๓๖๙ ๖๖,๓๘๙ ๖๐,๒๒๓ ๕๑,๔๖๔ ๒๕๖,๔๔๔ 4๗,๔๒๕  
๑๑ บ�านจะกอง ๑๑ 123 580 ๗๗,๒๗๔ ๕๑,๙๓๗ ๓๕,๘๓๐ ๕๑,๐๙๒ ๒๑๖,๑๓๓ ๔๕,๖๘๗  
๑๒ บ�านทุ�งระวี ๑๒ 31 89 ๖๑,๖๖๗ ๓๕,๗๐๘ ๒๒,๑๒๕ ๒๐,๗๐๘ ๑๔๐,๒๐๘ ๖๒,๓๑๕  
๑๓ บ�านนาเจริญ ๑๓ 73 299 ๗๑,๐๖๓ ๖๙,๗๓๐ ๖๑,๗๙๐ ๖๘,๐๘๒ ๒๗๐,๖๖๔ ๖๙,๙๔๗  
๑๔ บ�านศรีสว�าง ๑๔ 142 ๖13 ๖๗,๓๕๕ ๔๑,๒๗๓ ๕๔,๗๓๘ ๕๙,๑๔๑ ๒๒๒,๕๐๗ ๖๖,๑๖๘  

รวม 1,295 5,611 ๗๓,๕๓7 ๕,๖11 ๔๐,๖๙๖ ๔๖,๑๘๖ 2๐๙,๙๒๓ 52,๖๐๗  
�   ที่มา – ข�อมูลความจําเป?นพื้นฐาน ระดับตําบล ป> พ.ศ. 2561  จากพัฒนาชุมชนอําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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๑.๘ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 สถานบันและองค�กรทางศาสนา 
  -  วัด / ท่ีพักสงฆ�  จํานวน  ๙   แห�ง 
  -  มัสยิด   จํานวน  -   แห�ง 
  -  ศาลเจ�า  จํานวน  -   แห�ง 
  -  โบสถ�   จํานวน  -   แห�ง 

๑.๙ ทรัพยากรธรรมชาติ 

  ในอดีตพ้ืนท่ีตําบลสะพุงเป?นเขตปfาสนต�อมาราษฎรได�บุกรุกถากถางเพ่ือทําเป?นท่ีทําการเกษตร  
ในปFจจุบันจึงไม�หลงเหลือพ้ืนท่ีปfาอีกต�อไป  โดยพ้ืนท่ีท่ีราษฎรบุกรุกทางราชการจึงออกเอกสารสิทธิ์ สปก.4-01  
ไว�เป?นหลักฐาน 
  มวลชนจัดตั้ง 
  -  คณะกรรมการพัฒนาสตรี  ระดับหมู�บ�าน  จํานวน    ๑๔  คณะ 
  -  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)   จํานวน    ๑๔  หมู�บ�าน 
  -  อาสาสมัครป̀องกันภัยฝfายพลเรือน (อปพร.) จํานวน    ๗๕  คน  

ข�อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท�องถ่ิน   ได�แก�  โครงสร�างและกระบวนการบริหารงานบุคคล  งบประมาณ   
และเครื่องมืออุปกรณ�ต�าง ๆ 
  
       โครงสร�างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
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สภาองค�การบริหารส�วนตาํบล 

คณะผู�บริหารท�องถ่ิน 

ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 

สํานักงานปลัดฯ กองคลัง ส�วนการศึกษา ศาสนา ฯ กองช�าง 



 

   การบริหารงานสํานักงานปลัด 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    การบริหารงานกองคลัง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 การบริหารงานกองช�าง 
  

  
  
  
  
  

 
                               การบริหารส�วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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สํานักงานปลัด 

งานธุรการ งานนโยบายและแผน

งานสวัสดิการสังคม
และสงเคราะห� 

งานกฎหมายและคด ี

งานอนุรักษ�แหล�ง
นํ้าและธรรมชาต ิ

งานกิจการสภา 

งานส�งเสรมิและสนับสนุน
ความเข�มแข็งของชุมชน งานการเจ�าหน�าท่ี 

งานประชาสัมพันธ�
และการท�องเท่ียว 

งานป̀องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั 

กองคลัง 

งานการเงิน 

งานการบัญชี 
งานแผนท่ีภาษี 

งานเบิกจ�าย งานพัฒนาและ 
จัดเก็บรายได� 

งานทะเบียน 
ทรัพย�สินและพัสด ุ

งานสถิติการ 
เงินและการคลัง 

กองช�าง 

งานก�อสร�าง งานระบบไฟฟ̀า 

ส�วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ 



 

  ข�อมูลเก่ียวกับศักยภาพขององค�การบริหารส�วนตําบล  

     โครงสร�างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

            - จํานวนบุคลากร 
 ตารางแสดงจํานวนบุคลากรในสังกัด องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 

  
สํานัก/ส�วน พนักงาน 

ส�วนตําบล 
บุคลากร

ทางการศึกษา 
(คร)ู 

พนักงานจ�าง รวม (คน) 
ภารกจิ ท่ัวไป 

สํานักงานปลัด อบต. ๘ - 5 2 15                                                                                                                           
กองคลัง ๔ - ๑ - 5 
กองช�าง 3 - ๑ - 4 
ส�วนการศึกษาฯ ๑ ๖ ๙ ๑ ๑๗ 

รวม ๑6 ๖ ๑๕ ๔ ๔1 

   - ระดับการศึกษาของบุคลากร 

 ตารางแสดงระดับการศึกษาของบุคลากรในสังกัด องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
  

สํานัก/ส�วน ตํ่ากว�า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี สูงกว�า 
ปริญญาตร ี

รวม (คน) 

สํานักงานปลัดอบต. - ๑๔ ๑ 15 
กองคลัง 1 ๓ 1 5 
กองช�าง ๑ 3 - 4 
ส�วนการศึกษาฯ - ๑๓ ๔ ๑๗ 

รวม ๒ ๓3 6 ๔1 
 
๑.๑๐ อ่ืนๆ 

ด�านเครื่องมืออุปกรณ�ต�าง ๆ      
1. เครื่องคอมพิวเตอร� 

  สํานักงานปลัด  จํานวน  6 เครื่อง 
  กองคลัง   จํานวน  5 เครื่อง 
  กองช�าง   จํานวน  2 เครื่อง 
  ส�วนการศึกษาฯ   จํานวน  1 เครื่อง 

2.  เครื่องพิมพ�ดีด 
  สํานักงานปลัด  จํานวน  - เครื่อง 
  กองคลัง   จํานวน  - เครื่อง 
  กองช�าง   จํานวน  - เครื่อง 
  ส�วนการศึกษาฯ   จํานวน  - เครื่อง 

3.  เครื่องพิมพ� 
  สํานักงานปลัด  จํานวน  ๖ เครื่อง 
  กองคลัง   จํานวน  ๕ เครื่อง 
  กองช�าง   จํานวน  2 เครื่อง 
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  ส�วนการศึกษาฯ   จํานวน  1 เครื่อง 
 

4.  เครื่องถ�ายเอกสาร 
  สํานักงานปลัด     จํานวน  1 เครื่อง 

5.  รถยนต�และรถจักรยานยนต� 
  สํานักงานปลัด   
  -  รถยนต�  จํานวน  ๒ คัน 
  -  รถจักรยานยนต� จํานวน  1 คัน 
  -  รถบรรทุกน้ํา  จํานวน  1 คัน 
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ส�วนท่ี   2               สรุปผลการพฒันาท
องถิ่น 
                                        ตามแผนพฒันาท
องถิ่น 
 
๑.  สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได�รับ  และการเบิกจ�ายงบประมาณ 
     ในปXงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖2 

๑.๑ สรุปสถานการณ�พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ�ายงบประมาณ 
 ตามท่ี องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง ได�ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา            

(พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖2)  ข้ึนมา  เพ่ือใช�เป?นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  อันมี
ลักษณะเป?นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  เป?นแผนท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร�
การพัฒนา อันมีลักษณะเป?นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับป>งบประมาณแต�
ละป>  ซ่ึงมีความต�อเนื่องและเป?นแผนก�าวหน�าครอบคลุมระยะเวลาสามป>  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป?น
ประจําทุกป>  โดย อบต. ได�ใช�แผนพัฒนาสามป>เป?นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป>  การจ�ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการท่ีขอให�หน�วยงานอ่ืน มาดําเนินงานให�  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให�มีการ
ปฏิบัติให�บรรลุวัตถุประสงค�ตามโครงการท่ีกําหนดไว�  

ท้ังนี้ องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง  ได�ดําเนินการต้ังงบประมาณ  การเบิกจ�ายงบประมาณ
ดังกล�าว ตามแผนพัฒนาซ่ึงสามารถสรุปได�ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร� 

ปXงบประมาณ 2557 ปXงบประมาณ 2558 

จํานวนโครงการ 
ตามข�อบัญญัติ 

จํานวนโครงการ 
ที่เบิกจ�าย 

จํานวน
โครงการ 

ตามข�อบัญญัติ 

จํานวนโครงการ 
ที่เบิกจ�าย 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๔๘ ๓๔ ๕๔ ๔๑ 

2. . ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคมท่ีเข�มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพท่ีด ี

๓๒ ๒๙ ๒๐ ๒๐ 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ ๕ - 12 - 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาและส�งเสริมความมั่นคงละการ
รักษาความสงบ 

๕ ๕ ๔ 3 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการภาครัฐ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒๖ ๒๕ ๓๙ ๓๔ 

รวม ๑๑๖ ๙๓ ๑๒๙ ๙๘ 

คิดเป@นร�อยละ ๑๐๐ ๘๐.๑๗ ๑๐๐ ๗๕.๙๗ 

 
 
 
 
 

 
 



 

-11- 
 

ยุทธศาสตร� 
ปXงบประมาณ 2559 ปXงบประมาณ 2560 

จํานวนโครงการ 
ตามข�อบัญญัติ 

จํานวนโครงการ 
ที่เบิกจ�าย 

จํานวนโครงการ 
ตามข�อบัญญัติ 

จํานวนโครงการ 
ที่เบิกจ�าย 

     

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 70 ๓๕ 
 

50 
 

อยู�ระหว�างดําเนินการ 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคมท่ีเข�มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพท่ีด ี

20 ๘ 56 อยู�ระหว�างดําเนินการ 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 17 - 17 อยู�ระหว�างดําเนินการ 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาและส�งเสริมความมั่นคงละการ
รักษาความสงบ 

6 - 6 อยู�ระหว�างดําเนินการ 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการภาครัฐ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

34 ๘ 56 อยู�ระหว�างดําเนินการ 

รวม 147 171   

คิดเป@นร�อยละ ๑๐๐ 85.26 ๑๐๐  

1.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การประเมินผลการนําพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ป>งบประมาณ พ.ศ. 2557- 2560   
ตามตารางการเปรียบเทียบ จํานวนแผนงาน/โครงการ  และงบประมาณในแผนพัฒนาประจําป>  2557 - 2560  
กับจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณท่ีดําเนินการจริง 

ปXงบประมาณ  2557 

ยุทธศาสตร� จํานวนโครงการ 
ในแผนพัฒนา  

จํานวนงบประมาณ 
ในแผนพัฒนา 

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการจริง 

จํานวนงบประมาณ 
ที่ดําเนินการจริง 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 48 11,079,000 34 2,901,162,92 

2. . ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคมท่ีเข�มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพท่ีด ี

32 11,037,600 29 4,546,000 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 5 360,000.00 - - 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาและส�งเสริมความมั่นคงละ
การรักษาความสงบ 

5 301,400.00 5 301,400.00 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

26 13,852,891.65 25 13,753,291.65 

รวม 116 36,630,891.65 93 21,501,854.57 

คิดเป@นร�อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ 80.17 58.70 
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ปXงบประมาณ  2558  

ยุทธศาสตร� จํานวนโครงการ 
ในแผนพัฒนา  

จํานวนงบประมาณ 
ในแผนพัฒนา 

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการจริง 

จํานวนงบประมาณ 
ที่ดําเนินการจริง 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 54 1,173,000 41 2,901,162.92 

2. . ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคมท่ีเข�มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพท่ีด ี

20 12,166,000 20 4,546,000.00 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 12 560,000 - - 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาและส�งเสริมความมั่นคงละ
การรักษาความสงบ 

4 750,000 3 120,000 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

39 9,550,000 34 13,753,291.65 

รวม 129 15,039,000.00 98 21,501,854.57 

คิดเป@นร�อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ 75.97  

 ปXงบประมาณ  2559 

ยุทธศาสตร� 
จํานวนโครงการ 
ในแผนพัฒนา  

จํานวนโครงการที่ดําเนินการจริง 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 66 ๒,๘๐๒,๑๖๒.๙๐ 

2. . ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคมท่ีเข�มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพท่ีดี 

46 48,785,000 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 9 - 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาและส�งเสริมความม่ันคงละ
การรักษาความสงบ 

3 500,000 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

33 ๙,๕๕๐,๐๐๐ 

รวม 157 27,605,678.78 

คิดเป@นร�อยละ ๑๐0 45.12 

 ปXงบประมาณ  2560 

ยุทธศาสตร� 
จํานวนโครงการ 
ในแผนพัฒนา  

จํานวนงบประมาณ 
ที่ดําเนินการจริง 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 68 ๑6,720,800.- 

2. . ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคมท่ีเข�มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพท่ีดี 

20 220,000.- 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 14 3,003,900 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาและส�งเสริมความม่ันคงละ
การรักษาความสงบ 

10 10๐,๐๐๐ 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

38 4,224,580.- 

รวม ๑54 24,295,280.- 

คิดเป@นร�อยละ ๑๐๐ 44.11 
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การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
  ผลการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุงในเชิงคุณภาพ  ป>งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560  ซ่ึงส�งผลในการ
ดําเนินงานการพัฒนาในด�านต�าง ๆ ดังน้ี 

ด�านคนและสังคม มีการส�งเสริมทางด�านสุขภาพ  การศึกษา ประเพณีท�องถิ่น การพัฒนาคุณภาพของคน   การ
แก�ไขปFญหาความเดือดร�อนของคนในท�องถิ่น  รับฟFงและเปTดโอกาสให�คนในท�องถิ่นเข�ามา มีส�วนร�วมในการพัฒนาและการแก�ไขปFญหา ซ่ึง
ผลการดําเนินการตามโครงการเหล�าน้ันเป?นไปอย�างบรรลุวัตถุประสงค� 

ด�านเศรษฐกิจ พยายามส�งเสริมเศรษฐกิจควบคู�กับการลดการใช�สารเคมีและมุ�งเน�นการส�งเสริมด�านเกษตรกรรม
ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีถือเป?นอาชีพหลักของคนในชุมชน ซ่ึงประชาชนให�ความสนใจในโครงการต�าง ๆ เป?นอย�างดี 

ด�านโครงสร�างพื้นฐาน สําหรับการดําเนินโครงการในด�านน้ีเป?นการดําเนินงานตามสภาพความต�องการท่ีได�รับ
การเสนอจากประชาชนซ่ึงก็ถือว�า  องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุงสามารถทําได�ดี   ในระดับหน่ึง  ถึงแม�ว�าความต�องการของราษฎรจะมี
มากก็ตาม  การเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาน้ัน  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานจะเป?นโครงการท่ีถูกเสนอขึ้นมามากท่ีสุดและเป?นโครงการท่ีต�องการ
ในลําดับต�น ๆ  ของหมู�บ�าน 

ด�านแหล�งน้ํา มีความใส�ใจในการดําเนินงานในด�านแหล�งนํ้าเพราะดําเนินการไปแล�วมีการใช�ประโยชน�จาก
โครงการดังกล�าวตรงตามวัตถุประสงค�ท่ีได�วางไว� และคุ�มค�ากับงบประมาณท่ีได�ดําเนินการไป 

ด�านการเมืองการบรหิาร การดําเนินงานในด�านการบริหารเป?นท่ีน�าพอใจ แต�งบประมาณท่ีใช�ในการดําเนินงาน
ตามโครงการด�านน้ียังน�อยอยู�และมีงบประมาณไม�เพียงพอ     

ด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม  มีการดําเนินงานเกี่ยวกับการไถกลบตอซัง  เพ่ือเพ่ิมอินทรีย�ในดิน  ลดการ
ใช�ปุiยเคมี  การดําเนินงานในด�านน้ีเป?นท่ีน�าพอใจ  เป?นท่ีสนใจของประชาชน 
  สรุปภาพโดยรวม 

ผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ปFญหางบประมาณมีจํากัด  ปFญหาความต�องการของประชาชนมีมาก   
ปFญหาการประสานงานกับหน�วยงานท่ีจะสนับสนุนงบประมาณมีขั้นตอนมาก   จึงเป?นเหตุให�โครงการล�าช�า โดยภาพรวมงบประมาณท่ีได�รับ
ไม�เพียงพอต�อการดําเนินการแก�ไขปFญหาความต�องการได�อย�างทันที จึงมีลักษณะการดําเนินการแบบค�อยเป?นค�อยไป 
๒. ผลที่ได�รบัจากการดําเนนิงานในปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖10 

๒.๑ ผลที่ได�รบัหรอืผลที่สําคญั 
 ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุงได�ดําเนินงานต�างๆ ต้ังแต�มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕87 – ๒๕๖0  เพ่ือแก�ไข

ปFญหาให�กับประชาชน และพัฒนาองค�กรให�เกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพ่ือให�ความเป?นอยู�ของประชาชนดีขึ้น  ซ่ึงผลจากการดําเนินงาน
ของ อบต. มีดังน้ี   

1. มีการก�อสร�าง และซ�อมแซมถนนให�มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  
2. มีการก�อสร�างส่ิงสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เพ่ิมขึ้น 
3. ประชาชนมีนํ้าในการอุปโภค บริโภค และนํ้าเพ่ือการเกษตรเพียงพอต�อความต�องการ 
4. มีการบริหารงานในองค�กรท่ีมีประสิทธิภาพพร�อมสําหรับการให�บริการ 
5. มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม�มาใช�ในการปฏิบัติงานเพ่ือให�ทันต�อยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. เด็ก  เยาวชน  และประชาชนท่ัวไปได�รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
7. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ�วนหน�า      
8. ประชาชนมีส�วนร�วมในพัฒนาหมู�บ�านของตน  และร�วมตรวจสอบเสริมสร�างความโปร�งใส 

  ในการบริหารจัดการ                                                                                                                                                                                        
9. มีการส�งเสรมิให�ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ�คุณค�าวัฒนธรรมภูมิปFญญาท�องถ่ิน 

    และรักษาประเพณีอันดีงาม 
10. มีการส�งเสรมิให�ประชาชนดูแลรักษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�น�าอยู�  
11. ประชาชนมีอาชีพและมรีายได�พอเพียงตลอดจนเสรมิสร�างให�ชุมชนมีความแข็งแรง                                                                                                                         
12. ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย�สิน ตลอดจนให�มสีุขภาพร�างกายท่ีดี  

     ปลอดจากยาเสพติด  
 2.2  ผลกระทบ 

ในการดําเนินงานของ อบต.สะพุง ตั้งแต�ป>  2557 - 2560  การลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับฟFงปFญหาของประชาชนเพ่ือเป?น
แนวทางในการแก�ไขและสนองความต�องการของประชาชน  ทางเจ�าหน�าท่ีได�รวบรวมปFญหา 

และความต�องการของประชาชนทุกหมู�บ�านเสนอผู�บริหาร  และได�ประชุมร�วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค�การ
บริหารส�วนตําบล เพ่ือบรรจุโครงการต�างๆ   ไว�ในแผนพัฒนา   เพ่ือเป?นข�อมูลในการจัดทํางบประมาณประจําป>   แต�ปFญหาและ 
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 ความต�องการของประชาชนในแต�ละป>ก็ไม�ได�รับการแก�ปFญหาได�ครบทุกปFญหา  ด�วยงบประมาณท่ีมีอยู�อย�าง

จํากัดแต�ทางผู�บริหารก็ไม�ได�ละเลยปFญหาน้ันๆ การท่ีงบประมาณมีอยู�อย�างจํากัดและภายใต�ระเบียบข�อบังคับทําให�การพัฒนา
หมู�บ�านทําได�ไม�เต็มท่ี จึงทําให�เกิดความไม�เข�าใจถึงบทบาทหน�าท่ีของ อบต.จากประชาชนบางส�วน 

1. ประชาชนมีความต�องการและคาดหวังในการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานสูง  แต�องค�การบริหาร           
     ส�วนตําบลสะพุงตอบสนองได�น�อย 

2. งบประมาณมีจํานวนจํากัดแต�ความต�องการใช�งบประมาณมสีูง 
3. ขาดแนวทางใหม� ๆ ในการจัดหารายได� 

๓. สรปุปLญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ�านมาและแนวทางการแก�ไข                                                                                                                                                                                               
ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕0 – ๒๕๖0 

ปLญหา 
1)  มีปFญหาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีจะต�องแก�ไขอยู�เป?นจํานวนมาก  
2)  ประชาชนมีความต�องการในด�านสาธารณูปโภค และสาธาณูปการ เป?นจํานวนมาก   
3)  ประชาชนยังไม�เข�าใจขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของ อบต. ท่ีจะสามารถดําเนินการได�  

อุปสรรค 
1)  อบต. มีงบประมาณไม�เพียงพอต�อการดําเนินงานแก�ไขปFญหาของประชาชน   
๓)  อบต. สามารถดําเนินการได�เฉพาะขอบเขตอํานาจหน�าท่ี      

แนวทางการแก�ไข   
๑)  การจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป>ต�องกระจายงบประมาณให�ท่ัวถึง และควรจะพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป>มาพิจารณาดําเนินการ เน่ืองจากโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามป> มาจาก
ความต�องการของประชาชนโดยแท�จริง  

2)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนได�รับความเดือดร�อนมากท่ีสุด  เช�น  การ
แก�ไขปFญหาเรื่องนํ้าประปา   

4.  จุดยืนทางยุทธศาสตร� (Positioning) ขององค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 

จุดยืนองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
 - ต�องมีเป̀าหมาย เพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 - ต�องมีการบริหารตามแผนยุทธศาสตร� 
 - ความสอดคล�องของยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศกับการพัฒนาท�องถ่ิน 
 - ภารกิจขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีอยู�มาก 
 - ความสอดคล�องสิ่งท่ีทํากับสิ่งท่ีต�องการ 
 - ความต�องการของประชาชนซ่ึงเป?นผู�รับบริการ 
 - ทรัพยากรมีจํากัด 
 - การวัดผลสัมฤทธ์ิของงาน 

สร�างความเข�าใจกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
 - สร�างความเข�าใจกับฝfายต�างๆ ในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 - สร�างความเข�าใจกับประชาชน ศึกษาสํารวจปFญหา และความต�องการท่ีแท�จริง 
 - แต�งตั้งคณะทํางานฝkกอบรมเสรมิสร�างความรู� 

ปFจจัยความสําเร็จ 
 - ผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบล 
 - การรับรู�ความร�วมมือของเจ�าหน�าท่ีองค�การบริหารส�วนตําบล 
 - การมีส�วนร�วม ระดับการมสี�วนร�วมของประชาชน 
 - การประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชน 
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 - ระบบฐานข�อมูล 
 - การเผยแพร�ประชาสัมพันธ� 

บทบาทขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นและผู�ท่ีเกี่ยวข�อง 
 ๑.  ผู�บรหิารท�องถ่ิน      
      - ผู�นําให�นโยบาย ตดิตามประเมินผล 
 ๒.  เจ�าหน�าท่ีในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
      - ร�วมเป?นคณะทํางาน ประสานงานระหว�างฝfาย สร�างบรรยากาศการทํางานท่ีด ี
 ๓.  ประชาชนในท�องถ่ิน และผู�รับบริการอ่ืนๆ  
      - ร�วมเป?นคณะทํางาน ให�ข�อมูลและร�วมกําหนดความต�องการ 
      - หน�วยงานราชการ สนับสนุนข�อมูล ความรู�ทางวิชาการ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที�  3             แผนยุทธศาสตร� 
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลสะพงุ                  

๑. ความสัมพันธ�ระหว�างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ปX   
 การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลจะต�องมีความสัมพันธ�ระหว�างแผนยุทธศาสตร�ชาติเพ่ือขับเคลื่อน            
การพัฒนาประเทศไปสู�ความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป> ของประเทศไทยกําลังอยู�
ระหว�างการเสนอร�างกรอบยุทธศาสตร�ชาติต�อท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร�ชาติ ซ่ึงขณะนี้อยู�ระหว�าง
การดําเนินการปรับปรุงร�างกรอบยุทธศาสตร�ชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทําร�างยุทธศาสตร�ชาติ โดยร�าง
กรอบยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป> (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  สรุปย�อได�  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-18- 
-16 
- 
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คณะรัฐมนตรีได�มีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให�มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร�ชาติ มีอํานาจหน�าท่ีในการจัดทาร�างยุทธศาสตร�ชาติระยะ ๒๐ ป> เพ่ือใช�ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู�ความม่ันคง    ม่ังค่ัง และยั่งยืน และให�เสนอร�างยุทธศาสตร�ชาติระยะ ๒๐ ป> ให�คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให�ความเห็นชอบเพ่ือใช�เป?นกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ป> ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ป> ๒๕๖๐ เป?นต�นไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร�ชาติได�แต�งต้ังคณะอนุกรรมการ๒ คณะ 
ได�แก� (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร�และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทําร�างกรอบยุทธศาสตร�ชาติระยะ ๒๐ 
ป> และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร�างแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติระยะ ๒๐ ป> 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร�และกรอบการปฏิรูปได�ดําเนินการยกร�างกรอบยุทธศาสตร�ชาติระยะ   
๒๐ ป> ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยได�มีการนําความคิดเห็นและข�อเสนอแนะจากกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร�ชาติท่ีมาจากหลายภาคส�วน ได�แก�ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได�
พิจารณานําข�อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห�งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป?นข�อมูลในการยกร�าง
ยุทธศาสตร�ชาติด�วย และได�นําเสนอร�างกรอบยุทธศาสตร�ชาติระยะ ๒๐ ป> ต�อท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร�ชาติ ซ่ึงขณะนี้อยู�ระหว�างการดาเนินการปรับปรุงร�างกรอบยุทธศาสตร�ชาติตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร�ชาติ 

ในการดําเนินการข้ันต�อไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร�ชาติจะนําเสนอร�างกรอบยุทธศาสตร�ชาติเพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได�มีการรับฟFงความคิดเห็นจากประชาชน ก�อนท่ีจะนําเสนอต�อสภานิติ
บัญญัติแห�งชาติให�ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร�ชาติมาใช�เป?นกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเป?นช�วงเวลาของการประกาศใช�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 
๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน�วยงานต�างๆ จะได�นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ ซ่ึงเป?นแผนระยะ ๕ ป>      มาถ�ายทอดลงสู�แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหว�างท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตร�ชาติ         ตามร�างรัฐธรรมนูญฉบับใหม�อยู�ระหว�างการดําเนินการ ซ่ึงคาดว�า
จะดําเนินการแล�วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. สาระสําคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล�อม 

ในช�วงทศวรรษท่ีผ�านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเป?นไปอย�างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทําให�ภูมิทัศน�ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย�างมีนัยสําคัญ โดยก�อให�เกิดโอกาสท้ังในด�านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล�อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต�ขณะเดียวกันท�ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด�าน
ต�างๆ ก็มีปFจจัยเสี่ยงและ    ภัยคุกคามท่ีต�องบริหารจัดการด�วยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน�เศรษฐกิจของโลกได�ส�งผลให�โครงสร�างเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสร�างเศรษฐกิจ
ในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง”      ต�องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป?นระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและ
การส�งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล�าช�ากว�าฐานการผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม�มากข้ึนตามลําดับ
โดยเฉพาะอย�างยิ่งภายใต�อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน�และความก�าวหน�าอย�างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงมีปFญหาความเหลื่อมล้ําทางด�านรายได�ระหว�างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว�างสังคมในเมือง
และชนบทขยายวงกว�างข้ึน และปFญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ�มเกษตรกรรายย�อยและในภาคชนบทรวมท้ัง
โอกาสในการเข�าถึงข�อมูลข�าวสาร องค�ความรู� แหล�งทุน และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยู�ใน
พ้ืนท่ีห�างไกลก็มีในวงแคบกว�า ในขณะท่ีการใช�เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว�ายังอยู�ในกลุ�ม
ประเทศท่ีใช�เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซ่ึงส�วนใหญ�ไม�สามารถพัฒนาได�เองภายในประเทศ ต�องนาเข�ามาจาก 
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ต�างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช�วัตถุดิบและแรงงานเข�มข�นในการเป?นจุดแข็งในการ

แข�งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด�านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน�ของโลกและแรง
ขับเคลื่อนของ 

เทคโนโลยีสมัยใหม�รวมท้ังความเชื่อมโยงอย�างใกล�ชิดของสังคมโลกได�ทาให�เกิดภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด�านอ่ืนๆ ท่ีซับซ�อนข้ึนอาทิ การก�อการร�าย โรคระบาด เครือข�ายยาเสพติดข�ามชาติ และการก�อการร�าย 
อาชญากรรมข�ามชาติในรูปแบบต�างๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซ่ึงล�วน
แล�วเป?นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ�นดินของ
ภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช�วงต�นศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัฒน�ได�ทาให�ภูมิทัศน�ทางด�านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ�งสู�เศรษฐกิจสังคมดิจิตอล ในขณะท่ีโอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมข้ึน แต�ช�องว�างทางสังคมก็ยิ่งกว�างข้ึนรวมถึงช�องว�างทางดิจิตอล (digital divide) ถ�าหากไม�
สามารถลดลงก็จะยิ่งทําให�ความเหลื่อมล้ําทางรายได�และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต�างมากข้ึน 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ป>ข�างหน�าสภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย�างมี
นัยสําคัญในทุกมิติ เง่ือนไขภายนอกท่ีสําคัญต�อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได�แก� กระแสโลกาภิวัฒน�ท่ี
เข�มข�นข้ึนอย�างต�อเนื่องและมีความเสี่ยงและท�าทายต�อการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนย�ายอย�างเสรีและรวดเร็ว
ของผู�คน เงินทุน ข�อมูลข�าวสารองค�ความรู�และเทคโนโลยี และสินค�าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ�ม
เศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสู�ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนย�รวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย�ายมาสู�
เอเชียภายใต�สภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงในช�วงระยะ ๑๐ ป>ข�างหน�าจะยังคงได�รับผลกระทบจากปFจจัย
สําคัญหลายประการท้ังปFญหาต�อเนื่องจากวิกฤติการณ�ทางเศรษฐกิจโลกในช�วงป> ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และ
วิกฤติการณ�ในกลุ�มประเทศยูโรโซนท่ีทาให�ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต�างๆ เพ่ิมสูงข้ึนและกลายเป?นความเสี่ยง
ต�อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงต�อเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ�ใน
สหรัฐฯ ยุโรป และญ่ีปุfน ซ่ึงเป?นความเสี่ยงให�เกิดภาวะเงินเฟ̀อได�เม่ือเศรษฐกิจฟxbนตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความ
ผันผวนของการเคลื่อนย�ายเงินทุนระหว�างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด�านเทคโนโลยีสารสนเทศเข�าสู�จุดอ่ิมตัว
มากข้ึน ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม�ท่ีจะช�วยให�ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ�และเป?นวง
กว�าง เช�นท่ีเคยเกิดข้ึนในช�วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม�มีแนวโน�มการก�อตัวท่ีชัดเจน แต�ก็มีแนวโน�มของการ
พัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม�ๆ ท่ีจะเป?นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม�ๆ ซ่ึงภายใต�เง่ือนไข
ดังกล�าว เศรษฐกิจโลกในช�วง ๑๐ ป>ข�างหน�ามีแนวโน�มท่ีจะขยายตัวตํ่ากว�าเฉลี่ยร�อยละ ๕.๑ ในช�วง ๕ ป>ก�อน
วิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ�ท่ีตลาดโลกขยายตัวช�า แต�ประเทศต�างๆ ขยายกาลังการผลิต
เพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข�งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากร
ไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป> ข�างหน�านี้ จะทาให�ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช�าลง เง่ือนไขดังกล�าวเป?นความ
เสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม�เร�งปรับโครงสร�างเพ่ือแก�ปFญหาจุดอ�อนและ
เสริมจุดแข็งให�สัมฤทธิ์ผล 

ในด�านความม่ันคงของโลกก็กาลังก�าวเข�าสู�ช�วงเปลี่ยนผ�านท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู�นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเอเชีย
และยุโรปนั้น น�าจะมีผลทําให�บรรยากาศด�านความม่ันคงของโลกในช�วงป> ๒๕๖๐ – ป> ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันท้ังความร�วมมือและความขัดแย�ง โดยข้ึนอยู�กับปFจจัยผลประโยชน�แห�งชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคีเป?นองค�ประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุ�มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด�าน
เทคโนโลยีอย�างรวดเร็วจะเป?นเง่ือนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช�นกัน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหม�ท่ีเป?นอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําให�เกิดธุรกิจรูปแบบใหม� รวมท้ังเกิดการ
เชื่อมต�อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก�าวหน�าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ� ซ่ึงประเทศไทยจะต�องลงทุนด�าน 
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ทรัพยากรมนุษย�และการวิจัยให�สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม�ได� เง่ือนไขการผลิตและการ

บริโภคท่ีเป?นมิตรกับสิ่งแวดล�อมก็จะเป?นเกณฑ�มาตรฐานท่ีกดดันให�ประเทศไทยต�องปรับเปลี่ยนไปสู�สังคมสีเขียว
โดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช�ก็จะมีส�วนสําคัญ และช�วยแก�ปFญหาการลดลงของทรัพยากรต�างๆ 
รวมท้ังน้ํามัน ซ่ึงแม�ราคาจะลดลงแต�มีผลกระทบต�อสภาพแวดล�อม จึงต�องผลักดันให�มุ�งสู�การผลิตพลังงานทดแทน
ในรูปแบบต�างๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะส�งผลกระทบต�อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข�อจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเข�าสู�สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร�อน ท้ังนี้โครงสร�างประชากรโลกท่ีเข�าสู�สังคมสูงวัย แม�จะส�งผลให�
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม�ๆ แต�มีความเสี่ยงให�เกิดการแย�งชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันต�อการใช�จ�าย
งบประมาณด�านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป?นความเสี่ยงด�านการ คลังท่ีสําคัญ 
สําหรับ ภาวะโลกร�อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนก�อให�เกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมาก
ข้ึนนั้น กดดันให�ต�องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเป?นมิตรต�อ
สิ่งแวดล�อมมากข้ึน ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให�มีความท่ัวถึงมากข้ึน 
ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะส�งผลให�ความเป?นเมืองเติบโตอย�างต�อเนื่อง ตามมาด�วยการมีข�อกําหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ�ท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใช�พ้ืนท่ี และความเป?นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม ภายใต�เง่ือนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกล�าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช�ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให�เป?นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข�มข�นมากข้ึน 

สําหรับสถานการณ�และสภาพแวดล�อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาต้ังแต�อดีตถึง
ปFจจุบันทําให�ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยู�ในกลุ�มประเทศระดับรายได�ปานกลาง
มาต้ังแต�ป> ๒๕๓๑ และได�ขยับสูงข้ึนมาอยู�ในกลุ�มบนของกลุ�มประเทศระดับรายได�ปานกลางต้ังแต�ป> ๒๕๕๓ และ
ล�าสุดในป> ๒๕๕๗ รายได�ประชาชาติต�อหัวเพ่ิมข้ึนเป?น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร� สรอ. ต�อป>ฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายข้ึน ฐานการส�งออกสินค�าอุตสาหกรรมใหญ�ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข�งขันและ
มีส�วนแบ�งในตลาดโลกสูงข้ึนและสร�างรายได�เงินตราต�างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ�มยานยนต� อิเล็กทรอนิกส�
และเครื่องใช�ไฟฟ̀า อุตสาหกรรมอาหาร สินค�าเกษตร การท�องเท่ียว และบริการด�านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญ�
ข้ึนส�งผลให�การจ�างงานเพ่ิมข้ึนเป?น ๓๘.๑ ล�านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล�านคน อัตราการว�างงานเฉลี่ย
ไม�ถึงร�อยละ ๑ ปFญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับ   จากร�อยละ ๒๐.๐ ในป> ๒๕๕๐ เป?นร�อยละ ๑๐.๙ ในป> 
๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการได�รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและ
โครงสร�างพ้ืนฐานต�างๆ และการคุ�มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข�าถึงทรัพยากรต�างๆ มีความครอบคลุมและ
มีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป?นสากลมากข้ึน ความร�วมมือระหว�างประเทศไทย
กับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป?นกลไกและช�องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก�าวหน�าไปมาก รวมท้ังกรอบความร�วมมือท่ีช�วยทําให�ประเทศไทย
สามารถยกระดับมาตรฐานต�างๆ ไปสู�ระดับสากลก็มีความคืบหน�ามากข้ึน 

นอกจากนั้น ประสบการณ�ในช�วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป> ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได�ส�งผลให�
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร�างภูมิคุ�มกัน ให�ดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ี
ดีอันได�แก� การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร�งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได�อย�างเป?นระบบดีข้ึน มีการกา
กับดูแลวินัยทางการเงินการคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป?นแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะการ
คลังมีความม่ันคงมากข้ึน และฐานะเงินสารองระหว�างประเทศอยู�ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต�างๆ ให�มีการดําเนินการอย�างเป?นระบบมากข้ึน มีการสร�างความเป?นธรรมให�กับกลุ�มต�างๆ สามารถ
คุ�มครองผู�บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได�ดีข้ึน ช�วยสร�างบรรยากาศของการแข�งขันในตลาด 
และสนับสนุนให�การดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล�องตัวมากข้ึน 
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แต�ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ�อนในเชิงโครงสร�างหลายด�านท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

จุดอ�อนสําคัญของประเทศไทยได�แก� โครงสร�างประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับ แต�คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังตํ่า
และการออม   ไม�เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุ�มทักษะฝ>มือสูงและกลุ�มทักษะฝ>มือระดับล�าง ผลิต
ภาพแรงงานโดยเฉลี่ย ยังตํ่า ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตํ่า ต�องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป?นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะท่ีโครงสร�างเศรษฐกิจมีสัดส�วนภาคการค�าระหว�างประเทศต�อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว�า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ�อนไหวและผันผวนตามปFจจัยภายนอกเป?นสําคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่า โดยท่ีการใช� องค�ความรู� เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค�ายังมีน�อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม�เพียงพอ  การวิจัยท่ีดําเนินการไปแล�วไม�ถูกนํามาใช�ให�เกิดประโยชน�เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได�อย�างคุ�มค�า การพัฒนานวัตกรรมมีน�อย สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐ
ก็ยังขาดการบูรณาการ จึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต�อเนื่องประสิทธิภาพ
ตํ่า ขาดความโปร�งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปFญหาคอร�รัปชั่นมีเป?นวงกว�าง การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส�รวมท้ังการบริหารจัดการน�ายังไม�เป?นระบบโครงข�ายท่ีสมบูรณ�และล�าช�า การบังคับใช�
กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต�างๆ ล�าสมัยไม�ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปFญหาด�าน
คุณธรรมจริยธรรม ไม�เคารพสิทธิผู�อ่ืนและไม�ยึดผลประโยชน�ส�วนรวมเป?นสําคัญขณะท่ีความเหลื่อมล้ําและความ
แตกแยกในสังคมไทยยังเป?นปFญหาท่ีท�าทายมาก รวมท้ังปFญหาในด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีเผชิญ
กับภาวะขยะล�นเมืองและสิ่งแวดล�อมเสื่อมโทรมลงในทุกด�าน 

ท้ังนี้ ปFจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะส�งผลต�ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญ ได�แก�          
การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรสู�สังคมผู�สูงอายุอย�างสมบูรณ� ในระยะเวลา ๒๐ ป>ต�อจากนี้ไป จะมีนัยยะท่ี
สําคัญยิ่งต�อการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู�สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอย�างรวดเร็วย�อม
ส�งผลต�อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช�จ�ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค�าใช�จ�ายด�าน
สุขภาพ ความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข�อจากัดด�าน
ทรัพยากร ท้ังด�านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะต�อต�นทุนการผลิตและสภาพแวดล�อมความเป?นอยู�ของ
ประชาชนนอกจากนั้นปFญหาความเหลื่อมล้ําในมิติต�างๆ ก็มีนัยยะต�อการสร�างความสามัคคีสมานฉันท�ในสังคม 
ข�อจํากัดต�อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย� ความจําเป?นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร�าง
พ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอย�างท่ัวถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาให�เกิดความเป?นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ํา และท่ีสําคัญเง่ือนไขจาเป?นท่ีต�องปรับตัวคือ การแก�ปFญหาความอ�อนแอของการบริหารราชการแผ�นดิน 
ท่ีทําให�จําเป?นต�องเร�งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให�เกิดการบริหารราชการท่ีดี 

โครงสร�างท่ีเป?นจุดอ�อนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปร�งใสดังกล�าว จะ
ส�งผลให�ประเทศไทยยิ่งต�องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใต�สถานการณ�ท่ีกระแสโลกาภิวัฒน�
เข�มข�นข้ึน เป?นโลกไร�พรมแดนอย�างแท�จริง โดยท่ีการเคลื่อนย�ายของผู�คน สินค�าและบริการ เงินทุน องค�ความรู�
เทคโนโลยี ข�อมูลและข�าวสารต�างๆ เป?นไปอย�างเสรี ส�งผลให�การแข�งขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศต�างๆ 
เร�งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข�งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข�อจากัดท่ีเกิด
จากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต�อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู�คนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑ�และ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข�มงวดมากข้ึนท้ังในเรื่องการปลดปล�อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบ
ทางการเงิน เป?นต�นเง่ือนไขต�างๆ ดังกล�าวจะเป?นแรงกดดันให�ประเทศไทยต�องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง
อย�างชาญฉลาดมากข้ึน โดยท่ีการปรับตัวจะต�องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร�างเพ่ือแก�
จุดอ�อนและควบคู�ไปกับการสร�างกลไกเชิงรุกให�จุดแข็งของประเทศเป?นประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชนส�วนใหญ�ของ
ประเทศ ซ่ึงหากไม�สามารถแก�ปFญหาและปฏิรูปให�สัมฤทธิ์ผลได�ในระยะ ๔ - ๕ ป>ต�อจากนี้ไป ประเทศไทย        
จะสูญเสียความสามารถในการแข�งขัน รายได�เฉลี่ยของประชาชนจะไม�สามารถยกระดับให�ดีข้ึนได� คุณภาพคน  
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 โดยเฉลี่ยจะยังตํ่า และปFญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน รวมท้ังทรัพยากรจะร�อยหรอเสื่อม

โทรมลงไปอีก และ ในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไม�สามารถยั่งยืนไปได�ในระยะยาว 
ท้ังนี้ เง่ือนไขในปFจจุบันและแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส�งผลต�ออนาคตการ

พัฒนาประเทศไทยอย�างมากโดยเฉพาะอย�างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร�างท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ
ท้ังท่ีเป?นจุดแข็งและเป?นจุดอ�อนท่ีจะต�องเผชิญและผสมผสานกับปFจจัยภายนอกและก�อให�เกิดท้ังโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับ         
ภัยคุกคามเหล�านี้ได�นั้น จําเป?นจะต�องมีการวิเคราะห�แนวโน�มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย�างรอบด�าน
ขณะเดียวกันต�องวิเคราะห�ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร�อมของประเทศต�อการเปลี่ยนแปลง
เหล�านั้น โดยท่ีประเทศไทยต�องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย�างเป?นระบบขนานใหญ�เพ่ือให�โครงสร�างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน�ใหม�ของโลกยืดหยุ�นปรับตัวได�เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย
คุกคามแบบใหม�ได� และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร�างประโยชน�สุขให�กับคนในชาติ
ได� ไม�ว�าจะเป?นการปรับโครงสร�างเศรษฐกิจและสังคมการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย� การปรับเปลี่ยนค�านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู� ซ่ึงจําเป?นอย�างยิ่งท่ีจะต�อง
อาศัยความร�วมมือจากทุกภาคส�วนในการดาเนินการร�วมกันอย�างเป?นเอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบ�ง
หน�าท่ีรับผิดชอบอย�างชัดเจนของผู�ท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นปFญหานั้นๆ   ซ่ึงการดําเนินการดังกล�าวจะต�องกําหนด
เป?นยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน�และเป̀าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบ
การทางานของภาคส�วนต�างๆ เพ่ือให�ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู�เป̀าหมายท่ีกําหนดไว� 

ดังนั้น จึงจําเป?นต�องกําหนดยุทธศาสตร�ท่ีเหมาะสมเพ่ือแก�ไขจุดอ�อนและเสริมจุดแข็งให�เอ้ือต�อ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให�บรรลุซ่ึงเป̀าหมายการสร�างและรักษาไว�ซ่ึงผลประโยชน�แห�งชาติในการท่ีจะให�ประเทศ
ไทยมีความม่ันคงในทุกด�าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได�อย�างยั่งยืน 
ท้ังนี้การวิเคราะห�ให�ได�ข�อสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาสและข�อจากัดรวมท้ังความเสี่ยงของประเทศ จะ
นําไปสู�การกําหนดตําแหน�งเชิงยุทธศาสตร�และเป̀าหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได�รับการยอมรับร�วมกันใน
สังคมไทยท่ีจะส�งผลให�เกิดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปใน
ทิศทางท่ีสอดคล�องกัน การดําเนินการ มีบูรณาการและเป?นเอกภาพภายใต�การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป?น
ภาพเดียวกัน 

อย�างไรก็ตามในช�วงท่ีผ�านมา ประเทศไทยมิได�มีการกําหนดวิสัยทัศน�ประเทศ เป̀าหมายและ
ยุทธศาสตร�ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ�นดินของฝfายบริหารจึงให�ความสําคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให�การดาเนินนโยบายขาดความต�อเนื่อง ถือเป?น
การสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป?นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ�นดิน
ของประเทศไทยให�มีเป̀าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป?นการกําหนดให�ฝfายบริหารมีความรับผิดชอบท่ี
จะต�องขับเคลื่อนประเทศไปสู�เป̀าหมายท่ีเป?นท่ียอมรับร�วมกันและเป?นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป?นจะต�องมี 
“ยุทธศาสตร�ชาติ” ซ่ึงภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ ประเทศไทยต�องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย�างเป?นระบบขนานใหญ� 
เพ่ือให�โครงสร�างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน�ใหม�ของโลกยืดหยุ�นปรับตัวได�เร็ว 
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม�ได� และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก
มาสร�างประโยชน�สุขให�กับคนในชาติได� จะต�องมีการกําหนดวิสัยทัศน� เป̀าหมายของประเทศ และทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศให�สอดคล�องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท�าทายต�างๆ ของบริบทโลก และบริบทการ
พัฒนาภายในประเทศ 

การกําหนดให�มี “ยุทธศาสตร�ชาติ” เพ่ือเป?นยุทธศาสตร�ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร�อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ�นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ให�สามารถ    
นําไปสู�การปฏิบัติอย�างจริงจังจะช�วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส�วนและนําพาประเทศไทย   
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             ให�หลุดพ�นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปFญหาท่ีเกิดข้ึนในปFจจุบัน ท้ังปFญหาทาง

เศรษฐกิจ ปFญหาความเหลื่อมล้ํา ปFญหาการทุจริตคอร�รัปชั่น และปFญหาความขัดแย�งในสังคม รวมถึงสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ�านประเทศไทยไป
พร�อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน�ใหม�ของโลกได�ซ่ึงจะทําให�ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก 
สามารถดํารงรักษาความเป?นชาติท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมี
ความอยู�ดีมีสุขอย�างถ�วนหน�ากันสาระสําคัญของยุทธศาสตร�ชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร�ชาติกาลัง
ดําเนินการยกร�างอยู�ในขณะนี้นั้นจะประกอบด�วยวิสัยทัศน�และเป̀าหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนต�องการบรรลุ
ร�วมกันรวมท้ังนโยบายแห�งชาติและมาตรการเฉพาะ ซ่ึงเป?นแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองค�กรและคนไทยทุก
คนต�องมุ�งดําเนินการไปพร�อมกันอย�างประสานสอดคล�อง เพ่ือให�บรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนต�องการ คือ ประเทศ
ไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแห�งชาติ อันได�แก� การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต�างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน� 
วิสัยทัศน� “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป@นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป?นคติพจน�ประจําชาติว�า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน�
ดังกล�าวจะต�องสนองตอบต�อผลประโยชน�แห�งชาติ อันได�แก�การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห�งเขตอํานาจ
รัฐ การดํารงอยู�อย�างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู�อย�างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู�ร�วมกันในชาติอย�างสันติสุขเป?นปkกแผ�นมีความม่ันคงทางสังคมท�ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป?นมนุษย� ความเจริญเติบโตของชาติความเป?นธรรมและความอยู�ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน�ของชาติภายใต�การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล�อมระหว�างประเทศและการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติประสานสอดคล�องกัน ด�านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย�างมีเกียรติและศักด์ิศรี
ไม�เป?นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด�อยกว�า 

๒.๓ ยุทธศาสตร�ชาติ 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน�และทาให�ประเทศไทยพัฒนาไปสู�อนาคตท่ีพึงประสงค�นั้น จําเป?น

จะต�องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส�วนให�ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเป?นจะต�องกําหนดยุทธศาสตร�ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ�ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู�การปฏิบัติในแต�ละช�วงเวลาอย�างต�อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร�างความเข�าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร�วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส�วนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร�างและรักษาไว�ซ่ึงผลประโยชน�แห�งชาติและบรรลุวิสัยทัศน� “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเป?นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน�
ประจาชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให�ประเทศมีขีดความสามารถในการแข�งขัน มีรายได�สูงอยู�ในกลุ�มประเทศ
พัฒนาแล�ว คนไทยมีความสุข อยู�ดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป?นธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร�ชาติท่ีจะใช�เป?น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ป>ต�อจากนี้ไป จะประกอบด�วย ๖ ยุทธศาสตร� ได�แก�  

(๑) ยุทธศาสตร�ด�านความม่ันคง   
(๒) ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน  
(๓) ยุทธศาสตร�การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน   
(๔) ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม  
(๕) ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป?นมิตรกับสิ่งแวดล�อม   
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(๖) ยุทธศาสตร�ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ

ของแต�ละยุทธศาสตร� สรุปได� ดังนี้ 
๑ ยุทธศาสตร�ด�านความม่ันคง มีเป̀าหมายท้ังในการสร�างเสถียรภาพภายในประเทศและช�วยลด

และป̀องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร�างความเชื่อม่ันในกลุ�มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต�อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร�างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป?นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด
คอร�รัปชั่น สร�างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร�อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝFyงทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร�วมมือระหว�างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ�กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป̀องกันและแก�ไขปFญหาความม่ันคงรูปแบบใหม� 

(๕) การพัฒนาเสริมสร�างศักยภาพการผนึกกาลังป̀องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร�อยภายในประเทศสร�างความร�วมมือกับประเทศเพ่ือนบ�านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร�อมแห�งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล�อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวข�องจากแนวด่ิงสู�แนวระนาบมากข้ึน 
๒ ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน เพ่ือให�ประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสู�การเป?นประเทศพัฒนาแล�ว ซ่ึงจาเป?นต�องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช�นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข�งขันและการพัฒนาอย�างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร�างความ
ม่ันคงและปลอดภัยด�านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค�าและการเป?นผู�ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห�งอนาคต ท้ังนี้ภายใต�กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปFจจัยเชิงยุทธศาสตร�ทุกด�าน อันได�แก�โครงสร�าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส� วิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย� และการบริหารจัดการ
ท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได�แก�การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร�าง
ความเชื่อม่ัน การส�งเสริมการค�าและการลงทุนท่ีอยู�บนการแข�งขันท่ีเป?นธรรมและรับผิดชอบต�อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู�ความเป?นชาติการค�าเพ่ือให�ได�ประโยชน�จากห�วงโซ�มูลค�าในภูมิภาค และเป?นการยกระดับไปสู�
ส�วนบนของห�วงโซ�มูลค�ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป?นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม โดยมีการใช�ดิจิตอลและการค�าท่ีเข�มข�นเพ่ือสร�างมูลค�าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ�งสู�ความเป?นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ี
หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเป?นแหล�งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร�างฐานการผลิตให�เข�มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข�งขันของภาคเกษตรส�งเสริมเกษตรกรรายย�อยให�ปรับไปสู�การทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเป?นมิตร
กับสิ่งแวดล�อมและรวมกลุ�มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข�มแข็ง และการพัฒนาสินค�าเกษตรท่ีมีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

 
 



 

-24- 
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา

อุตสาหกรรมปFจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช�ดิจิตอลและการค�ามา
เพ่ิมมูลค�าและยกระดับห�วงโซ�มูลค�าในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให�มีความหลากหลาย มีความเป?นเลิศ
และเป?นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม โดยการยกระดับบริการท่ีเป?นฐานรายได�เดิม เช�น การท�องเท่ียว และพัฒนาให�
ประเทศไทยเป?นศูนย�กลางการให�บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด�านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เป?น
ต�น 

(๓) การพัฒนาผู�ประกอบการและเศรษฐกิจหมู�บ�าน พัฒนาทักษะผู�ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) สู�สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
หมู�บ�านและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย�กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส�วนร�วม มีการจัดการสิ่งแวดล�อม
เมือง และโครงสร�างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล�องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ในด�านการขนส�ง ด�านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร�างความเป?นหุ�นส�วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส�งเสริมความร�วมมือกับนานาชาติในการสร�างความม่ันคงด�านต�างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค�กร
ระหว�างประเทศ รวมถึงสร�างองค�ความรู�ด�านการต�างประเทศ 

๓ ยุทธศาสตร�การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให�เป?น
รากฐานท่ีแข็งแกร�งของประเทศมีความพร�อมทางกาย ใจ สติปFญญา มีความเป?นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห�
อย�างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู�คุณค�าความเป?นไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง 
กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช�วงชีวิตให�สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู�ให�มีคุณภาพ เท�าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝFงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค�านิยมท่ีพึงประสงค� 
(๔) การสร�างเสริมให�คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสร�างความอยู�ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร�างบทบาทของสถาบันครอบครัว

ในการบ�มเพาะจิตใจให�เข�มแข็ง 
๔ ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร�งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร�างความม่ันคงให�ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู�สังคมท่ีเสมอภาคและเป?นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสร�างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด�านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร�างสภาพแวดล�อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต�อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร�างความเข�มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข�มแข็ง    

ของหมู�บ�าน  
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให�เป?นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕ ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป@นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม เพ่ือเร�ง
อนุรักษ�ฟxbนฟูและสร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด�านน้ํา รวมท้ังมีความสามารถใน 
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การป̀องกันผลกระทบและปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 

และพัฒนามุ�งสู�การเป?นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ อาทิ 
(๑) การจัดระบบอนุรักษ� ฟxbนฟูและป̀องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให�มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ�มน้ํา เน�นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย�างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช�พลังงานท่ีเป?นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป?นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
(๕) การร�วมลดปFญหาโลกร�อนและปรับตัวให�พร�อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช�เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร�และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล�อม 

๖ ยุทธศาสตร�ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให�หน�วยงาน
ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู�ท�องถ่ินอย�างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร�าง บทบาท ภารกิจของหน�วยงานภาครัฐ ให�มีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต�างๆให�ทันสมัย เป?นธรรมและเป?นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให�บริการประชาชนของหน�วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได�และรายจ�ายของภาครัฐ 

กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร�ชาติจะเป?นแผนแม�บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให�ส�วนราชการและหน�วยงาน

ต�างๆ ใช�เป?นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศในด�านต�างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ แผนเฉพาะด�านต�างๆ เช�น ด�านความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี ให�มีความสอดคล�องกันตามห�วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร�ชาติจะใช�เป?น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย�างมีเอกภาพให�บรรลุ
เป̀าหมาย โดยจะต�องอาศัยการประสานความร�วมมือจากหลายภาคส�วน ภายใต�ระบบประชารัฐ คือ ความร�วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยจะได�มีการกําหนด
เก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตร�ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร�ชาติไปสู�การปฏิบัติ เพ่ือท่ีส�วนราชการและ
หน�วยงานต�างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได�อย�างต�อเนื่องและบูรณาการ 

ปLจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตร�ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร�ชาติ กําหนดวิสัยทัศน�ระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนด

เป̀าหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป?นท่ีเข�าใจ รับรู� และยอมรับเป?นเจ�าของร�วมกันสามารถ
ถ�ายทอดเป̀าหมายของยุทธศาสตร�ชาติ สู�เป̀าหมายเฉพาะด�านต�างๆ ตามระยะเวลาเป?นช�วงๆ ของหน�วยงานปฏิบัติ
ได� และมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได� 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติและแผนในระดับต�างๆ เพ่ือให�ส�วนราชการนายุทธศาสตร�ชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมาย
ด�านการจัดสรรงบประมาณ ให�สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร�ชาติ
อย�างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดให�การดาเนินการตามยุทธศาสตร�ชาติมีความต�อเนื่อง รวมท้ังมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย�างเป?นระบบในทุกระดับ 
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๒.๕.๓ กลไกสู�การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล�องต้ังแต�ระดับการจัดทายุทธศาสตร� 

การนําไปสู�การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติสู�การปฏิบัติอย�างมีประสิทธิภาพและหน�วยงานปฏิบัติจะต�องมีความเข�าใจ สามารถ
กําหนดแผนงานโครงการให�สอดคล�องกับเป̀าหมายท่ีกําหนดไว�ในยุทธศาสตร�ชาติ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป>ขององค�การบริหารส�วนตําบลมีความสัมพันธ�และสอดคล�องกับแผน

ยุทธศาสตร�พัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจะต�องสอดคล�องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แต�ท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙) ได�สิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  อยู�ระหว�างการเสนอร�าง
แผนซ่ึงได�กําหนดยุทธศาสตร�เอาไว�แล�ว  

ดังนั้น  เพ่ือให�การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค�การบริหารส�วนตําบล
ตําบลศรีโนนงาม   มีความสอดคล�องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ องค�การ
บริหารส�วนตําบล จึงได�จัดทําแผนท่ีสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  ซ่ึงมีท้ังหมด  
๑๐ ยุทธศาสตร� ดังนี้ 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๑  การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย�  
ยุทธศาสตร�ท่ี ๒  การสร�างความเป?นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๓  การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและแข�งขันได�อย�างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๔  การเติบโตท่ีเป?นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๕  การเสริมสร�างความม่ันคงแห�งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู�ความม่ังค่ัง 

                                          และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป̀องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

                                          และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๗  การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส� 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๑4๐ ความร�วมมือระหว�างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 การจัดทําแผนพัฒนาประเทศของไทยนับต้ังแต�แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มี
พัฒนาการมาอย�างต�อเนื่องภายใต�สถานการณ� เง่ือนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติต�างๆ ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป?นจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศท่ีให�
ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนในสังคม และมุ�งให� “คนเป@นศูนย�กลางการพัฒนา” พร�อมท้ัง
ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป?นบูรณาการแบบองค�รวมเพ่ือให�เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล ต�อมาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 
(พ.ศ. 2545-2549) ได�อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป?นปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศ ควบคู�ไปกับกระบวนทัศน�การพัฒนาแบบบูรณาการเป?นองค�รวมท่ีมี “คนเป@นศูนย�กลางการพัฒนา” 
ต�อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 สําหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยังคงน�อมนํา 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป?นแนวทางปฏิบัติ และให�ความสําคัญกับการพัฒนาท่ียึด “คนเป@น
ศูนย�กลางการพัฒนา” ต�อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8-9 และการพัฒนาท่ีสมดุล ท้ังคน สังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล�อม โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ�มกัน” ด�วยการเสริมสร�างความเข�มแข็งของทุนท่ีมีอยู�ในประเทศ
และการบริหารจัดการความเสี่ยงให�พร�อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศ เพ่ือ
มุ�งสู�การพัฒนาท่ียั่งยืน และความอยู�เย็นเป?นสุขของคนไทยทุกคน 
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ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 สังคมไทยได�น�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต�ใช�อย�างกว�างขวางทุกภาคส�วน ส�งผลให�ประเทศไทยเข�มแข็ง มีภูมิคุ�มกันสูงข้ึนในหลายด�าน และสามารถ
ปรับตัวรับกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกได�อย�างมีประสิทธิภาพ สะท�อนได�จากดัชนีความอยู�เย็นเป?นสุขของคนไทย
โดยรวมท่ีไม�ได�รับผลกระทบและอยู�ระหว�างร�อยละ 66-68 มีปFจจัยด�านเศรษฐกิจท่ีเข�มแข็ง        การมีงานทํา 
ความเข�มแข็งของชุมชน และความอบอุ�นของครอบครัวท่ีส�งผลดีต�อความอยู�เย็นเป?นสุข อย�างไรก็ตามปFจจัยท่ียัง
เป?นอุปสรรค ได�แก� ความสมานฉันท�ในสังคม สภาพแวดล�อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล ความเสี่ยงจาก
ปFญหายาเสพติดท่ีสูงข้ึน รวมถึงสุขภาวะของคนไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษาท่ีเป?นปFญหาสอดคล�องกับการ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ท่ีประสบความสําเร็จน�าพอใจ เศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเข�มแข็งและเริ่มเติบโตอย�างมีคุณภาพ การขยายตัวเพ่ิมข้ึนเป?นร�อยละ 7.8 

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะต�องเผชิญกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ�อนมากยิ่งข้ึน เป?นท้ังโอกาสและ
ความเสี่ยงต�อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข�อผูกพันท่ีจะเป?นประชาคมอาเซียนในป> 2558 จึงจําเป?นต�องนํา
ภูมิคุ�มกันท่ีมีอยู�พร�อมท้ังเร�งสร�างภูมิคุ�มกันในประเทศให�เข�มแข็งข้ึนมาใช�ในการเตรียมความพร�อมให�แก�คน สังคม 
และระบบเศรษฐกิจของประเทศให�สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงได�อย�างเหมาะสม 
สามารถพัฒนาประเทศให�ก�าวหน�าต�อไปเพ่ือประโยชน�สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กรอบแนวคิดและหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล�อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ ท่ีอาจก�อให�เกิดความเสี่ยงท้ัง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปTดเศรษฐกิจเสรี  ความท�าทายของเทคโนโลยีใหม� ๆ การเข�าสู�
สังคมผู�สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ�ด�านต�าง ๆ ท้ังเศรษฐกิจ  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมของประเทศในปFจจุบันท่ียังคงประสบปFญหาในหลายด�าน เช�น ปFญหาผลผลิต 
ภาคการผลิต ความสามารถในการแข�งขัน  คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ําทางสังคม  เป?นต�น  ทําให�การ
พัฒนาในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงจําเป?นต�องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้ 

(1) การน�อมนําและประยุกต�ใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป?นศูนย�กลางของการพัฒนาอย�างมีส�วนร�วม 
(3) การสนับสนุนและส�งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
(4) การพัฒนาสู�ความม่ันคง ยั่งยืน  สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข 

บริบทการเปล่ียนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต�สมมติฐาน (๑) แนวโน�มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร�อยละ ๓.๘ ในช�วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และร�อยละ ๔.๒ ในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ย 
ร�อยละ ๔ (๓) ราคาน�ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร� สรอ. ต�อบาร�เรลในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-
๑๐๐ ดอลลาร� สรอ. ต�อบาร�เรลในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร�อยละ ๒.๑ 
โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต�อเนื่องเฉลี่ยร�อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร�อยละ ๒.๐ 
และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร�อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร�อยละ ๕ และ (๖) กําลัง
แรงงานลดลงเฉลี่ยร�อยละ ๐.๒ และร�อยละ ๐.๗ ในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใต�
สมมุติฐานเหล�านี้ เศรษฐกิจไทยในช�วง ๑๐ ป>ข�างหน�ามีแนวโน�มท่ีจะขยายตัวเฉลี่ยร�อยละ ๓.๓ - ๔.๓ โดยมีค�า
กลางของการประมาณการร�อยละ ๓.๘ ซ่ึงทําให�เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเป?นประเทศ รายได�สูง
ในช�วงป> ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร�อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร�อยละ 
๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล�าวทําให�เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตกอยู�ภายใต�กับดักประเทศรายได�ปาน 
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กลางอย�างถาวรมากข้ึน เม่ือคํานึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ

กําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเร�งข้ึนเป?นเฉลี่ยร�อยละ ๑.๐ ในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๔ ซ่ึงจะเป?นปFจจัยถ�วงต�อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีดความสามารถด�านการคิดค�นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซ่ึงเป?นสิ่งจําเป?นในการ
ยกระดับฐานะประเทศเข�าสู�การเป?นประเทศรายได�สูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดส�วนของประชากรผู�สูงอายุ 
(๓) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป> ๒๕๗๐ ซ่ึงส�งผลให�อุปสงค�และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต�องการใน
ประเทศขยายตัวช�าลง  (๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศต�างๆ ท่ีการปรับตัวเข�าสู�
สังคมผู�สูงอายุช�ากว�าไทย (๕) ภาระการใช�จ�ายเพ่ือดูแลผู�สูงอายุเพ่ิมข้ึนท�าให�การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข�อจ�ากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ�รายได�ข้ันตํ่าสําหรับการเป?นประเทศ
รายได�ข้ันสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร� สรอ. ต�อคนต�อป>ตามการเพ่ิมข้ึนของรายได�และ
มาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เง่ือนไขดังกล�าวทําให�ประเทศไทยมีความสุ�มเสี่ยงท่ีจะไม�สามารถหา
รายได�ท่ีเพียงพอในการท่ีจะทําให�คนไทยได�รับการพัฒนาอย�างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักด์ิศรีใน
ประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

การเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุ 
การเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุของประเทศไทยส�งผลให�อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน

ต�องแบกรับการดูแลผู�สูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน โดยในป> ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผู�สูงอายุ 
๑ คน และคาดการณ�ว�าในป> ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู�สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนกําลังแรงงานทําให�ต�องนําเข�าแรงงานไร�ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ�าน ซ่ึงส�งผลกระทบต�อตลาดแรงงานไทย
ในด�านการยกระดับรายได�และทักษะฝ>มือแรงงานจะช�าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึนช�า ปFญหาการค�า
มนุษย� และการขาดการคุ�มครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป?น ซ่ึงจะเป?นปFญหาต�อเนื่องท่ีส�งผลต�อคุณภาพชีวิตของ
คนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย�างไรก็ตาม นับเป?น
โอกาสในการพัฒนาสินค�าและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุ�มผู�สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนเป?นตัวเลขเบ้ืองต�น สศช. 
จะคํานวณใหม�อีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานข�อมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณ�เกณฑ�ข้ันตํ่าในป> ๒๕๔๖ ซ่ึงอยู�ท่ี 
๑๒,๗๔๕ ดอลลาร� สรอ. ต�อคนต�อป> 

ความเหล่ือมลํ้า 
ความเหลื่อมล้ําเป?นปFญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ําด�านรายได� โอกาสการ

เข�าถึงบริการภาครัฐและการเข�าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสู�ความขัดแย�งในสังคม และเป?นอุปสรรคต�อการ
พัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายได�และ
ผลประโยชน�ของการพัฒนาไปยังกลุ�มคนต�างๆ ในสังคม บางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไม�ท่ัวถึงเป?นธรรม
ผลประโยชน�ส�วนใหญ�ตกอยู�ในกลุ�มท่ีมีโอกาสและรายได�สูง ทําให�สัดส�วนรายได�ระหว�างกลุ�มคนรวยร�อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ�มคนจนร�อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต�างกันถึง ๓๔.๙ เท�าในป> ๒๕๕๖ นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ํายังส�งผลให�เกิดปFญหาต�างๆ อาทิ ปFญหาการทุจริตคอร�รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข�าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย�างเท�าเทียม การแย�งชิงทรัพยากร การรับรู�ข�อมูลข�าวสารปFญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

ความเป@นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสู�ความเป?นเมืองมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป?นการกระจายความเจริญสู�พ้ืนท่ีนั้นๆ จึงจําเป?นท่ีจะต�องมีการลงทุนโครงสร�าง
พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช�ประโยชน�ของทรัพยากรท�องถ่ินท้ังปFจจัย
การผลิตและแรงงานไปสู�ภาคการค�า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม�ๆ ท่ีจะช�วยลด
ผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม ซ่ึงจะส�งผลต�อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท�องถ่ิน การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปFญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะหมู�บ�านและอุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึนของ 
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                    ประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีอาจส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
อย�างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ�ข้ึนเพ่ือตอบสนองความต�องการคนในเมืองท่ีมาก
ข้ึน จะส�งผลให�เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส�งมีต�นทุนตํ่าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความ
คุ�มค�ามากข้ึน นอกจากนี้ ความต�องการแรงงานท่ีมากข้ึนจะมีส�วนเอ้ือหรือทําให�จําเป?นต�องมีการจัดต้ัง
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความต�องการของสถานประกอบการท่ีมีจํานวนมาก 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร�างรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด�านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอ้ือต�อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร�างรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
มาตราสําคัญๆ ท่ีจะช�วยสนับสนุนให�การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 
๖๙ หน�วยงานของรัฐ องค�การเอกชนหรือองค�กรใดท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใช�เงินแผ�นดิน มีหน�าท่ีต�องเปTดเผยข�อมูล
เก่ียวกับการดําเนินการดังกล�าวต�อสาธารณะเพ่ือให�พลเมืองได�ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต�องดําเนินการ
ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐ และต�องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย�างอ่ืน ให�เป?นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร�างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร�างความเป?นธรรมอย�างยั่งยืน กระจายอํานาจและจัด
ภารกิจ อํานาจหน�าท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหว�างราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค และส�วน
ท�องถ่ิน รวมท้ังมีกลไกป̀องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 
ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต�องดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและ
ความยั่งยืนทางการคลัง และการใช�จ�ายเงินแผ�นดิน อย�างคุ�มค�า จัดให�มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบ
ภาษีอากรท่ีมีความเป?นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน�สูงสุดต�อประชาชน และสอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให�ความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน�วยงานวิจัยต�างๆ น�าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห� สังเคราะห� เรื่องท่ีเก่ียวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริต
คอร�รัปชั่นท้ังการคอร�รัปชั่นขนาดใหญ�และคอร�รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อํานาจ เพ่ือรายงานข�อค�นพบและข�อเสนอแนะสู�สาธารณะ เป?นแรงกดดันให�ผู�มีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท�างานต�างๆ ให�เหมาะสมมากข้ึน 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพัฒนาภาค เป?นแผนท่ียึดกระบวนการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน จากทุกจังหวัด 
ท้ัง ๔ ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ�มจังหวัดให�สามารถ  ใช�เป?นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ�มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
(สศช.) มีวัตถุประสงค�เพ่ือให�เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยประกอบไปด�วย  ยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคกลาง  ยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคใต�  ซ่ึงองค�การบริหารส�วนตําบลตําบลสะพุงนั้นต้ังอยู�
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป>ขององค�การบริหารส�วนตําบลจึงมีความสัมพันธ�กับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด�านเศรษฐกิจ ด�านการเกษตร  การท�องเท่ียว  การค�าการลงทุน       การ
พัฒนาคนให�มีสุขภาวะท่ีดีท้ังร�างกาย จิตใจและสติปFญญา  รอบรู�  เท�าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพได�
อย�างมีคุณภาพ สร�างความม่ันคงด�านอาหาร  แก�ไขปFญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน          
มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได�อย�างอบอุ�น  ฟxbนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมให�สมบูรณ�  ซ่ึงแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย�อ  ดังนี้    
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 กรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาภาค 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา 
๕๓/๒ บัญญัติให�จังหวัดและกลุ�มจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ�มจังหวัดให�สอดคล�องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และตอบสนองความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน สํานักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สศช.) จึงได�จัดทํากรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมี 
ส�วนร�วมของทุกภาคส�วนจากทุกจังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ�มจังหวัดให�สามารถใช�เป?น
กรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ�มจังหวัด 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให�เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล เป?นธรรมและ       
มีภูมิคุ�มกันต�อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู�กับกับแนวคิด 
“การพัฒนาแบบองค�รวม” ท่ียึด คน  ผลประโยชน�ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร�พระราชทาน เข�าใจ 
เข�าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส�วนร�วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให�สังคม
สมานฉันท�และอยู�เย็นเป?นสุขร�วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ�งสร�างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต�างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ�นดิน เพ่ือสร�างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล�องกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย 

(๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาค รวมถึงหมู�บ�าน 
(๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคให�สอดคล�องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
 ภายใต�กระแสโลกาภิวัฒน�ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล�อมภายนอกเป?นปFจจัยสําคัญต�อ
การพัฒนาประเทศ  เป?นผลให�จําเป?นต�องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวให�เหมาะสม การพัฒนาท่ี
สมดุล ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคต�างๆ ของประเทศให�เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� เพ่ือเป?นฐาน
การพัฒนาด�านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท�องเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช�น พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแม�สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก�น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนท่ีอรัญประเทศ-สระแก�ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจ
พังงา-กระบ่ี-สุราษฎร�ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต� (North South Economic 
Corridor) ได�แก� แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค�-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก�น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก�ว-
บุรีรัมย�-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของหมู�บ�านเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว�างประเทศ โดยเน�น
พ้ืนท่ีหมู�บ�านตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต� และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะหมู�บ�านเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส�และโครงข�ายคมนาคมขนส�งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข�งขันเชิงพ้ืนท่ี เช�น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส�งทางน้ํา และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข�ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช�น พิษณุโลก และขอนแก�น 
 ๒.๔ สร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให�
ยั่งยืน ได�แก� พัฒนาแหล�งน้ําให�เพียงพอต�อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล�อมเมืองและแหล�งอุตสาหกรรม และการจัด
ให�มีการจัดการใช�ประโยชน�ท่ีดินอย�างมีประสิทธิภาพ 
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๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข�งขันด�านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด�านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท�องเท่ียว  การ
ต้ังองค�กรร�วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือส�งเสริมอํานวยความสะดวกด�านการค�าการลงทุน และส�งเสริม
ความร�วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ�าน 
  (๒) สร�างคนให�มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให�มีสุขภาวะดีท้ังร�างกาย จิตใจและสติปFญญา  รอบรู�  
เท�าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพได�อย�างมีคุณภาพ 
  (๓) สร�างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให�เข�มแข็ง เพ่ือสร�างความม่ันคงด�านอาหาร  แก�ไขปFญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได�
อย�างอบอุ�น 
  (๔) ฟxbนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�สมบูรณ� โดยเร�งอนุรักษ�และฟxbนฟูพ้ืนท่ีปfาไม�ให�ได� 
๑๕.๙ ล�านไร� หรือร�อยละ ๒๕ ของพ้ืนท่ีภาค  ป̀องกันการรุกพ้ืนท่ีชุ�มน้ํา พัฒนาแหล�งน้ําและระบบชลประทาน 
ฟxbนฟูดิน ยับยั้งการแพร�กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส�งเสริมทําเกษตรอินทรีย� 
๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ�มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ�มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด�วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลําภู 
และเลย) เน�นการฟxbนฟูระบบนิเวศน�เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร�างการผลิตด�านการเกษตรการ
ส�งเสริมการค�า การลงทุนและการท�องเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�าน 
  (๒) กลุ�มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด�วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน�นให�ความสําคัญกับความร�วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ�าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�า
การเกษตร ส�งเสริมพ้ืนท่ีชลประทาน  การทําปศุสัตว�โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ�มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด�วย ขอนแก�น  กาฬสินธุ�  มหาสารคาม 
และร�อยเอ็ด  เน�นการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป?นศูนย�กลางการค�าบริการ และการลงทุน 
ของภาค การใช�ประโยชน�พ้ืนท่ีชลประทานให�เกิดประโยชน�สูงสุด  การทําการเกษตรก�าวหน�า  การเตรียมการ
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู�กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ�มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง ๑ ประกอบด�วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย�  
สุรินทร�  มุ�งเน�นการพัฒนาระบบชลประทานให�เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท�องเท่ียวท้ังการท�องเท่ียวเชิงนิเวศน�และอารยธรรมขอมด�วยการสร�างคุณค�าเพ่ิม และพัฒนา
เส�นทาง 
  (๕)  กลุ�มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง ๒ ประกอบด�วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอํานาจเจริญ  มุ�งเน�นการพัฒนาแหล�งน้ํา และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก�ไขปFญหาน้ําท�วมและขาดแคลนน้ํา  
การสร�างงานและรายได�จากการท�องเท่ียวให�มากข้ึน 
 ๓.๓ โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข�าวหอมมะลิอินทรีย�ในทุ�งกุลาร�องไห�เพ่ือการส�งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป?นประตูสู�อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส�นทางท�องเท่ียวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด�วยระบบศึกษาทางไกล 
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(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือหมู�บ�านเข�มแข็ง 
(๗) โครงการฟxbนฟูลุ�มน้ําชีตอนบนและลุ�มน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ียั่งยืน 

 
 แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด 

ยุทธศาสตร�การพัฒนากลุ�มจังหวัด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง ๒   ประกอบด�วย         
4  จังหวัด  ได�แก�  จังหวัดอุบลราชธาน ี  จังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัดยโสธร   และจังหวัดอํานาจเจริญ 
 

วิสัยทัศน� 
"ข
าวหอมมะลิเปSนเลิศ  การท�องเท่ียว และการค
าชายแดน   ได
มาตรฐานสากล" 

 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพ่ิมมูลคํ่าผลิตภัณฑ� เพ่ิมช�องทางการตลาดข�าวหอม

มะลิคุณภาพดี 
๒. ฟxbนฟูและพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวให�มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลํากรส�งเสริมการประชาสัมพันธ� 

และการตลาดให�ได�มาตรฐาน 
๓. เสริมสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายวิสาหกิจชุมชน ผู�ประกอบการและเครือข�าย พันธมิตรธุรกิจการคํ้า

ชายแดน ท้ังด�านกํารบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส� เพ่ือเศรษฐกิจเชิงสร�างสรรค� 
เปRาประสงค�รวม 
๑. เพ่ิมผลผลิตให�ได�ตามมาตรฐาน และสร�างมูลคํ่าผลิตภัณฑ�ด�วยการแปรรูป เพ่ิมช�องทางการตลาดท้ังใน

และต�างประเทศ ข�าวหอมมะลิคุณภาพดี 
๒. พัฒนาคุณภาพแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพให�ได�มาตรฐาน และส�งเสริมกํารบริหารจัดการ มีส�วนร�วม

ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและชุมชนในแหล�งท�องเท่ียว 
๓. สร�างเครือข�ายการคํ้ากลุ�มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลคํ่าการคํ้าชายแดนด�วยระบบโลจิสติกส� (Logistics)  ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัด / ค�าเปRาหมาย 
๑. ร�อยละของจํานวนแปลง/ฟาร�มท่ีได�รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ข�าวหอมมะลิคํ่าเป̀าหมาย ร�อยละ ๙๐ 
๒. ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได�จําการท�องเท่ียว คํ่าเป̀าหมายเฉลี่ยร�อยละ ๘ ต�อป> 
๓. มูลคํ่าการคํ้าชายแดนเพ่ิมข้ึน คํ่าเป̀าหมายร�อยละ ๑๐ ต�อป> 
เปRาประสงค�รวม 
1. เพ่ิมผลผลิตให�ได�ตามมาตรฐาน และสร�างมูลค�าผลิตภัณฑ�ด�วยการแปรรูปเพ่ิมช�องทางการตลาด ท้ังใน

และต�างประเทศ ข�าวหอมมะลิคุณภาพดี 
2. พัฒนาคุณภาพแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพให�ได�มาตรฐานและเสริมสร�างการบริหารจัดการการมีส�วน

ร�วมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและชุมชนในแหล�งท�องเท่ียว 
3. สร�างเครือข�ายการค�ากลุ�มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลค�าการค�าชายแดนด�วยระบบโลจิสติกส�(Logistics) ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร� 
1. พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค�าข�าวหอมมะลิสู�ความต�องการของตลาด 
2. พัฒนาคุณภาพการท�องเท่ียวให�ได�ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
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3. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค�าและเพ่ิมมูลค�าการค�าชายแดนครบวงจรและได�

มาตรฐานสากล 
 

ตําแหน�งการพัฒนา (Positioning) 
1. ข�าวหอมมะลิคุณภาพ 
2. การค�าชายแดน 
3. การท�องเท่ียว 
ประเด็นยุทธศาสตร� 
กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล�าง ๒ ได�กําหนดประเด็นยุทธศาสตร�การพัฒนากลุ�มจังหวัดฯ 

เพ่ือให�บรรลุ วิสัยทัศน� ๓ ประเด็นยุทธศาสตร� ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค�าข�าวหอมมะลิสู�ความต�องการของตลาด 

เปRาประสงค� 
๑. เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตข�าวหอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐาน 
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน เพ่ือสร�างมูลคํ่าเพ่ิมให�ผลิตภัณฑ� จากการแปรรูป

ข�าวหอมมะลิคุณภาพดี 
๓. พัฒนาและเพ่ิมช�องทางการตลาดข�าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ�จากการแปรรูป ข�าวหอมมะลิคุณภาพดี 
๔. พัฒนาบรรจุภัณฑ� ตรําสินคํ้า ระบบสารสนเทศด�านการผลิตและการตลาด 

ตัวช้ีวัด / ค�าเปRาหมาย 
๑. ร�อยละของจํานวนแปลง/ฟาร�มท่ีได�รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ข�าวหอมมะลิต�อจํานวนแปลง / ฟาร�ม

ท่ีได�รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรฯ คํ่าเป̀าหมาย ร�อยละ ๙๐ 
๒. ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคํ่าข�าวหอมมะลิของกลุ�มจังหวัด คํ่าเป̀าหมายเฉลี่ยร�อยละ ๖ 

กลยุทธ� / แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข�าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน 
๒. ส�งเสริมเครือข�ายผู�ประกอบการแปรรูปและสร�างผลิตภัณฑ�ข�าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน 
๓. เพ่ิมช�องทางการตลาดข�าวหอมมะลิคุณภาพดี 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพการท�องเท่ียวให�ได�ระดับมาตรฐานสากล 

เปRาประสงค� 
๑. พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพในกลุ�มจังหวัดให�มีคุณภาพและได�มาตรฐานสากล 
๒. เสริมสร�างความเข�มแข็งในกํารบริหารจัดการและพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
๓. สนับสนุนการพัฒนาบริการและกํารบริหารจัดการของเครือข�ายการท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ 
๔. ส�งเสริมการประชําสัมพันธ�และพัฒนาการตลาด 

ตัวช้ีวัด / ค�าเปRาหมาย 
๑. ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได�จากการท�องเท่ียว คํ่าเป̀าหมาย ร�อยละ ๘ 
๒. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพด�านการท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัดคํ่าเป̀าหมาย จังหวัดละ ๑ 

แห�ง 
๓. ระดับความสําเร็จในการใช�ทรัพยากรการท�องเท่ียวร�วมกันภายในกลุ�มจังหวัดคํ่าเป̀าหมาย ๑ แผนงาน 

กลยุทธ� / แนวทางการพัฒนา 
๑. เชื่อมโยงแหล�งท�องเท่ียวภายในกลุ�มจังหวัดและ/หรือระหว�างกลุ�มจังหวัดกับประเทศเพ่ือนบ�าน 
๒. ส�งเสริมความร�วมมือทุกภาคส�วนในการวางแผนและพัฒนาการท�องเท่ียว 
๓. ส�งเสริมศักยภาพและสวัสดิการของบุคคลากรการท�องเท่ียว 
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๔. พัฒนาเอกลักษณ�และส�งเสริมการตลาดท�องเท่ียวเชิงรุก 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๓ พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค�า และเพ่ิมมูลค�าการค�า

ชายแดนครบวงจรและได�มาตรฐานสากล 
เปRาประสงค� 

1. เสริมสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายวิสาหกิจชุมชนและผู�ประกอบการเศรษฐกิจ เชิงสร�างสรรค� 
2. เสริมสร�างเครือข�ายพันธมิตรทางการค�า การลงทุนในกลุ�มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ�าน 
3. ศึกษาและพัฒนาระบบการให�บริการโลจิสติกส� (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค�า 

ตัวช้ีวัด / ค�าเปRาหมาย 
1. ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค�าการค�าชายแดน ค�าเป̀าหมาย ร�อยละ ๑๐ 
2. ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค�าการจาหน�ายผลิตภัณฑ� OTOP ค�าเป̀าหมาย ร�อยละ ๙ 
3. จํานวนกิจกรรมท่ีเครือข�าย ๔ จังหวัด ทาร�วมกัน ค�าเป̀าหมายอย�างน�อย ๓ โครงการ 

กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายธุรกิจการค�า 
2. เสริมสร�างเครือข�ายพันธมิตรทางการค�า การลงทุน ในกลุ�มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ�าน 
3. การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและส�งมอบ (Logistics) เพ่ือสนับสนุน ธุรกิจการค�า 
4. การเตรียมความพร�อมและเสริมศักยภาพในการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
5. การพัฒนาศักยภาพและฝ>มือแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 
วิสัยทัศน� 

“ดินแดนเกษตรปลอดภัย  การค�าและการท�องเท่ียวครบวงจร” 
พันธกิจ 
 1.  ส�งเสริมการค�า  การลงทุนและการท�องเท่ียวแบบครบวงจร 
 2.  เสริมสร�างสังคมสุขภาวะ  การศึกษา  การกีฬา  วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
 3.  เสริมสร�างความสมดุลด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 4.  เสริมสร�างความม่ันคง  ความเป?นระเบียบและความสงบเรียนร�อยของบ�านเมือง 
 5.  บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เปRาประสงค�รวมจังหวัด 
 1.  มูลค�าการค�า  การลงทุน  และรายได�จากการท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง  สินค�าเกษตรปลอดภัย
และได�มาตรฐาน 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงข้ึน  ภายใต�การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 
 3.  สิ่งแวดล�อมเหมาะสมและมีความยั่งยืน 
 4.  ชุมชนและสังคมมีระเบียบมีความสงบเรียบร�อยและมีความม่ันคง 
 5.  ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมในการพัฒนาจังหวัด  ภายใต�การบริหารจัดการภาครัฐ  และธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร�  ประกอบด�วย  5  ประเด็นยุทธศาสตร� 
 1.  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  1  การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให�พ่ึงตนเองและ
แข�งขันได� 
 2.  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  2  การเสริมสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 3.  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  3  การเสริมสร�างความสมดุลด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
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 4.  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  4  การเสริมสร�างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
 5.  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  5  บรหิารจัดการภาครัฐโดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  1  การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให�พ่ึงตนเองและแข�งขันได� 
 เปRาประสงค� 
 1.  ชาวศรีสะเกษมีศักยภาพในการแข�งขันสู�สากล 
 2.  ประชาชนมีอาชีพและรายได�เพ่ิมข้ึน 
 3.  ศักยภาพการผลิตสินค�าและบริการเพ่ิมข้ึนอย�างมีประสิทธิภาพ 
 4.  โครงสร�างพ้ืนฐานได�รับการพัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ค�าเปRาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.  รายได�จากการท�องเท่ียว  (ล�านบาท) 2,100 2,100 2,200 2,300 2,300 
2.  ร�อยละเพ่ิมข้ึนของสินค�าเกษตรท่ีได�มาตรฐาน  
(GAP/Organic/อย./GMP 

10 10 15 20 20 

3.  รายได�จากการจําหน�ายสินค�า  OTOP 2,575 2,575 2,580 2,585 2,585 
4.  ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของเกษตรกรท่ีสามารถลดต�นทุนการผลิต 25 25 30 35 35 
5.  ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของโคเน้ือ 20 20 30 40 40 
6.  ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของโครงข�ายคมนาคม 10 10 15 20 20 
กลยุทธ� 
 1.  ส�งเสริมกระบวนการผลิต  การแปรรูปสินค�าท่ีได�มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 2.  พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 3.  พัฒนาการตลาด  การค�า  การลงทุน  การขนส�งสินค�า  และการส�งออก 
 4.  ส�งเสริมการท�องเท่ียวครบวงจร 
 5.  ลดต�นทุนภาคการผลิต 
 6.  ส�งเสริมการผลิต  และบริหารจัดการโคเน้ือเพ่ือการจําหน�ายท่ีได�มาตรฐานและมีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  2  การเสริมสร�างภูมิคุ�มกันและคุณภาพชีวิตท่ีด ี
 เปRาประสงค� 

1.  ประชาชนได�รับการศึกษาอย�างท่ัวถึง  เป?นคนมีคุณภาพ  มีวินัย  และตระหนักรู�ถึงโทษภัยต�างๆ 
 2.  ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 3.  ชุมชนเข�มแข็ง  พ่ึงพาตนเองได� 

ตัวชี้วัด 
ค�าเปRาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.  ระดบัความสําเรจ็ของการอนุรักษ�  และสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด 

5 5 5 5 5 

2.  ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 44 44 47 50 50 
3.  ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนหมู�บ�านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

15 15 20 25 25 

4.  ร�อยละของครัวเรือนท่ีเข�าถึงประปา 15 15 20 25 25 
5.  ผลติภาพแรงงาน (100,000  บาท/ป>) 102,000 102,000 103,000 104,000  
6.  ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได�เฉลี่ยครัวเรือนจากการ
จัดเก็บ  จปฐ.  และข�อมลูพ้ืนฐาน 

10 10 10 10  
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กลยุทธ� 
 1.  ส�งเสริมการเรียนรู�  อนุรักษ�วัฒนธรรม  ประเพณี และทํานุบํารุงศาสนา 
 2.  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 3.  สนับสนุนการน�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช�ในการดํารงชีวิต 
 4.  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ระบบสาธารณูปโภค  ปFจจัยพ้ืนฐานทางสังคม  และระบบบริการสุขภาพให�มี 
               มาตรฐาน 
 5.  พัฒนาทรัพยากรมนุษย�  และศักยภาพแรงงานท่ีมีคุณภาพ 
 6.  ส�งเสริมและพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให�เป?นเมืองกีฬา 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  3  การเสริมสร�างความสมดุลด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 เปRาประสงค� 

1.  บ�านเมืองสะอาด  สิ่งแวดล�อมสวยงาน 
 2.  ลดปFญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 3.  เพ่ิมพ้ืนท่ีปfาสีเขียว 

ตัวช้ีวัด 
ค�าเปRาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.  จํานวนพ้ืนท่ีปfาไม�ตามกฎหมายได�รับการคุ�มครอง  
ดูแลให�คงความสมบูรณ�  (ล�านไร�) 

1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 

2.  ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ  อปท.  เป̀าหมายท่ีมีการ
กําจัดขยะมูลฝอยตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 

30 30 40 50 50 

3.  ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีชลประทาน 12 12 14 16 16 

กลยุทธ� 
 1.  สนับสนุน  ฟxbนฟู  อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  รวมท้ังใช�ประโยชน�จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ และพลังงานทางเลือก 
 3.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  4  การเสริมสร�างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร�อย 

เปRาประสงค� 
1.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

 2.  ชุมชนและสังคมมีความสมานฉันท� 
 3.  สัมพันธภาพอันดีกับประเทศเพ่ือนบ�าน 

ตัวช้ีวัด 
ค�าเปRาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.  สัดส�วนคดียาเสพติด/แสนประชากร 100 90 80 70 70 
2.  ร�อยละของการไกล�เกลี่ยกรณีข�อพิพาทของศูนย�
ดํารงธรรมท่ีสามารถไกล�เกลี่ยได� 

50 55 60 65 65 

3.  จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร�างความสัมพันธ�
กับประเทศสมาชิกอาเซียน 

6 9 12 15 15 
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กลยุทธ� 
 1.  เสริมสร�างความสงบเรียบร�อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
 2.  เสริมสร�างความปรองดองสมานฉันท� 
 3.  พัฒนาศักยภาพเพ่ือก�าวสู�กับประชาคมโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  5  การบริหารจัดการในภาครัฐ  และธรรมาภิบาล 

เปRาประสงค� 
1.  บุคลากรภาครัฐได�รับการพัฒนาสมรรถนะแบบมืออาชีพ 

 2.  เกิดธรรมาภิบาลท่ีดีในองค�การ 
 3.  ลดปFญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัด 
ค�าเปRาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพเครือข�าย
ภาคประชาสังคมในการต�อต�านการทุจริต 

5 5 5 5 5 

2.  ร�อยละของบุคลากรภาครัฐท่ีได�รับการพัฒนาด�าน
สมรรถนะ (ร�อยละ  50 ) 

50 60 70 80 80 

3.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และสิ่งเสริมการใช�ประโยชน�จากวิทยาศาสตร�  
เทคโนโลยี  การวิจัย  และนวัตกรรม 

5 5 5 5 5 

กลยุทธ� 
 1.  พัฒนาระบบป̀องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย�างต�อเนื่อง 
 3.  พัฒนาระบบสารสนเทศ  และส�งเสริมการการใช�ประโยชน�จากวิทยาศาสตร�  เทคโนโลยี  การวิจัย  
และนวัตกรรม 

1.4  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 

วิสัยทัศน�  (VISION)   
“สร�างสังคมมีสุข ส�งเสริมการค�าชายแดนและการท�องเที่ยว 

พัฒนาการศึกษาท�องถิ่นได� มาตรฐาน” 

พันธกิจ  (MISSION) 
(1)  ส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท�องถ่ิน 
(2)  ส�งเสริมทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม 
(3)  ส�งเสริมการท�องเท่ียวและการพาณิชย�  การค�า  และการลงทุนชายแดน 
(4)  พัฒนาการจัดการศึกษาท�องถ่ิน 
(5)  บริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

จุดมุ�งหมาย  (GOALS) 
(1)  ด�านพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท�องถ่ินให�อยู�ดีมีสุข  โดยองค�รวมท่ีดีข้ึน 
(2)  ด�านทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม ให�อยู�บนความสมดุลและยั่งยืน 
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(3)  ด�านส�งเสริมการท�องเท่ียวและการพาณิชย�การค�าและการลงทุนชายแดนเปTดประตู                        

สู�อาเซียน 
(4)  ด�านพัฒนาการจัดการศึกษาท�องถ่ินทุกระดับได�มาตรฐานและมีส�วนร�วม 
(5)  ด�านพัฒนาองค�กรท่ีมุ�งสู�องค�กรสมัยใหม�  ก�าวทันเทคโนโลย ี

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
1)  ยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 
(1)  การพัฒนาสุขภาพอนามัย 
(2)  การกีฬาและนันทนาการ 

 (3)  สวัสดิการสังคม 
 (4)  การพัฒนาอาชีพ 
 (5)  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และรักษาความสงบเรียบร�อย 
 (6)  การส�งเสริมศาสนา รักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปFญญาท�องถ่ิน 

2)  ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 

(1.1)  ก�อสร�างและซ�อมบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท�า และทางระบายน้ํา 
(1.2)  ก�อสร�างและบํารุงแหล�งน้ํา  ฝายและระบบชลประทาน 
(1.3)  ก�อสร�าง/ปรับปรุง/ขยายระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

(2) การส�งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาเมือง/ชนบท 
(3) การส�งเสริมสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

3)  ยุทธศาสตร�การส�งเสริมการท�องเท่ียวและการพาณิชย�การค�าชายแดน 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การส�งเสริมการท�องเท่ียว 
(2) การส�งเสริมการพาณิชย�  การลงทุน 
(3) การส�งเสริมการค�าและการลงทุนชายแดน 

4)  ยุทธศาสตร�การจัดการศึกษาท�องถ่ิน 
(1)  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให�ได�มาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
(1.1)  พัฒนาและส�งเสริมการจัดการเรียนรู�โดยยึดผู�เรียนเป?นสําคัญ 
(1.2)  พัฒนาและส�งเสริมให�ผู�เรียนมีความใฝfรู� มีทักษะกระบวนการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
(1.3)  พัฒนาและส�งเสริมให�ผู�เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
(1.4)  พัฒนาและส�งเสริมการเรียนรู�เพ่ือเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมอาเซียน 
(1.5)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาให�ได�มาตรฐานสากล 

(2)  การพัฒนาผู�เรียนให�มีอัจฉริยภาพ 
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แนวทางการพัฒนา 
(2.1)  พัฒนาผู�เรียนให�มีอัจฉริยภาพ 

(3)  การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
แนวทางการพัฒนา 
(3.1)  จัดสรรอัตรากําลังท่ีขาดแคลนให�เพียงพอ 
(3.2)  พัฒนาบุคลากรให�มีความรู�และทักษะในการปฏิบัติงาน 
(3.3)  พัฒนาผู�บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให�มีคุณภาพตามมาตรฐาน   

   วิชาชีพ 
(4)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา 
(4.1)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให�มีความเหมาะสมสอดคล�องกับความต�องการของ

ท�องถ่ิน 
(4.2)  พัฒนาและส�งเสริมกระบวนการจัดการศึกษาอย�างมีประสิทธิภาพ 

(5)  ส�งเสริมและพัฒนาการใช�สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล�งเรียนรู� 
แนวทางการพัฒนา 
(5.1)  ส�งเสริมและพัฒนาการใช�สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล�ง

เรียนรู� 
(6)  การพัฒนาระบบนิเทศการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา 
(6.1)  พัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาให�มีคุณภาพ 

(7)  การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา 
(7.1)  นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาบูรณาการในการจัดการศึกษา 

(8)  การส�งเสริมการบริหารสถานศึกษาโดยใช�โรงเรียนเป?นฐานเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน  
(SBMLD) 
แนวทางการพัฒนา 
(8.1)  ส�งเสริมการบริหารสถานศึกษาโดยใช�โรงเรียนเป?นฐานเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน  

(SBMLD) 
(9)  การส�งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปFญญาท�องถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 
(9.1) สร�างความภาคภูมิใจในความเป?นท�องถ่ินและค�านิยมความเป?นไทย 

 5)  ยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กร 
แนวทางการพัฒนา 

 (1)  การพัฒนาบุคลากร 
 (2)  การพัฒนาองค�กร 

  (3)  การบริหารจัดการ 
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๑.  วิสัยทัศน�การพัฒนาอําเภอ 
๑.๑  สนับสนุนนโยบายกระจายอํานาจของรัฐบาล กระทรวง ทบวง และกรม โดยช�วยในการ

สนับสนุนงานด�านวิชาการและอุปกรณ�ท่ีจําเป?นในการดําเนินการตามแผนงานโครงการของเทศบาลและองค�การ
บริหารส�วนตําบล ตลอดจนช�วยเหลือตรวจสอบความเป?นไปได�และความเหมาะสมของแผนงาน โครงการของ
องค�การบริหารส�วนตําบล 

๑.๒  มุ�งเน�นให�มีการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพของประชาชนในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมใน 
ครัวเรือน และอาชีพเสริมนอกภาคฤดูกาลผลิต เพ่ือให�มีรายได�เพียงพอกับการครองชีพควบคู�ไปกับการพัฒนาของ
เกษตรกรรมเพ่ือการค�าแบบครบวงจร 

๑.๓  มุ�งหวังท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ให�มีคุณภาพ โดยเฉพาะประชากรวัยแรงงานและการพัฒนา 
ฝ>มือแรงงานให�ได�มาตรฐานควบคู�กับการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุขและความจําเป?นพ้ืนฐานต�างๆ 

๑.๔  จัดสรรโครงสร�างพ้ืนฐานในทุกหมู�บ�านทุกตําบลไม�ว�าจะเป?นถนน ไฟฟ̀า ประปา โทรศัพท�  
   ตลอดจนการบริการสาธารณสุข รวมท้ังดําเนินการแก�ไขปFญหาการขาดเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทํากินของราษฎร 

      ๑.๕  สนับสนุนองค�การบริหารส�วนตําบล ให�สามารถดําเนินการบริหารกิจการขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลได�อย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน�สูงสุดต�อประชาชน 
      ๑.๖  ปลูกฝFงค�านิยมท่ีถูกต�องให�แก�ประชาชน อีกท้ังพัฒนาทางด�านจิตใจควบคู�กันไปเพ่ือรอการอยู�
ร�วมกันในชุมชนอย�างมีความสงบสุข นําไปสู�การเป?นชุมชนเข�มแข็ง 

     ๑.๗  ส�งเสริมสนับสนุนพัฒนาให�คนเป?นศูนย�กลางการพัฒนาโดยเน�นให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
พัฒนาโดยเน�นการทําประชาคมเพ่ือให�ชุมชนมีความเข�มเข็ง 

     ๑.๘  การรักษาความสงบเรียบร�อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินแก�ประชาชน 
     ๑.๙  เน�นการป̀องกันและปราบปรามปFญหายาเสพติด 
     ๑.๑๐  พัฒนาการเป?นศูนย�กลางศิลปะและวัฒนธรรม ของจังหวัดศรีสะเกษตอนใต� 

๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาอําเภอ 
 ๒.๑ แนวทางการเพ่ิมศักยภาพคนและชุมชน 
วัตถุประสงค� 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว ชุมชน และองค�กรประชาชนทุกรูปแบบให�มีความรู�ความสามารถ
และมีการพัฒนาทางด�านร�างกาย อารมณ� สังคมและสติปFญญา เพ่ือการเข�ามามีส�วนร�วมรับผิดชอบในการแก�ไข
ปFญหา และการพัฒนาประเทศชาติให�เหมาะสมกับเพศและวัย 
เปTาหมาย 

๑.  การระดมจัดหาทุนการศึกษาเพ่ือส�งเสริมสนับสนุนการศึกษาต�อให�ได�ร�อยละ ๙๕ 
๒.  บริการการศึกษานอกโรงเรียน 
๓.  ฝkกอบรมและส�งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร  จํานวน  ๒๐  กลุ�ม 

แผนงานย�อย 
๑.  ส�งเสริมการศึกษานอกระบบ 
๒.  ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
๓.  การพัฒนาอาชีพ และแรงงาน 

 ๒.๒  แนวทางการฝyกอบรมอาชีพ การมีงานทําและรายได� 
วัตถุประสงค� 
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 เพ่ือสนับสนุนให�เกิดการสร�างงานและจ�างงานในภูมิภาคและท�องถ่ินเป?นการรองรับปFญหาการว�างงาน
นอกฤดูกาลการเกษตร และการอพยพกลับคืนถ่ินของแรงงานท่ีถูกเลิกจ�างอันเนื่องมาจากปFญหาเศรษฐกิจตกตํ่า                
เปTาหมาย 
 การฝkกอบรมและส�งเสริมอาชีพนอกฤดูกาลการเกษตรท่ีประชาชนต�องการ เช�น อุตสาหกรรมในครัวเรือน  
การหัตถกรรมในครัวเรือน การแปรรูปผลผลิตและความชํานาญทางด�านช�าง 
 
แผนงานย�อย 

๑.  การส�งเสริมอาชีพนอกฤดูกาลการเกษตร 
๒.  การพัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 
๓.  การก�อสร�าง ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการผลิต 

 ๒.๓  แนวทางฟz{นฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติ 
วัตถุประสงค� 

เพ่ือเป?นการแก�ไขปFญหาด�านสิ่งแวดล�อม และสนับสนุนให�กลุ�มอาสาสมัครและองค�กรประชาชนในพ้ืนท่ี
ร�วมกันดูแล รักษา อนุรักษ� ฟxbนฟู พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรองรับนโยบายป>การ
ท�องเท่ียวไทยควบคู�ไปกับการดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรมและคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
เปTาหมาย 

๑.  ขุดลอกแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร  จํานวน  ๓๕  แห�ง 
๒.  ปลูกปfาชุมชน  จํานวนเนื้อท่ี  ๒,๐๐๐  ไร� 
๓.  พัฒนาปfาชุมชน  จํานวน  ๒๐๐  ไร� 

แผนงานย�อย 
๑.  ปรับปรุงแหล�งแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 
๒.  การปลูกปfาทดแทน 
๓.  รณรงค�ประชาสัมพันธ� ให�มีการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและปfาไม� 

 ๒.๔  แนวทางการเพ่ิมบทบาทของประชาชนและองค�กรท�องถ่ินในการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงค� 

เพ่ือส�งเสริมการมีส�วนร�วมทางการเมือง ของประชาชน องค�กรประชาชนและกลุ�มมวลชนทุกหมู�เหล�าและ
ส�งเสริมการกระจายอํานาจ การบริหารราชการทุกระดับให�เป?นไปตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
เปTาหมาย 

ส�งเสริมความรู�ด�านประชาธิปไตย โดยเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ เก่ียวกับ
สิทธิหน�าท่ีและการมีส�วนร�วมทางการเมือง ให�เกิดผลเป?นรูปธรรมในทางปฏิบัติเพ่ือให�เกิดวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
ระดับบุคคล  ครอบครัว  และชุมชนอย�างถูกต�อง 
แผนงานย�อย 

๑.  อบรมเพ่ือเผยแพร�ความรู�ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับป>  ๒๕๕๐ 
๒.  จัดให�มีการรับฟFงความเห็นสาธารณะ หรือประชาพิจารณ�ก�อนการตัดสินใจในโครงการสําคัญท่ีมี 

ผลกระทบต�อประชาชน 

การใช�ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกําหนดแนวทางพัฒนา 
  เพ่ือให�การพัฒนาเป?นไปอย�างเป?นระบบ  มีการวางแผนท่ีดี  และคุ�มค�าในการพัฒนาจึงใช�ผังเมือง
รวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกําหนดแนวทางการพัฒนา 
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เอกสารประกอบคําแถลงนโยบาย 
นายโยธิน  มุลกะกุล  ตําแหน�ง นายกองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 

........................................................................ 
  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดศรีสะเกษ  ประกาศผลการเลือกต้ัง  นายก
องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง  ซ่ึงได�แก�กระผม  นายโยธิน  มุลกะกุล  และเพ่ือถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ. 2537  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  5)  พ.ศ. 2546  จึงกําหนดให�
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเข�ารับหน�าท่ี  ให�แถลงนโยบายต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ในโอกาสนี้จึงขอ
แถลงนโยบายให�ท�านประธานและสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุกท�านได�ทราบ  (รายละเอียดตาม
เอกสาร) 
  องค�การบริหารส�วนตําบล  มีฐานะเป?นนิติบุคคลและเป?นราชการบริหารส�วนท�องถ่ิน  ซ่ึง
ประกอบด�วยสภาองค�การบริหารส�วนตําบลและนายกองค�การบริหารส�วนตําบล  และให�นายกองค�การบริหารส�วน
ตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลตามกฎหมายและเป?น
ผู�บังคับบัญชาของพนักงานส�วนตําบลและลูกจ�างขององค�การบริหารส�วนตําบล 

  นายกองค�การบริหารส�วนตําบล  จึงมีบทบาทในการชี้นําองค�กร  ต�องมีการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ  มีระบบการกํากับดูแลและมีความรับผิดชอบต�อส�วนรวมและชุมชน  กระผมตระหนักในจุดนี้เป?น
สําคัญ  จึงได�ยึดหลักการว�า  “การบริหารราชการต�องเป?นไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต�อ
ภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ�มค�าในเชิงภารกิจขององค�การบริหารส�วนตําบล  ประชาชนได�รับการ
อํานวยความสะดวกและได�รับการตอบสนองความต�องการ”  เพ่ือให�การดําเนินการสําเร็จบรรลุตามหลักการ
ดังกล�าว  โดยจะยึดหลักการบริหารเป?นไปตามแนวทางหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี  หลักธรร
มาภิบาล  โดยแยกออกเป?นดังนี้ 

๑. นโยบายด�านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

เป�าหมายของการพัฒนาคือการดูแลด�านการศึกษา  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศูนย&
พัฒนาเด็กเล็ก  ให�มีสภาพแวดล�อมท่ีดี  มีคุณภาพเพ่ือเตรียมความพร�อมก-อนเข�าสู-ระบบโรงเรียน  ส-งเสริมและ
สนับสนุนให�มีการเรียนรู�ตลอดชีวิตเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู-การเป0นประชาคมอาเซียน  ส-งเสริมบทบาททาง
ศาสนาในการพัฒนาจิตใจ  การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ฟ34นฟูและส-งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและเอกลักษณ&ของท�องถ่ินให�คงอยู-สืบไป 

  ๒. นโยบายด�านส�งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน 
เป�าหมายของการพัฒนาคือส-งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนในตําบลสะพุง มีสุขภาพดีท่ัวหน�า  มีการ

จัดบริการสาธารสุขข้ันพ้ืนฐานด�านสวัสดิการสังคมท่ีจําเป0นให�กับผู�ด�อยโอกาส  อย-างท่ัวถึง  ส-งเสริมและสนับสนุน 
 
 
 
  

 
 

การพัฒนาตามนโยบายของผู
บริหารท
องถิ่น 
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คุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ  ผู�ยากไร�  ผู�พิการ  และผู�ด�อยโอกาสให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  จัดการแข-งขันกีฬา
ระหว-างชุมชน รวมท้ังสนับสนุนการทํางานของกลุ-มอาสาสมัครต-างๆ  เช-น กลุ-มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อส
ม.) อาสาสมัครป�องกันภัยฝAายพลเรือน (อปพร.) เป0นต�น  

๓. นโยบายด�านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

เป�าหมายของการพัฒนาคือการปรับปรุงเส�นทางคมนาคมถนนสายหลักให�ได�มาตรฐาน และปรับปรุงถนน
สายรองและซอยต-างๆ ให�สามารถเชื่อมโยงถึงกันได�และใช�การได�โดยสะดวก ก-อสร�างและปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
ให�ควบคู-ไปกับการปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง  และถนนในหมู-บ�านในเขตองค&การบริหารส-วนตําบลสะพุง 
เพ่ือให�สามารถระบายน้ําได�อย-างรวดเร็ว ป�องกันการเกิดน้ําท-วม  ติดต้ังและขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ  ไฟฟ�า
การเกษตร ให�ท่ัวถึงทุกชุมชน  เพ่ือสร�างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สินของประชาชน และผู�ใช�เส�นทางสัญจร   
ไป-มา ปรับปรุงสาธารณูปโภคท่ีอยู-ในความรับผิดชอบขององค&การบริหารส-วนตําบลสะพุง   ให�เพียงพอกับความ
ต�องการของประชาชน 
      ๔. นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข�มแข็ง และเสริมสร�างรายได� 

เป�าหมายของการพัฒนาคือให�ประชาชนมีการรวมตัวกัน เพ่ือเรียนรู� พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการต-างๆ เพ่ือปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมท้ังการเพ่ิมมูลค-าสินค�า ซ่ึงก-อให�เกิดการ
ผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงิน และสร�างงาน ตามแนวทาง“เศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามารถพ่ึงตนเอง
และดํารงอยู-อย-างม่ันคงและม่ังค่ังถึงแม�จะมีการเปลี่ยน แปลงจากภายนอกและภายใน  องค&การบริหารส-วนตําบล
สะพุง  จะดําเนินการเสริมสร�างขบวนการชุมชนเข�มแข็งโดยสนับสนุนกลุ-มอาชีพต-างๆ ให�สามารถใช�ประโยชน&จาก
สินทรัพย&และทรัพยากรในท�องถ่ินอย-างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมท้ังอํานวยความสะดวกให�คําแนะนํา บริการ
ต-างๆ เสริมสร�างทักษะในการประกอบอาชีพแก-กลุ-มอาชีพและสนับสนุนการจําหน-ายสินค�า 
     ๕. นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค�าทางสังคม 

เป�าหมายของการพัฒนาคือให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสืบทอด
วัฒนธรรม และภูมิปFญญาท�องถ่ินมีศาสนาเป0นเครื่องชี้นําชุมชนและสังคม ตลอดจนจัดการระบบการศึกษา ให�
สอดคล�องกับการพัฒนาและเหมาะสมกับสภาพท�องถ่ิน สามารถดูแลตัวเอง   ในข้ันพ้ืนฐานและได�รับบริการด�าน
สวัสดิการสังคม สาธารณสุขอย-างท่ัวถึงและเท-าเทียมกัน        จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในเขตองค&การบริหารส-วนตําบลสะพุง ให�มีชีวิตความเป0นอยู-ท่ีดีข้ึน  มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ&แข็งแรง  
ปราศจากโรคภัยไข�เจ็บ  สนับสนุนและส-งเสริมให�ประชาชนมีโอกาสออกกําลังกาย โดยการเล-นกีฬาเพ่ือเสริมสร�าง
สวัสดิการสังคม แก-เด็ก สตรี เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พิการอย-างท่ัวถึงและเท-าเทียมกัน รักษาความสงบเรียบร�อย 
ส-งเสริมและสนับสนุนการป�องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สินของประชาชนในเขตองค&การ
บริหารส-วนตําบลสะพุง       

๖. นโยบายด�านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน 
เป�าหมายของการพัฒนาคือให�ประชาชนมีส-วนร-วมในการพัฒนาท�องถ่ินและมีส-วนร-วมทาง การเมืองอย-าง

ต-อเนื่องทุกข้ันตอน เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย-างมีศักยภาพ 
องค&การบริหารส-วนตําบลสะพุง จะบริหารจัดการบนพ้ืนฐานการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล  จะปรับปรุงอาคารท่ีทําการองค&การบริหารส-วนตําบลสะพุงใหม-  เพ่ือรองรับการให�บริการแก-
ประชาชนท่ีมาติดต-อราชการ และพัฒนางานขององค&การบริหารส-วนตําบลสะพุง ให�สามารถบริการแก-ประชาชน
ให�ได�รับความสะดวก รวดเร็ว และเป0นธรรม  การกําหนดนโยบายการบริหารงานองค&การบริหารส-วนตําบลของ
นายกองค&การบริหารส-วนตําบลสะพุง  ตามท่ีกล-าวมาได�วางอยู-บนพ้ืนฐานข�อมูลความเป0นจริงของตําบล  และ 
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ความต-อเนื่องกับสถานการณ&ท่ีผ-านมา  โดยจะใช�แผนพัฒนาเป0นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารงานให� 
เป0นไปอย-างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  เป0นไปตามภารกิจขององค&การบริหารส-วนตําบล    และสอดคล�องกับ
วิสัยทัศน&  ยุทธศาสตร&การพัฒนาขององค&การบริหารส-วนตําบลสะพุง กระผม จะต้ังใจบริหารงานด�วยความซ่ือสัตย& 
สุจริต ความโปร-งใส ความประหยัดและความมีประสิทธิภาพในการทํางานบนพ้ืนฐานของความต�องการของ
ประชาชนตามระเบียบกฎหมาย เพ่ือประโยชน&สุขของประชาชนอย-างแท�จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

๓. การวิเคราะห�เพื่อพัฒนาท�องถิ่น 
3.๑  ปLจจัยและสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต�อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห�ปLญหาและความต�องการของประชาชนในท�องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท�องถิ่น 
 

ชื่อปLญหา 
ขอบข�ายและปริมาณ 

ของปLญหา 
กลุ�มเปRาหมาย,  พื้นที่ 

เปRาหมาย 
การคาดการณ�แนวโน�ม 

ในอนาคต 
1. ปLญหาด�านโครงสร�างพื้นฐาน   
1.1  การคมนาคมไม�สะดวก 
 
 
 
1.2  คุณภาพน้ํา ประปาที่ใช�
ยังไม�เพียงพอ  ราษฎรบาง
หมู�บ�านยังไม�มีน้ําประปาใช� 
 
 
 
1.3  ไฟฟ̀าสาธารณะ 
 

 
1.1  ถนนในหมู�บ�านส�วนใหญ�เป?นถนนลูกรัง  
เมื่อฝนตกทําให�ถนนเป?นหลุมเป?นบ�อ  การ
สัญจรไปมาไม�สะดวก ปลอดภัย 
  
1.2  น้ําประปาที่ราษฎรในแต�ละหมู�ใช� ยังมี
ความสะอาดไม�เพียงพอสําหรับผู�บริโภค  บาง
หมู�บ�านยังไม�มีน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค   
 
 
 
1.3 บริเวณทางสัญจรหลายแห�งในหมู�บ�าน 
ไฟฟ̀าสาธารณะดับหรือชํารุดบ�อยทําให�อาจเป?น
อันตรายต�อชีวิตและทรัพย�สินของราษฎรผู�ใช�
เส�นทาง  ไม�ว�าจะเป?นการเสี่ยงต�อการเกิด
อุบัติเหตุบนท�องถนนหรือการโจรกรรม
อาชญากรรมต�าง ๆ   

 
1.1  ทุกหมู�บ�าน  
 
 
 
1.2  จํานวน ๑๔  แห�ง 
- ประปาหมู�บ�าน  ๖  
แห�ง  
- เพิ่มเติม  ๘  แห�ง 
 
 
1.3  บริเวณชุมชนทาง
สัญจรภายในหมู�บ�าน  
จุดสําคัญ ๆ  ทุกหมู�บ�าน  
 
 

 
1.1  ปFญหาลดลง  เนื่องจาก  อบต.พัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
ติดต�อกันมาเป?นเวลาหลายป>ตามระดับความต�องการและความรุนแรง
ของปFญหาในพื้นที่  
 
1.2  จะขอให�หน�วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ําและสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําบาดาลช�วยเหลือในการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาทุก
แห�งในเขตพื้นที่  อบต. และจะดําเนินการติดตั้งถังกรองน้ําสําหรับจุด
ที่จะต�องปรับปรุงแก�ไข และดําเนินการก�อสร�างระบบประปาให�
ราษฎรมีน้ําประปาใช�ทุกหมู�บ�าน 
 
1.3 ต�องประสานหน�วยงานที่รับผิดชอบ คือ การไฟฟ̀าส�วนภูมิภาคใน
การดูแลให�ความช�วยเหลือ โดยอาจจะของบประมาณจากไฟฟ̀า  หรือ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นให�การสนับสนุนเพื่อความรวดเร็วในการ
แก�ไขปFญหา 
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การคาดการณ�แนวโน�ม 

ในอนาคต 
1.4  ไฟฟ̀าเพื่อการเกษตรไม�
เพียงพอ 
 
 
1.5  น้ําท�วมขังภายในหมู�บ�าน 
 
 
2.  ปLญหาด�านเศรษฐกิจ  
2.1  ภาวะน้ําท�วมทําให�ผลผลิต
ทางการเกษตรเสียหายหรือไม�
สามารถทําการเกษตรได�   
 
 
2.2  ราษฎรว�างงาน  ไม�มีงานทํา 
 
 
 
 
2.3  ปFญหาขาดแคลนพันธุ�พืช  
พันธุ�สัตว� 

1.4  ในช�วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว  ราษฎรจะปลูกพืชหลัง
ฤดูเก็บเกี่ยวเยอะ  ไฟฟ̀าการเกษตรไปไม�ถึง  ทําให�
ราษฎรขาดรายได�เสริม 
 
1.5  ในช�วงฤดูฝน  เกิดน้ําท�วมขัง  เนื่องจากไม�มีการ
วางท�อระบายน้ํา  เพื่อระบายน้ําออกจากหมู�บ�าน 
 
 
2.1  ในช�วงฤดูน้ําหลาก  ฤดูฝน  ในช�วงเดือนกันยายน  
ถึง  เดือนมกราคม  ราษฎรในพื้นที่ตําบลสะพุงได�รับ
ผลกระทบเนื่องจากน้ําจะท�วมพื้นที่ทําการเกษตรและ
ราษฎรจะว�างงานในช�วงที่ไม�สามารถทําการเกษตรได�    
 
2.2  เนื่องจากในช�วงฤดูทํานาป>ราษฎรไม�สามารถทํา
นาได�  เนื่องจากภาวะน้ําท�วม ทําให�ราษฎรขาดรายได� 
 
 
 
2.3  ราษฎรส�วนใหญ�ขาดพันธุ�พืช พันธุ�สัตว�ที่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากราคาต�นทุนค�อนข�างสูง 

1.4  ราษฎรในทุกหมู�บ�าน 
 
 
 
1.5  ทุกหมู�บ�าน 
 
 
 
 
2.1  ทุกหมู�บ�าน/ราษฎรที่เป?น
เกษตรกรในทุกพื้นที่ในเขต  
อบต.   
 
 
 
2.2  ทุกหมู�บ�านในกลุ�ม 
ชาวนาและเกษตรกร 
 
 
2.3  ราษฎรทุกหมู�บ�าน 
 
 
 
 
 
 
 
             

1.4  ต�องประสานหน�วยงานที่รับผิดชอบ  คือ  การไฟฟ̀าส�วนภมูิภาคในการ
ให�การสนับสนุน ช�วยเหลือ  และองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นอุดหนุนเพิ่มเตมิ 
 
1.5  จะดําเนินการวางท�อระบายน้ําให�ได�เกือบทุกเส�นทางที่มีปFญหาเพื่อ
พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน 
 
 
 
2.1  จะดําเนินการขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน คันกั้นน้ําให�คลอบคลุมทุกพื้นที่  
เพื่อกั้นน้ําไม�ให�เข�าท�วมผลผลิตทางการเกษตรให�ราษฎรสามารถพัฒนาได�เพิ่ม
ผลผลติและรายได�  
 
 
 
2.2  นอกเหนือจากความพยายามในการขุดลอกคลองที่ตื้นเขิงทุกพื้นที่แล�ว  
แนวทางการช�วยเหลือตามสภาพปFญหาดังกล�าว  คือ  การจัดให�มีการฝkก
อาชีพ  ส�งเสริมสนับสนุนการจัดตัง้กลุ�มอาชีพเพื่อเสรมิรายได�ให�กับราษฎรใน
ฤดูว�างงานทั้งชาวนา  เกษตรกรและราษฎรที่มิใช�เกษตรกรด�วย   
 
2.3  องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นสนับสนุนหรือจัดหาพันธุ�พืช  พันธุ�สัตว�ที่มี
คุณภาพให�ราษฎร  และจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ�พืช 



 

ชื่อปLญหา 
ขอบข�ายและปริมาณ 

ของปLญหา 
กลุ�มเปRาหมาย,  พื้นที่ 

เปRาหมาย 
การคาดการณ�แนวโน�ม 

ในอนาคต 
2.4  เกษตรกรไม�มีศูนย�การ
เรียนรู�เกษตรอินทรีย�ตามหลัก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
2.5  ขาดการสนับสนุนการ
ปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
 
3.  ปLญหาด�านสังคม  
3.1  ราษฎรมีคุณภาพชีวิตไม�
เพียงพอ  ขาดความรู�  
 
 
 
 
3.2  ขาดความสามัคคี  ขาด
ความร�วมมือในหมู�คณะใน
ชุมชนทําให�เกิดเป?นปFญหาต�อ
การปฏิบัติงานร�วมกัน  ฯลฯ 

2.4  เกษตรกรขาดความรู�  ความเข�าใจในการ
ทําเกษตรอินทรีย�ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
2.5  ราษฎรขาดรายได�เสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว  
เนื่องจากขาดการส�งเสริม  การให�ความรู�  การ
ให�คําแนะนําในการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
 
3.1  ราษฎรส�วนใหญ�  มีชีวิตความเป?นอยู�ใน
ระดับกลาง ๆ  ซึ่งยังมีคุณภาพชีวิต  การอยู�
อาศัยยังไม�ดีพอ ขาดความรู�ที่จะมาพัฒนาบ�าน  
พัฒนาครอบครัวและพัฒนาสังคม  
 
 
3.2  การแข�งขัน  การขัดแย�งกันในชุมชน
รวมถึงการเลือกตั้ง ทําให�คนกลุ�มใหญ�ในชุมชน
แบ�งพรรคแบ�งพวก  ขาดความสามัคคี  เมื่อ
ประกอบกิจการหรือการดําเนินงานของรัฐทําให�
ขาดความร�วมมือเป?นปFญหาต�อการปฏิบัติ
ราชการเป?นอุปสรรคต�อการพัฒนา   

2.4 เกษตรกรทุกหมู�บ�าน 
 
 
 
 
2.5  ราษฎรทุกหมู�บ�าน 
 
 
 
3.1  ราษฎรทุกหมู�บ�าน 
 
 
 
 
 
3.2   ผู�นําชุมชน  ราษฎร
ในหมู�บ�าน   
 
 
 
 
 
 

2.4  จัดตั้งศูนย�การเรียนรู�เกษตรอินทรีย�ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและจัดฝkกอบรมเพื่อให�ความรู�ความเข�าใจแก�เกษตรกร 
 
 
 
2.5  ส�งเสริม  ให�ความรู�โดยการจัดฝkกอบรมและจัดทําแปลงสาธิต
การเกษตร  และให�การสนับสนุนกลุ�มต�างๆ  ในการประกอบอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได�  ลดรายจ�ายแก�ครอบครัว 
 
3.1  สร�างเสริมให�ราษฎรทุกคนทุกครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
-  การฝkกอบรม  
-  การรณรงค�  ประชาสัมพันธ� 
-  การให�ความรู�  ข�อมูลข�าวสาร   
-  การสร�างจิตสํานึกในการพัฒนา   
 
3.2  จัดกิจกรรม/โครงการ  เพื่อสร�างความสามัคคีในหมู�คณะ  
เพื่อขจัดความขัดแย�งที่ก�อให�เกิดปFญหาและอุปสรรคมากมายในการ
ปฏิบัติงานภายในชุมชน   
 

 
 
 



 

ชื่อปLญหา 
ขอบข�ายและปริมาณ 

ของปLญหา 
กลุ�มเปRาหมาย,  พื้นที่ 
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การคาดการณ�แนวโน�ม 
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3.3  เด็ก เยาวชน  และ
ประชาชนขาดคุณธรรม  
จริยธรรม 
 
4.  ด�านการเมือง  การ
บริหาร  
4.1  ผู�บริหาร , สมาชิก อบต.  
ฯลฯ  ขาดทักษะมุมมองใน
การเพิ่มศักยภาพให�กับ
หน�วยงาน    
 
 
 
4.2  ไม�มีอุปกรณ�  เครื่องมือ
เครื่องใช�รวมถึงงบประมาณที่
มีอยู�อย�างจํากัด  

3.3  เด็ก เยาวชน  และประชาชนขาด
คุณธรรม  จริยธรรม  เนื่องจากขาดการดูแลเอา
ใจใส�จากบิดา มารดา   
 
 
 
4.1  ผู�บริหาร , สมาชิก  อบต.  มีความรู�และ
ประสบการณ�น�อย  ทําให�เป?นอุปสรรคต�อการ
ปฏิบัติหน�าที่ราชการ หรือการวางแผน  
นโยบายต�าง  ๆ  ในการบริหารงานเพื่อการ
บริการสาธารณะให�แก�ราษฎรในพื้นที่     
 
 
4.2  เนื่องจากองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง
เป?นท�องถิ่นขนาดกลาง รายได�และเงินอุดหนุน
ทั้งที่จัดเก็บเองและได�รับการจัดสรรไม�เพียงพอ
ต�อการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน 
 
 
 
 

3.3  เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
4.1  ผู�บริหาร ,  สมาชิก  
อบต.  และคณะกรรมการ
ชุมชนต�าง ๆ 
 
 
 
 
 4.2 สํานักงาน  อบต.   
- เครื่องมือเครื่องใช�   
- ครุภัณฑ�ต�าง  ๆ 
 
 

3.3  จัดฝkกอบรมคุณธรรม จริยธรรม  แก�เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน  เพื่อให�เกิดความรัก สามัคคีและมีจิตสํานึกในคุณงาม
ความดี 
 
 
 
4.1  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานการ
ให�บริการที่เป?นสาธารณะแก�ประชาชน  จึงเร�ง สนับสนุนจดัให�มี
หรือส�งบุคลากรฝfายต�างๆ  เข�าร�วมการฝkกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข�อง  
เพื่อนํามาใช�ให�เป?นประโยชน�แก�งานราชการ  รวมถึงการจัดให�มี
หรือส�งเสริมให�เข�าร�วมศึกษาดูงาน  ส�วนราชการ ฯลฯ  ที่เป?นต�น 
แบบให�นํามาประยุกต�ใช�กับองค�กร 
 
4.2  การจัดซื้ออุปกรณ�  เครื่องมือเครื่องใช� รวมถึงการพัฒนาทุก
ด�าน  ให�เหมาะสมสมดุลกับงบประมาณที่ได�รับและงานที่มีอยู�   
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5.  ด�านการอนุรักษ�แหล�งน้ํา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม   
5.1  คูคลองตื้นเขิน 
 
 
 
5.2  ทรัพยากรสัตว�น้ําลด           
น�อยลง 
 
5.3  ปFญหาการตัดไม�ทําลาย
ปfา เพิ่มมากขึ้น 
 
 

 
 
 
5.1  คูคลอง  บางแห�งในหมู�บ�านตื้นเขิน  
ทําให�ปริมาณน้ําที่จะใช�เพื่อการอุปโภคหรือเพื่อ
การเกษตรไม�เพียงพอ 
 
5.2  แหล�งน้ําสาธารณะ  ปริมาณสัตว�น้ํา    
ต�างๆ  เริ่มลดน�อยลง 
 
5.3  ราษฎรในพื้นที่ตัดไม�ทําลายปfาเพื่อเพิ่ม
พื้นที่การเกษตรและนําไปก�อสร�างที่อยู�อาศัย
มากขึ้น 
 
 
 

  
 
 
5.1  ทุกหมู�บ�าน  
 
 
 
5.2  แหล�งน้ําสาธารณะทุก
หมู�บ�าน 
 
5.3  ทุกหมู�บ�าน 
 
 
 

  
 
 
5.1  ดําเนินการขุดลอกให�ปริมาณน้ําเพียงพอกับความต�องการ  
 
 
 
5.2   ปล�อยปลาในที่สาธารณะ  และฟxbนฟูระบบนิเวศน�แหล�งน้ํา 
 
 
5.3  ปลูกต�นไม�เพื่อเพิ่มพื้นที่ปfาเนื่องในวันสําคัญต�างๆ 
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ชื่อปLญหา 
ขอบข�ายและปริมาณ 

ของปLญหา 
กลุ�มเปRาหมาย,  พื้นที่ 

เปRาหมาย 
การคาดการณ�แนวโน�ม 

ในอนาคต 
6.  ปLญหาด�านการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  
ท�องเที่ยว  และกีฬา  
6.1  หน�วยงานการศึกษาใน 
พื้นที่ไม�อยู�ในความรับผิดชอบ
ของท�องถิ่นทําให�ช�วยเหลือไม�
เต็มที่ 
 
 
6.2  เด็กและเยาวชนส�วน
ใหญ�ในพื้นที่ขาดความรู�  
เนื่องจากการศึกษาต่ํา ไม�ให�
ความสําคัญกับการศึกษา  ใน
ระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 

 
 
 
6.1  โรงเรียนในเขตพื้นที่  อบต.  ไม�ได�อยู�ใน
สังกัดของท�องถิ่นทําให�การสนับสนุนช�วยเหลือมี
อยู�อย�างจํากัด  เนื่องจากโรงเรียนเป?นส�วน
ราชการที่มีงบประมาณเป?นของตนเอง 
 
 
6.2  เด็กและเยาวชนในท�องถิ่นส�วนใหญ�เป?น
คนยากจน  โรงเรียนในพื้นที่มีงบประมาณจํากัด  
ไม�มีโอกาสที่จะได�รับสื่อเพื่อเสริมทักษะให�เป?น
ผู�ใหญ�ที่มีความรู�ความสามารถกลับมาพัฒนา
ท�องถิ่น และไม�ให�ความสําคัญกับการศึกษา จบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแล�วไม�ศึกษาต�อในระดับที่
สูงขึ้น 
 

 
 
 
6.1  โรงเรียนในเขตพื้นที่
จํานวน  ๓  แห�ง  
 
 
 
 
6.2  เด็กและเยาวชนทุก
หมู�บ�าน 
 
 
 
 

 
 
 
6.1  หากมีการถ�ายโอนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
มาให�องค�การบริหารส�วนตําบลรับผิดชอบขึ้นตรงกับ อบต.      
อบต.จะดําเนินการตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนและส�งเสริม
การศึกษาให�กับเด็กในชุมชนต�อไป 
 
 
6.2  นโยบายหลักจะเน�นที่จุดเริ่มต�นของการพัฒนาคน  คือ  เริ่ม
จากการพัฒนาที่ตัวเด็กในหมู�บ�าน  อบต.จะพยายามหาสื่อการเรียน
การสอนหรือการฝkกอบรมเข�าค�ายให�เด็กมีทักษะ  มีจินตนาการ  มี
การพัฒนาสมอง เพื่อให�เป?นผู�ใหญ�ที่มีความรู�ความสามารถกลับมา
พัฒนาท�องถิ่นต�อไป 
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ชื่อปLญหา 
ขอบข�ายและปริมาณ 

ของปLญหา 
กลุ�มเปRาหมาย,  พื้นที่ 

เปRาหมาย 
การคาดการณ�แนวโน�ม 

ในอนาคต 
6.3  ขาดงบประมาณ  และ
ผู�ให�การสนับสนุน  ประเพณี 
วัฒนธรรมและแหล�งท�องเที่ยว  
 
 
 
 
7. ปLญหาด�านการ
สาธารณสุข 
7.1  ราษฎรขาดความรู�ความ
เข�าใจ 

6.3  เนื่องจากท�องถิ่นมีงบประมาณค�อนข�าง
จํากัดในการพัฒนาทําให�การพัฒนาในด�านการ
สนับสนุนส�งเสริม  ประเพณี  วัฒนธรรมแหล�ง
ท�องเที่ยวไม�ดีพอ 
 
 
 
 
7.1  ราษฎรในหมู�บ�านส�วนใหญ�ไม�ให�
ความสําคัญกับตนเองในเรื่องของสุขภาพ
อนามัย 
 
 
 
 

6.3  ประเพณี  วัฒนธรรม
ที่สําคัญ   
 
 
 
 
 
 
7.1  ทุกหมู�บ�าน 
 
 
 

6.3  ท�องถิ่นจะประสานหน�วยงานที่มีงบประมาณที่จะให�ความ
ช�วยเหลือ  สนับสนุน  รณณรงค�ให�ประเพณี  วัฒนธรรมและแหล�ง
ท�องเที่ยวในตําบลให�เป?นที่รู�จัก 
 
 
 
 
 
7.1  ราษฎรทุกหมู�บ�านมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ปราศจากโรคภัยไข�
เจ็บสามารถป̀องกันได�โดยการให�ความรู�  ฝkกอบรม  จัดให�มีการ
สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู�บ�าน เพื่อแนะนําการดูแลสุขภาพขั้น
พื้นฐานในการป̀องกันโรคติดต�อ ส�งเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ  ฯลฯ 
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ผลการวิเคราะห�ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภายในมิติพ้ืนท่ี 

 เนื่องจากผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะได�มีการวิเคราะห�ศักยภาพทางด�านระบบโครงข�ายเส�นทาง
คมนาคมและขนส�งสายหลักผ�านพ้ืนท่ีชุมชนท่ีสามารถอํานวยความสะดวกในการเดินทางติดต�อสู�พ้ืนท่ีข�างเคียง  
มีการขยายตัวของชุมชนเมืองมีทิศทางการกระจายติดตามพ้ืนท่ีโดยรอบของชุมชน  รวมท้ังตามพ้ืนท่ีถนนสาย
สําคัญเป?นหลัก   

ผลการวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปLจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน อนาคต
ขององค�การบริหารส�วนตําบล  ด�วยเทคนิค  SWOT  Analysis  (จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรค) 
 
 

จุดแข็ง  (S : Strensth) จุดอ�อน  (W : Weakness) 
-  มีคําสั่งแบ-งโครงสร�างขององค&การบริหารส-วนตําบล
สะพุงชัดเจน คลอบคลุมอํานาจหน�าท่ีตามภารกิจและ
สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได�ตามภารกิจท่ีได�รับ
เพ่ิมข้ึนหรือถ-ายโอน 
-  มีการแบ-งงาน มอบหมายงานและหน�าท่ีความ
รับผิดชอบ 
-  การมีส-วนร-วมของประชาชน ผู�นํา องค&กรต-างๆและ
ส-วนราชการในพ้ืนท่ี   
-  บุคลากรมีความรู�ความสามารถในการปฏิบัติหน�าท่ี 
-  บุคลากรได�รับการฝIกอบรมอย-างต-อเนื่อง 
-  การบริหารงบประมาณเป0นไปอย-างมีประสิทธิภาพ 
-  มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสร�าง 
-  มีสถานศึกษาท่ีสามารถรองรับเด็กนักเรียนได�อย-าง
ท่ัวถึง 
-  มีการสนับสนุนกลุ-มอาชีพต-างๆ  ในพ้ืนท่ี 
-  ประชาชนมีวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปFญญา
ท�องถ่ินซ่ึงเป0นเอกลักษณ&ของท�องถ่ิน 
-  มีการประสานงานหรือร-วมมือกับส-วนราชการอ่ืนๆ 
-  มีแหล-งน้ําธรรมชาติท่ีสามารถใช�ประโยชน&ใน
การเกษตรและการประมง 

-  กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ มีการปรับปรุงแก�ไข
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําให�ศึกษาไม-ทันและขาด
ความชัดเจนในการดําเนินงาน 
-  ความต�องการและคาดหวังของประชาชนมีสูงในการ
แก�ไขปFญหาความเดือดร�อนแต-องค&การบริหารส-วน
ตําบลตอบสนองได�ไม-ท่ัวถึง  
-  ประชาชนบางส-วนยังขาดการมีส-วนร-วมในการ
บริหารงาน 
-  งบประมาณไม-เพียงพอกับการพัฒนา 
-  การบริการสาธารณะด�านโครงสร�างพ้ืนฐานยัง
กระจายไม-ท่ัวถึง 
-  ไม-มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรหรือ
จําหน-ายสินค�า 
-  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการมีส-วนร-วมสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปFญญาท�องถ่ิน 
-  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ&
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
-  เด็กและเยาวชนบางส-วนมีพฤติกรรมและไม-สนใจ
การศึกษาต-อในระดับท่ีสูงข้ึน 
-  ขาดระบบการจัดการด�านผังหมู-บ�าน  ผังตําบล 
-  เป0นสังคมขาดประสบการณ&การประกอบอาชีพ  ไม-
สามารถรวมกลุ-มกันเพ่ือดําเนินการด�านเศรษฐกิจ ของ
ชุมชนในรูปของกลุ�มอาชีพอย�างเข�มแข็ง 
-  ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลสะพุง มีรายได�ส�วนใหญ�จาก
การเกษตรและต�องพ่ึงพาธรรมชาติ ซ่ึงถือเป?นข�อจํากัด
ในการสร�างรายได�อีกประการหนึ่ง 
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โอกาส (O : Opportunity) อุปสรรคหรือข�อจํากัด  (T : Threat) 
-  นโยบายของรัฐบาลและจังหวัด สามารถสนับสนุน
งบประมาณให�องค&กรปกครองส-วนท�องถ่ินท่ีมีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา 
-  ความก�าวหน�าในด�านเทคโนโลยีทําให�มีความสะดวก 
คล-องตัวและมีประสิทธิภาพในการทํางานและการ
บริการประชาชนมากข้ึน 
-  การพัฒนาด�านเส�นทางคมนาคมเพ่ือเชื่อมกับพ้ืนท่ี
ข�างเคียง  ทําให�การคมนาคมสะดวกข้ึน 

-  องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง  ไม�มีงบประมาณท่ี
เพียงพอในการพัฒนาทรัพยากรของตําบลให�เป?นแหล�ง
ท�องเท่ียว                                                     
-  ประชาชนไม�ให�ความสําคัญในการศึกษาของบุตร
หลาน  ให�ได�รับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน                   
-  ภัยธรรมชาติซํ้าซาก (ภัยน้ําท�วม , ภัยแล�ง)            
-  ภาวะความยากจนและหนี้สินของประชาชนทําให�
เป?นอุปสรรคต�อการพัฒนา                                  
-  การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนท่ี                      
-  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม�เพียงพอกับ
ภารกิจท่ีถ�ายโอนให�กับท�องถ่ิน 
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วิสัยทัศน�  (vision)  และพันธกิจ  (mission)  การพัฒนาท�องถ่ิน 

๑. วิสัยทัศน�  (vision)  ขององค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
“ชุมชนน�าอยู�มีความเข
มแข็ง  ส่ิงแวดล
อมดี  คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการท่ีดี 

แบบมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน  โปร�งใสสามารถตรวจสอบได
 ” 
         
๒.  พันธกิจ  (mission)  การพัฒนาท�องถ่ิน 

 
1.  พัฒนาชุมชนให�น�าอยู�มีความเข�มแข็ง  โดยได�รับบริการสาธารณะด�านโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีจําเป?น  

เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒.  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะท่ีมีความยั่งยืน 
๓.  ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน 

๓.  จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน 
 จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาเป?นการกําหนดขอบเขตของกิจกรรมท่ีควรค�าแก�การดําเนินการ ซ่ึงกิจกรรม
หรือขอบเขตเหล�านี้จะสนับสนุนหรือนําไปสู�การบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน�ท่ีกําหนด  องค�การบริหารส�วน
ตําบลสะพุง จึงได�กําหนดจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน  ดังนี้ 

๑.  ประชาชนได�รับบริการด�านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย�างท่ัวถึง  
๒.  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได�พอเพียง และมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

  ๓.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีแหล�งเรียนรู� มีภูมิคุ�มกัน รู�เท�าทันโลก  
  ๔.  ประชาชนได�รับบริการด�วยความเป?นธรรม โปร�งใส มีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ิน 
  ๕.  ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีสมดุลและยั่งยืน  

๖.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  
 
๔.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
 1  ยุทธศาสตร�การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพด�านการบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน 

๒.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการท่ีดีสู�ธรรมาภิบาล 
๓.  ยุทธศาสตร�ด�านการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็งและมีคุณธรรมท่ีดีแบบยั่งยืน 

 ๔.  ยุทธศาสตร�การเพ่ิมประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนให�เข�มแข็ง พ่ึงพาตนเองได�แบบยั่งยืน 
 ๕.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมและการท�องเท่ียว 
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5.  แนวทางการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
 5.1  ยุทธศาสตร�การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพด�านการบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 

 แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให�มีสภาพดี

เหมาะสมกับพ้ืนท่ีและได�มาตรฐานท่ัวไป 
  กลยุทธ� 
  1.  พัฒนาระบบคมนาคมขนส�ง  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมท้ัง
พัฒนาชุมชนให�ได�มาตรฐานอย�างท่ัวถึงและเป?นธรรม 
  ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนเส�นทางคมนาคมท่ีก�อสร�างและปรับปรุงซ�อมแซม 
2. ร�อยละของถนนท่ีได�รับการปรับปรุง 
3. ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของครัวเรือนท่ีมีไฟฟ̀าใช� 
4. จํานวนโครงการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีมีการดําเนินการในป>งบประมาณ 

5.2   ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการท่ีดีสู�ธรรมาภิบาล 
  แนวทางการพัฒนา 

1.  การบริหารงานบุคคลและบริหารงานท่ัวไป  
2.  ศักยภาพของบุคลากรและระบบบริหารเพ่ือให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิด

ประโยชน�สูงสุดต�อประชาชน 
3.  พัฒนาและปรับปรุงการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะสมมาใช�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การบริหารและบริการประชาชน 
4.  ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างเครือข�ายหมู�บ�านเพ่ือสร�างกระบวนการเรียนรู�ความเข�าใจ

การมีส�วนร�วมสร�างชุมชนเข�มแข็ง 
5.  ปรับปรุงพัฒนาสถานท่ีทํางานและจัดทําเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
6.  ป̀องกันและบรรเทาสาธารณภัยให�แก�ประชาชนในเขตองค�การบริหารส�วนตําบล 
กลยุทธ� 

  1.  ส�งเสริมการบริหารจัดการโดยเน�นหลักธรรมาภิบาล 
  2.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานและบริการ 
  3.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีให�ทันสมัย 
  4.  การเสริมสร�างความสงบเรียบร�อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
  ตัวช้ีวัด 

1.  จํานวนของบุคลากรท่ีได�รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาบุคลากร 
2.  ร�อยละของการปรับปรุง และนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
3.  ร�อยละความสําเร็จในการเปTดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมการพัฒนาตําบล 
4.  จํานวนของอุบัติเหตุลดลง 

  5.3  ยุทธศาสตร�ด�านการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็งและมีคุณธรรมท่ีดีแบบย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนา 

1.  ส�งเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�ครอบคลุมและพัฒนาชีวิตท่ีดีในสถานศึกษา จัดชุมชนเป?น
แหล�งเรียนรู�ตลอดชีวิตและควบคู�ไปกับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปFญญาท�องถ่ิน 
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2.  ส�งเสริมการสร�างครอบครัวอบอุ�นและสังคมสมานฉันท�เอ้ืออาทร เก้ือกูลดํารงไว�ซ่ึง

คุณธรรมและดูแลผู�ยากจนและด�อยโอกาส 
 3.  ส�งเสริมการสร�างสุขภาพอนามัยและนันทนาการ 
 กลยุทธ� 

1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก�ประชากรในวัยเรียนอย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพ   
2. การรักษาสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปFญญาท�องถ่ิน 
3. ส�งเสริมประชาชนให�มีสุขภาพอนามัยท่ีดี  พ่ึงตนเองได� 
4. สร�างค�านิยม จิตสํานึกในด�านคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชนและประชาชน 
5. ส�งเสริมการสร�างความเข�มแข็งแก�สถาบันครอบครัว 
6. สนับสนุนและส�งเสริมสวัสดิการให�แก�กลุ�มผู�ยากจนและด�อยโอกาส 
7. ส�งเสริมด�านกีฬาเพ่ือให�ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

 ตัวช้ีวัด 
  1.  จํานวนประชาชนท่ีได�รับการบริการการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
  2.  จํานวนเด็กและเยาวชนในตําบลมีศักยภาพท่ีดี 
  3.  จํานวนภูมิปFญญาท�องถ่ินท่ีได�รับการส�งเสริม 
  4.  ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของแหล�งเรียนรู�ทางวัฒนธรรม 
  5.  จํานวนประชาชนผู�มีสุขภาพร�างกายและจิตดี 
  6.  ร�อยละของผู�ยากจนและผู�ด�อยโอกาสได�รับสวัสดิการสังคม   
  7.  จํานวนแผนงาน/โครงการกิจกรรมท่ีส�งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน�วยงาน 
  8.  การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย�างต�อเนื่อง 
   

 5.๔  ยุทธศาสตร�การเพ่ิมประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนให�เข�มแข็ง พ่ึงพาตนเองได�แบบย่ังยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.  การส�งเสริมศักยภาพกลุ�มอาชีพ ผู�มีรายได�น�อย และสนับสนุนการเกษตรอินทรีย� 
  กลยุทธ� 
  1.  ส�งเสริมการดําเนินชีวิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  ส�งเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานทํา 
  ตัวช้ีวัด 
  1.  จํานวนกลุ�มอาชีพท่ีได�รับการสนับสนุนงบประมาณ 
  2.  จํานวนโครงการด�านการพัฒนาอาชีพ 
 

 5.๕.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมและการท�องเท่ียว 

แนวทางการพัฒนา 

1.   การเพ่ิมประสิทธิภาพ การปรับปรุง ฟxbนฟูและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมให�เป?นรากหญ�าของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

2.  การปรับปรุงภู มิทัศน�  หมู�บ�าน/ตําบลและสถานท่ีท�องเ ท่ียวให� เป?นชุมชนน�าอยู� 
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กุลยุทธ� 

  1.  พัฒนาและพื้นฟูแหล�งน้ําอย�างมีประสิทธิภาพ 
  2.  อนุรักษ� ฟxbนฟูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพื่อตอบสนองต�อการพัฒนา
อย�างยั่งย 

ตัวชี้วัด 
  1.  ร�อยละของปริมาณแหล�งน้ําที่ได�รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มข้ึน 

แนวทางดําเนินการเตรียมความพร�อมเพ่ือเข�าสู�ประชาคมอาเซียนขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

▪ กลุ�ม อปท.ที่ต�องเสริมด�านโครงสร�างพื้นฐานและระบบคมนาคม 
ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย�างเป@นรูปธรรม 

เส�นทางคมนาคมไม�ครอบคลุมและทรุดโทรม -  สนับสนนุงบประมาณก�อสร�างและปรับปรุงระบบ
คมนาคมให�ได�มาตรฐาน โดยให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร�
การพัฒนาจังหวัด 
-  ให� อบจ.เป?นเจ�าภาพหลักในการพัฒนาแบบองค�รวม
โดยดําเนนิการพัฒนาเส�นทางคมนาคมใน อปท.ที่ขาด
แคลนงบประมาณ 

สถานีให�บริการด�านพลงังานไม�เพียงพอและปTดบริการเร็ว -  สนับสนนุให�มีการใช�พลังงานทางเลือก 
พื้นที่ด�านชายแดนมีความคับแคบไม�สามารถรองรับ
การจราจรในชั่งโมงเร�งด�วน 

-  ประสานหน�วยงานที่เก่ียวข�อง เพื่อจัดให�มีศูนย�บริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One  Stop Service) การตรวจ
ปล�อยจุดเดียว (Single Services Inspection) และด�าน
ศุลกากรแบบ Single window 

▪ กลุ�ม อปท.ท่ีต�องส�งเสริมด�านการท�องเท่ียว 
ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย�างเป@นรูปธรรม 

ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการแหล�งท�องเที่ยว/
การพัฒนาบุคลากรด�านการท�องเที่ยว/การบาํรุงรักษา
และฟxbนฟูแหล�งท�องเที่ยว 

-  พัฒนาการบริหารจัดการแหล�งท�องเที่ยวให�เป?นระบบและมี
คุณภาพ ได�แก� การพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ� การสร�าง
เส�นทางเครือข�ายท�องเที่ยว/กิจกรรมท�องเที่ยวร�วมกันระหว�าง 
อปท.ที่มีแหล�งท�องเที่ยว/กิจกรรมท�องเที่ยวเชื่อมโยงกันใน
จังหวัดและจังหวัดที่อยู�ติดกัน การจัดการความรู�ด�านการ
ท�องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรการท�องเที่ยวให�มี
ความยั่งยืนและเกิดมูลค�าเพิ่ม เป?นต�น 
-  พัฒนาบุคลากรด�านการท�องเที่ยวทุกภาคส�วนให�มีความรู�
ความเข�าใจ ในด�านการให�บริการและด�านภาษาเพื่อเป?นการ
สร�างมาตรฐานและความประทบัใจแก�นักท�องเที่ยว 
-  ประสานทุกภาคส�วนให�บาํรุงรักษา ฟxbนฟู และพัฒนาแหล�ง
ท�องเที่ยว โดยนาํการจัดการความรู�มาใช�ในการดาํเนินงาน 
-  จัดเก็บภาษีจากการท�องเที่ยว 
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การประชาสัมพันธ�ไม�ต�อเนื่อง/สิ่งอํานวยความสะดวก
เช�น ป̀ายชี้ทาง และศูนย�บริการนักท�องเท่ียวไม�ได�
มาตรฐาน 

-  เพ่ิมช�องทางในการประชาสัมพันธ�แหล�งท�องเท่ียว
และกิจกรรมการท�องเท่ียวในรูปแบบต�าง ๆ ได�แก� 
เว็บไซต� สื่อวิทยุ และโทรทัศน� 
-  จัดทําป̀ายชี้ทาง/แผนท่ีท�องเท่ียวสองภาษา 
-  จัดต้ังศูนย�บริการนักท�องเท่ียวท่ีได�มาตรฐานและมี
เจ�าหน�าท่ีท่ีมีความรู�ด�านภาษาต�างประเทศให�บริการ 
-  ประชาสัมพันธ�ให�นักท�องเท่ียวทราบถึงระเบียบและ
กฎจราจรของประเทศไทย และกําชับให�เจ�าหน�าท่ีท่ีมี
ส�วนเก่ียวข�องเข�มงวดกวดขันเพ่ือความปลอดภัยของ
นักท�องเท่ียว 

 
▪ กลุ�ม อปท.ท่ีต�องส�งเสริมด�านการศึกษา 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย�างเป@นรูปธรรม 
เจ�าหน�าท่ีและประชาชนส�วนใหญ�ไม�สามารถใช�
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ�านในการ
สื่อสารได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

-  สนับสนุนให�สถาบันทางการศึกษาเร�งรัดพัฒนา
เยาวชนให�สามารถใช�ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ
สอดคล�องกับความต�องการของท�องถ่ินและ
ตลาดแรงงาน 
-  จัดสรรงบประมาณในการจ�างครูสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศเพ่ือนบ�าน/ครูชาวต�างชาติให�
เพียงพอกับความต�องการของโรงเรียน 
-  ปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาต�างประเทศโดย
เน�นท่ีการฟFงและพูดเพ่ือติดต�อสื่อสารกับชาวต�างชาติ 

การสืบค�นข�อมูลของหน�วยงานในประเทศมีอยู�อย�าง
จํากัดเนื่องจากการจัดทําข�อมูลไม�เป?นระบบและมี
ความล�าหลัง 

-  สร�างช�องทางการติดต�อสื่อสารท่ีเป?นภาษาสากล
และมีการปรับเปลี่ยนข�อมูลให�มีความทันสมัยอยู�เสมอ 

การเรียนการสอนของไทยไม�สอดคล�องกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

-  ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให�สอดคล�องกับ
ประเทศสมาชิกเพ่ืออํานวยความสะดวกในการศึกษาดู
งาน แลกเปลี่ยนนักเรียน และการศึกษาต�อ 
-  ส�งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศ
เพ่ือนบ�าน 
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▪ กลุ�ม อปท.ท่ีต�องส�งเสริมด�านการศึกษา 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย�างเป@นรูปธรรม 
เจ�าหน�าท่ีและประชาชนส�วนใหญ�ไม�สามารถใช�
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ�านในการ
สื่อสารได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

-  สนับสนุนให�สถาบันทางการศึกษาเร�งรัดพัฒนา
เยาวชนให�สามารถใช�ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ
สอดคล�องกับความต�องการของท�องถ่ินและ
ตลาดแรงงาน 
-  จัดสรรงบประมาณในการจ�างครูสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศเพ่ือนบ�าน/ครูชาวต�างชาติให�
เพียงพอกับความต�องการของโรงเรียน 
-  ปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาต�างประเทศโดย
เน�นท่ีการฟFงและพูดเพ่ือติดต�อสื่อสารกับชาวต�างชาติ 

การสืบค�นข�อมูลของหน�วยงานในประเทศมีอยู�อย�าง
จํากัดเนื่องจากการจัดทําข�อมูลไม�เป?นระบบและมี
ความล�าหลัง 

-  สร�างช�องทางการติดต�อสื่อสารท่ีเป?นภาษาสากล
และมีการปรับเปลี่ยนข�อมูลให�มีความทันสมัยอยู�เสมอ 

การเรียนการสอนของไทยไม�สอดคล�องกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

-  ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให�สอดคล�องกับ
ประเทศสมาชิกเพ่ืออํานวยความสะดวกในการศึกษาดู
งาน แลกเปลี่ยนนักเรียน และการศึกษาต�อ 
-  ส�งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศ
เพ่ือนบ�าน 
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การประเมินสถานการณ�สภาพแวดล�อมภายนอกที่เกี่ยวข�อง 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ขององค�การบริหารส�วนตําบลนั้น  ได�ทําการประเมินสถานการณ�สภาพแวดล�อมภายนอกที่เกี่ยวข�อง  ซึ่งมีรายละเอียด 

ด�าน สถานการณ�ภาพแวดล�อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข�อง 

ขอบข�ายและ
ปริมาณของปLญหา/
ความต�องการ 

พื้นที่เปRาหมาย/ กลุ�มเปRาหมาย ความคาดหวังและ แนวโน�มอนาคต 

1. โครงการ
สร�างพื้นฐาน 

1.1) ขาดแคลนแหล�งน้ําในการเกษตรและน้ําประปาสําหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม�พอเพียงและยังไม�ได�มาตรฐาน 

- แหล�งน้ําและ
น้ําประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค�การบริหารส�วน
ตําบล 

- ประชาชนมีแหล�งน้ําและมีน้ําประปาใช�
อย�างพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานมาก
ขึ้น 

1.2) ไฟฟ̀าส�องสว�างทางและที่สาธารณะยังไม�สามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได�ทั้งหมด 

- ไฟฟ̀า - ทางและที่สาธารณะในเขต
องค�การบริหารส�วนตําบล 

- ทางและที่สาธารณะมีแสงสว�างเพียงพอ
ประชาชนได�รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและป̀องกันการเกิดอาชญากรรมได� 

1.3) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบระบายน้ํายังไม�เพียงพอ เกิด
การอุดตัน 

- ราง/ท�อระบายน้ํา - พื้นที่ในเขตองค�การบริหาร
ส�วนตําบล 

- มีรางระบายน้ําสามารถระบายน้ําได�
สะดวก ไม�อุดตัน 

1.4) ประชาชนต�องการเส�นทางในการสญัจรไปมาเพิ่มมาก
ขึ้นและองค�การบริหารส�วนตําบลไม�สามารถดําเนินการได�
เนื่องจากพื้นที่ยังไม�เป?นที่สาธารณะ จะดําเนินการได�ก็ต�อเมื่อ
ต�องเป?นที่ 

- เส�นทางคมนาคม - เส�นทางคมนาคมที่เป?น
สาธารณะและประชาชนมีความ
ต�องการให�ดําเนินการ 

- มีเส�นทางในการคมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได�รับความสะดวกใน 

การสญัจรไปมา 
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2. ด�านงาน
ส�งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

2.1.1) มีการระบาดของโรคอุบัตใิหม� โรคระบาด โรคตดิต�อ - ด�าน
สาธารณสุข 

- ในเขตองค�การบริหารส�วน
ตําบล 

ในพื้นที่ไม�มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม�  โรคระบาด  โรคติดต�อ 

2.1.2) ประชาชนในพื้นที่ปfวยเป?นโรคเรื้อรังแนวโน�มที่เพิ่มขึ้น 
เช�น เบาหวาน  ความดัน 

- ด�าน
สาธารณสุข 

- ประชาชนกลุ�มเสี่ยงและ
ผู�ปfวย 

  

2.1.3) ปริมาณขยะมากขึ้น - ด�าน
สาธารณสุข 

- ในเขตองค�การบริหารส�วน
ตําบล 

- ปริมาณขยะถูกกําจัดให�หมดด�วยวิธีการที่
ถูกต�อง 

2.1.4) ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย - ด�าน
สาธารณสุข 

- ประชาชนในเขตองค�การ
บริหารส�วนตําบล 

- ประชาชนทราบและสามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได�ถูกต�อง 

2.2)ประชาชนในพื้นที่บางรายมีที่อยู�อาศัยไม�มั่นคง แข็งแรง - ที่อยู�อาศัย - ประชาชนในพื้นที่ที่ได�รับ
ความเดือนร�อนเรื่องที่อยู�อาศัย 

- ประชาชนในพื้นที่ได�รับความช�วยเหลือ
ซ�อมแซมที่อยู�อาศัยให�มั่งคงแข็งแรง 

2.3)ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-บริโภคน้ําที่ยังไม�สะอาด
และมสีิ่งเจือปน เช�น จากน้ําฝน น้ําที่ไม�ได�คุณภาพ มีตะกอน 

- การอุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนในเขตองค�การ
บริหารส�วนตําบล 

- ประชาชนบริโภคน้ําที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 
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4. ด�านการจัดระเบียบชุมชน
และการรกัษาความสงบ
เรียบร�อย 

4.1) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้น
อาจทําให�เกิดอุบัติเหตุขึ้นได� 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไปมาบน
ถนน 

มีระบบควบคุมการจราจร เช�น ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบเพื่อเตือนให�ระมัดระวัง 

4.2) มีการทําลายและลักขโมย
ทรัพย�สินของประชาชนและราชการ
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันใน
ชุมชน 

- การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 

- ประชาชนและส�วน
ราชการ 

- มีการป̀องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สินของประชาชนละส�วนราชการ เช�น การ
ติดตั้งกล�องวงจรปTด  การให�ผู�นํา อปพร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลาวิวาท 

5. ด�านการบรหิารจัดการและ
การอนุรกัษ�ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

5.1) เป?นพื้นที่ไม�มีแหล�งกักเก็บน้ํา
เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค 

- ดินและน้ําใต�ดิน - พื้นที่ในเขตองค�การ
บริหารส�วนตําบล 

- ปFญหาเรื่องไม�มีแหล�งน้ําเพื่อการเกษตร 

5.2) มีปFญหาเรื่องขยะเพิ่มมากขึ้น
ส�งกลิ่นเหม็นรําคาญ 

- สิ่งแวดล�อม - ผู�ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที่
องค�การบริหารส�วน
ตําบล 

- ปFญหาขยะและน้ําเสียลดลง ผู�ประกอบการ
สามารถกําจัดขยะและน้ําเสียเองได�โดยไม�ส�งผล
กระทบต�อชุมชน 

 

 

 

5.3) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพณีและภูมิปFญญาท�องถิ่นถูก
ลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพณีและภูมิปFญญา
ท�องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
องค�การบริหารส�วน
ตําบล 

- ยกย�อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ�ชาวบ�านในโอกาส
ต�างๆ เพื่อเป?นตัวอย�างแก�เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี ประเพณแีละภมูิปFญญา
ท�องถิ่น ไม�ถูกลืมและคงอยู�สืบไป 

 



 

ส�วนที่ 4         การนําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท
องถิ่นไปสู�การปฏิบัต ิ

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงาน 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร�องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร� อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. 

เปRาประสง
ค�ตามพนัธ

กิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เปRาประสงค� 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค�าเปRาหมาย 
กลยุทธ�/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ� 

ความก�าว หน�า
ของเปRาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน�วย
รับผดิชอบ 

หน�วย
สนบั 
สนนุ 

 
๖1 

 
62 

 
63 

 
64 

 
65 

การพัฒนา
โครงสร�าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และเมืองน�า
อยู� 

การพัฒนา
โครงสร�าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล�อ
ม 

การเพิ่ม 
ประสิทธิ 
ภาพและ
คุณภาพด�าน
การบริการ
สาธารณะ
ขั้นพื้นฐาน
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของคน 

การได�รับ
บริการขั้น
พื้นฐานที่
ได�
มาตรฐาน
และทั่วถึง 

จํานวนเส�นทาง
คมนาคมที่
ก�อสร�าง  
จํานวนโครงการที่
ได�รับการปรับปรุง
ซ�อมแซมและ
โครงการด�าน
โครงสร�างพื้นฐาน
ที่ได�รับการ
ดําเนินการใน
ป>งบประมาณ 

1๔ 
โครง 
การ 
 
 
 

1๔ 
โครง 
การ 
 
 
 

1๔  
โครง 
การ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1๔  
โครง 
การ 
 
 
 
 

14 
โครง
การ 

การพัฒนา
โครงสร�าง
พื้นฐานระบบ 
สาธารณูป 
โภคและ   สา
ธารณูป 
การ ให�มี
สภาพดี
เหมาะสมกับ
พื้นที่และได�
มาตรฐาน 

จํานวน
โครงการที่
ได�รับการ
ก�อสร�าง

และ
ปรับปรุง
ซ�อมแซม 

 
 
 
 
 

 

หมู�บ�านละ 1  
โครงการ 

 
 

-  ปรับปรุง
ซ�อมแซมถนน
ลูกรัง  1๔ 
หมู�บ�าน 
-  โครงการ
ขยายเขตไฟฟ̀า
เพื่อการเกษตร   
- โครงการขุดบ�อ
น้ําบาดาลเพื่อ
การเกษตร 
-  โครงการขุด
ลอกคลอง   
-  โครงการ
ขยายระบบ
ไฟฟ̀าภายใน
หมู�บ�าน  

กองช�าง สํานักงา
นปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาส
ตร� อปท.
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. 

เปRาประสงค�
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปRาประสงค� 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค�าเปRาหมาย 

กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ� 
ความก�าว 
หน�าของ
เปRาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน�วย
รับผิดชอ

บ 

หน�วย
สนับ 
สนุน 

 
๖1 

 
62 

 
63 

 
64 

 
65 

การบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

การ
พัฒนากา
รบริหาร
จัดการ
ภาครัฐที่มี
ประสิทธ ิ
ภาพ 

การพัฒนา
ระบบการ
บริหารงาน
การจัดการที่ดี
สู�ธรรมาภิบาล 

การ
บริหารงาน
บุคคลและการ
บริหารงาน
ทั่วไป 
 
 
 
ชุมชนมีความ
เข�มแข็งและมี
ส�วนร�วมใน
การพัฒนา
ท�องถิ่นและ
การบริหาร
จัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

จํานวนครั้งที่มีการ
ฝkกอบรม 
ร�อยละของบุคลากรที
ได�รับการศึกษาต�อ
และได�เข�ารับการ
ฝkกอบรม 
 
ร�อยละของผู�เข�าร�วม
ประชาคม และ 
 
 
ผลสําเร็จของการ
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย�สิน 
จํานวนครั้งการจัด
ฝkกอบรม 
 

1  
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
ร�อย
ละ 
70 
 
 
ร�อย
ละ 
70 
 
 

1  
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
ร�อย
ละ 
70 
 
 
ร�อย
ละ 
70 
 
 

1  
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
ร�อย
ละ 
70 
 
 
ร�อย
ละ 
70 
 
 
 

1  
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
ร�อย
ละ 
70 
 
 
ร�อย
ละ 
70 
 
 

1 
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
ร�อย
ละ 
70 
 
 
ร�อย
ละ 
70 
 

การบริหาร งานบุคคลและ
บริหาร งานทั่วไป 
ศักยภาพของบุคลากรและ
ระบบบริหารเพื่อให�มีประสิทธ ิ
ภาพและประสิทธิผลเกิด
ประโยชน�สูงสุดต�อประชาชน 

จํานวนครั้งของการ
ฝkกอบรม 

 
 
 
 

ร�อยละของผู�เข�าร�วม
ประชาคม 

 
ร�อยละของความ 

สําเร็จการจัดทําแผน
ที่ภาษีฯ 

ป>ละไม�น�อย
กว�า  1  

ครั้ง 
 
 
 
 
 

ไม�น�อยกว�า 
ร�อยละ  70 

 
 

ไม�น�อยกว�า 
ร�อยละ  70 

 
 

-  
โครงการ
ฝkกอบรม
คณะ
ผู�บริหาร 
สมาชิก 
พนักงาน
ส�วน
ตําบลและ
พนักงาน
จ�าง 
 
 
 
 
-  
โครงการ
จัดทํา
แผนพัฒน
า อบต. 
 
 
 
-  
โครงการ
จัดทํา
แผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย�สิน 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

กองคลัง 

สํานักง
านปลัด 

 
 
 
 
 

สํานักง
านปลัด 

 
 

กอง
คลัง 



 

-65- 
ความ

เชื่อมโยง
กับ

ยุทธศาสตร�
จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศา
สตร� 
อปท. 

เปRาประสงค�
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปRาประสงค� 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค�าเปRาหมาย 

กลยุทธ�/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ� 

ความก�าว 
หน�าของ
เปRาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน�วย
รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
สนับ 
สนุน 

๖1 62 63 64 65 

   เทคโนโลยี
ทันสมัย
สําหรับการ
ปฏิบัติงาน
และบริการ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสร�าง
เครือข�าย
ชุมชน
เข�มแข็ง
ประจํา
หมู�บ�าน  

จํานวนครั้งที่
ตรวจสอบเครื่องมือ 
เครื่องใช� และ
อุปกรณ�สาํนักงานที่
เพียงพอและทันสมยั
สําหรับปฏิบัติงาน
และบริการ
ประชาชนและการ
อุดหนุนส�วนราชการ
อื่น 
จํานวนครั้งของการ
ฝkกอบรมและการ
อุดหนุนศูนย�ต�อสู�
เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด 

2  
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
ครั้ง 
 
 
 
1  
ครั้ง 
 
 
 

2  
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
ครั้ง 
 
 
 
1  
ครั้ง 

2  
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
ครั้ง 
 
 
 
1  
ครั้ง 
 

2  
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
ครั้ง 
 
 
 
1  
ครั้ง 
 
 

2  
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
ครั้ง 
 
 
 
1  
ครั้ง 
 
 

พัฒนาและปรับปรุง
การนําเทคโนโล ยี ที่
ทันสมัยและเหมาะ 
สม มาใช�เพื่อเพิ่มประ 
สิทธิภาพในการ
บริหารและบริการ
ประชาชน 
ส�งเสริมและสนับสนุน
การสร�างเครือข�าย
หมู�บ�านเพื่อสร�าง
กระบวนการเรียนรู�
ความเข�าใจการมีส�วน
ร�วมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง 

จํานวน
ครั้งที่มี
การ
ตรวจสอบ
เครื่องมือ
เครื่องใช�
สําหรับ
สําหรับ
ปฏิบัติงาน
และ
บริการ
ประชาชน 
 
 

ป>ละไม�
น�อยกว�า  
2  ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

ป>ละ 1  
ครั้ง 

 
 
 

ป>ละ 1  
ครั้ง 

-  โครงการ
ปรับปรุงเว็บ
ไซด�ของ 
อบต.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการ
อุดหนุนศูนย�
ข�อมูล
ข�าวสาร 
ระดับอําเภอ 
 
-  โครงการ
อุดหนุนศูนย�
ปฏิบัติการ
ต�อสู�เพื่อ
เอาชนะยา
เสพติด 

สํานักงา
น 

ปลัด 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 

สํานักงา
นปลัด 

สํานัก
งาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

กอง
คลัง 

 
 
 

สํานัก
งาน
ปลัด 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศา
สตร� 

อปท.ใน
เขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. 

เปRาประ
สงค�
ตาม

พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปRาประสงค� 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค�าเปRาหมาย 

กลยุทธ�/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ� 

ความก�าว 
หน�าของ
เปRาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน�วย
รับผิดชอบ 

หน�วย
สนับ 
สนุน 

 
๖1 

 
62 

 
63 

 
64 

 
65 

   บริหาร
จัดการ
ที่ตาม
หลัก 
ธรรมาภิ
บาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
สังคมมี
ความ
ปลอดภั
ยใน
ชีวิต
และ
ทรัพย�สิ
น 
 
 

จํานวนครั้งในการ
พัฒนาสถานที่
ทํางานและจํานวน
ครั้งในการจัดซื้อ
เครื่องมือเครื่องใช�
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
จํานวนครั้งของ
อุบัติเหตลุดลง
และจํานวนการ
ฝkกอบรม 

๓  
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
ครั้ง 
 
 
 
 
 

๓  
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
ครั้ง 
 
 
 
 
 

๓  
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

๓  
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
ครั้ง 
 
 
 
 
 

๓  
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
ครั้ง 

ปรับปรุงสถานที่
ทํางานและจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช�
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
ป̀องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยให�แก�
ประชาชนในเขต
องค�การบริหาร
ส�วนตําบล 
 
 
 

จํานวนครั้ง
ในการ
พัฒนา
สถานที่
ทํางาน 
จํานวน
เครื่องมือ
เครื่องใช�ใน
การ
ปฏิบัติงาน 
 
จํานวนครั้ง
ของการตั้ง
จุดตรวจ 
และ
ฝkกอบรม 
 
 
 
 

ไม#น$อย
กว#าป'ละ 
๓ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ป'ละ  2  
ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

 

-  โครงการจ�าง
เหมาบริการ 
 
 
-  โครงการ
จัดซื้อวัสดุและ
ครุภณัฑ� 
 
 
 
 
-  โครงการจัด
กิจกรรม
ป̀องกัน
อุบัติเหตุช�วง
เทศกาลป>ใหม�
และเทศกาล
สงกรานต� 
 

กองคลัง 
 
 
 

กองคลัง,
กองช�าง

และสาํนัก
ปลัด 

 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 



 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาส
ตร� 

อปท.ใน
เขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. 

เปRาประ
สงค�ตาม
พนัธกิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เปRาประสงค� 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค�าเปRาหมาย 
 

 
กลยุทธ�/แนว   

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วดัระดบั

กลยุทธ� 

ความก�าว 
หน�าของ
เปRาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน�วย
รับผดิ
ชอบ 

หน�วยสนับ 
สนนุ 

 
๖1 

 
62 

 
63 

 
64 

 
65 

การเสริมสร�าง
สังคมแห�งการ
เรียนรู� 
คุณธรรมและ
วัฒนธรรม 

การ
เสริมสร�า
งสังคม
เข�มแข็ง
และการ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ด�านการ
เสริมสร�าง
ชุมชนเข�มแข็ง
และมี
คุณธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

เด็กและ
เยาวชน
ได�รับ
การศึกษ
าเรียนรู�
อย�าง
ทั่วถึง
และมี
คุณภาพ 

ร�อยละของ
การศึกษาภาค
บังคับ ร�อยละของ
การศึกษาต�อ ม.ต�น 
ม.ปลาย  
จํานวนแหล�งเรียนรู�
ทางวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้นและจํานวน
ภูมิปFญญาที่ได�รับ
การส�งเสริมและ
จํานวนครั้งที่ได�จัด
งานวันสําคัญทาง
ศาสนาและ
ฝkกอบรม จํานวน
การจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห�งชาติ และ
การอุดหนุนส�วน
ราชการ 

1  
ครั้ง 

1  
ครั้ง 

1  
ครั้ง 

1  
ครั้ง 

1  
ครั้ง 

ส�งเสริมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให�
ครอบคลุมและ
พัฒนาชีวิตที่ดีใน
สถานศึกษา จัด
ชุมชนเป?นแหล�ง
เรียนรู�ตลอดชีวิต
และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ภูมิปFญญา 

จํานวนแหล�ง
เรียนรู�ทาง
วัฒนธรรม
เพิ่มขึ้นและ
จํานวนภูมิ
ปFญญาที่
ได�รับการ
ส�งเสริมและ
จํานวนครั้งที่
ได�จัดงานวัน
สําคัญทาง
ศาสนาและ
ฝkกอบรม 

ป>ละ  1 
ครั้ง 

-  โครงการอุดหนุน
จัดงานกิจกรรมวัน
เด็กแห�งชาติ 
-  โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) 
-  โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน 
-  โครงการตกแต�งรถ
และขบวนรถข�าวโพด
หวาน อําเภอศรีรัตนะ 
-  โครงการส�งเสริม
ภูมิปFญญาและ
อนุรักษ�ประเพณี
ท�องถิ่น 
-  โครงการประเพณี
วันสงกรานต� (วัน
ผู�สูงอายุ/วัน
ครอบครัว) 

ส�วน
การ 

ศึกษา
ฯ 

ส�วน 
การ 

ศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
-68- 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ใน 

เขจังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. 

เปRาประสงค�
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปRาประสงค� 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค�าเปRาหมาย 

กลยุทธ�/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ� 

ความ
ก�าว 
หน�า
ของ

เปRาหมา
ย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน�วย
รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
สนับ 
สนุน 

 
๖1 

 
62 

 
63 

 
64 

 
65 

             -  โครงการ
อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
ศรีรัตนะตาม
โครงการ    
  จัดงานวัน
ข�าวโพดหวาน 
  จัดงานรัฐพธิี 
ราชพิธี ประเพณี
วัฒนธรรมและ
วันสําคัญทาง
ศาสนา 
  จัดงานดอก
ลําดวนบาน 
  จัดงานเงาะ 
ทุเรียน ของดีศรี
สะเกษ 
 

ส�วน 
การ 

ศึกษาฯ 

ส�วน 
การ 

ศึกษาฯ 
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ความ

เชื่อมโยง
กับ

ยุทธศาสตร�
จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศา
สตร� 
อปท. 

เปRาประ 
สงค�
ตาม

พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปRาประสงค� 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค�าเปRาหมาย 

กลยุทธ�/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ� 

ความก�าว 
หน�าของ
เปRาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน�วย
รับผิด
ชอบ 

หน�วย
สนับ 
สนุน 

 
๖1 

 
62 

 
63 

 
64 

 
65 

    จํานวน
ครัวเรือนที่มี
ความอบอุ�น
และเข�มแข็ง 
จํานวนผู�
ยากจนและ
ผู�ด�อยโอกาสที่
ได�รับ
สวัสดิการทาง
สังคม จํานวน
เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ได�รับการ
ฝkกอบรมด�าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม และ
ร�วมกิจกรรม
ทางศาสนา 

ทุก
คน 
ที่มี
สิทธิ
ที่จะ
ได�รั
บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุก
คน 
ที่มี
สิทธิ
ที่จะ
ได�รั
บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุก
คน 
ที่มี
สิทธิ
ที่จะ
ได�รั
บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุก
คน 
ที่มี
สิทธิ 
ที่จะ
ได�รั
บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุก
คน 
ที่มี
สิทธิ 
ที่จะ
ได�รั
บ 

ส�งเสริมการสร�าง
ครอบครัวอบอุ�น
และสังคม
สมานฉันท�เอื้อ
อาทร เกื้อกูลดํารง
ไว�ซึ่งคุณธรรมและ
ผู�ดูแลผู�ยากจน
และด�อยโอกาส 

จํานวนผู�
ยากจนและผู�
ด�อย 
โอกาสได�รับ
สวัสดิการทาง
สังคม 
 
 
 

ทุกคน 
ที่มีสิทธิที่
จะได�รับ 

 
ไม�น�อย
กว�าป>ละ 
๑ ครั้ง 

 
 

ไม�น�อย
กว�าป>ละ 
๑ ครั้ง 

 
ไม�น�อย
กว�าป>ละ 
๑ ครั้ง 

 
 
 

-  โครงการ
ส�งเสริมเบี้ยยังชีพ
ผู�ปfวยเอดส� 
 
-  โครงการช�วยเหลือ
เด็ก สตรี คนชรา 
และผู�ด�อยโอกาส 
เพื่อถวายเป?นพระ
ราชกุศล 
-  โครงการบําบัด
ทุกข�บํารุงสุข แบบ 
ABC 
 
-  โครงการพัฒนา
สตรีและ
เสรมิสร�างความ
เข�มแข็งของ
ครอบครัว 
 
 

สํานัก
งาน
ปลัด 

สํานักงาน
ปลัด 
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศา
สตร� 
อปท. 

เปRาประสงค�
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปRาประสงค� 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค�าเปRาหมาย 
กลยุทธ�/แนว

ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ� 

ความก�าว 
หน�าของ
เปRาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน�วย
รับผิดช

อบ 

หน�วย
สนับ 
สนุน 

 
๖1 

 
62 

 
63 

 
64 

 
65 

การเสริมสร�าง
สุขภาพและ
พัฒนาการกีฬา
สู�ความเป?นเลิศ
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

การ
เสริมสร�าง
ชุมชนที่
เข�มแข็งและ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 

ด�านการ
เสริมสร�า
งชุมชน
เข�มแข็ง
และมี
คุณภาพ
ที่ดีแบบ
ยั่งยืน 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
ดี 

การจัดกิจกรรม
กีฬาและ
นันทนาการ
อย�างต�อเนื่อง 
จํานวน
ผู�เข�าร�วม
กิจกรรมกีฬา
และ
นันทนาการ
และประชาชน
ที่มีสุขภาพ
ร�างกายและจิต
ดี 

 1 
ครั้ง 

  1   
ครั้ง 

 1  
ครั้ง 

 1  
ครั้ง 

1  
ครั้ง 

ส�งเสริมการ
สร�างสุขภาพ
อนามัยและ
นันทนาการ 

จํานวนการจัด
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนา 
การอย�างต�อเนื่อง 
ร�อยละของผู�เข�าร�วม
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนา 
การและจํานวน
ประชาชนที่มีสุขภาพ
ร�างกายและจิตดี 

ป>ละ1ครั้ง -  โครงการ
สนับสุนนกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท�องถิ่นหรือพื้นที่ 
(อบต.สะพุง) 
- โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจําหมู�บ�าน 
ผู�นําชุมขนในการ
ป`องกันโรค 
-  โครงการ
พัฒนางาน
สาธารณสุขมูล
ฐานในเขตตําบล
สะพุง 
-  โครงการจัดส�ง
นักกีฬาเข�าร�วม
แข�งขันกีฬา
ท�องถิ่นศรีรัตนะ
สัมพันธ� 
-  โครงการ
จัดการแข�งขัน
กีฬาสะพุง
สัมพันธ� 

สํานักงา
นปลัด 

สํานักง
าน

ปลัด 
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ความ

เชื่อมโยง
กับ

ยุทธศาสตร�
จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร� อปท.ใน

เขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. 

เปRาประสงค�
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปRาประสงค� 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค�าเปRาหมาย 

กลยุทธ�/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ� 

ความก�าว 
หน�าของ
เปRาหมาย 

โครงกา
ร/

กิจกรรม 

หน�วย
รับผิด
ชอบ 

หน�วย
สนับ 
สนุน 

 
 ๖1 

 
 62 

 
 63 

 
 64 

 
65 

การ
เสรมิสร�าง
เศรษฐกิจ
ฐานราก
ตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

การ
เสรมิสร�าง
เศรษฐกิจ
ฐานราก
ตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

การเพิ่มประ
สิทธิ 
ภาพ
เศรษฐกิจ
ชุมชนให�
เข�มแข็ง 
พึ่งพาตนเอง
ได�แบบ
ยั่งยืน 

มีรายได�
เพียงพอต�อ
การเลีย้งชีพ
และ
พึ่งตนเองได�  
การเรยีนรู�
และพัฒนา
เพื่อนําไปสู�
ชุมชนน�าอยู�
อย�างยั่งยืน 

กลุ�มอาชีพที่
ได�รับการ
สนับสนุน
งบประมาณและ
โครงการที่ได�รับ
การอุดหนุนด�าน
การพัฒนาอาชีพ 

 1  
ครั้ง 

 1  
ครั้ง 

 1  
ครั้ง 

 1  
ครั้ง 

1  
ครั้ง 

การส�งเสริมศักยภาพ
กลุ�มอาชีพ  ผู�มีรายได�
น�อยและสนับสนุน
การเกษตรอินทรีย� 

จํานวนกลุ�ม
อาชีพที่ได�รับ
การสนับสนุน
งบประมาณและ
จํานวนโครงการ
ที่ได�รับการ
อุดหนุนด�านการ
พัฒนาอาชีพ 

ป>ละ 1  
ครั้ง 

-  
โครงกา
รศูนย�
เรียนรู�
เกษตร
อินทรีย�
ตาม
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิ
จ
พอเพียง 
 

สํานัก
งาน
ปลัด 

สํานัก
งาน
ปลัด 
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร� อปท. 

เปRาประสงค�
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปRาประสงค� 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค�าเปRาหมาย 
กลยุทธ�/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ� 

ความก�าว 
หน�าของ
เปRาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน�วย
รับผิดชอ

บ 

หน�วย
สนับ 
สนุน 

 
 ๖1 

 
 62 

 
 63 

 
 64 

 
 65 

การพัฒนา
โครงสร�าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
เมืองน�าอยู� 

การพัฒนา
โครงสร�าง
พื้นฐาน  
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล�อม 

การพัฒนา
ด�าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล�อ
มและการ
ท�องเที่ยว 

การอนุรักษ�
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

จํานวนแหล�งน้ํา
ที่ได�รับการ
พัฒนาและ
ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

 1  
ครั้ง 

 1  
ครั้ง 

 1  
ครั้ง 

 1  
ครั้ง 

 1  
ครั้ง 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การ
ปรับปรุง ฟxbนฟู
และอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล�อม 

จํานวนของ
แหล�งน้ําที่
ได�รับการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
เพิ่มขึ้น 

ฝkกอบรม 
ป>ละ 1 
ครั้ง 

 
 
 

-  โครงการ
ปลูกปfา
เฉลิมพระ
เกียรตฯิ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

สํานัก
งาน
ปลัด 

       
 
 
 

 
 

         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

                          รายละเอียดโครงการพัฒนา           
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

สําหรับ องค�การบริหารส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
  

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

๑  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปRาหมาย งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) 
         (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)   

  ก�อสร�างถนน คสล.                   

1 ก�อสร�างถนน (คสล.) จากบ�านสะพุง ถึง 
เพื่อให�ประชาชนมี
ถนน ก�อสร�างถนน(คสล.) กว�าง ๔ เมตร 3,809,000 3,809,000 3,809,000 3,809,000 3,809,000 

จํานวน  1 
สาย ประชาชนได�รับความ

  บ�านนาเจริญ (โครงการลําดับที่ ๓ 
สัญจรไปมาสะดวก ใน
การ  ยาวประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร             สะดวกในการเดินทาง

  หมู�ที่ ๑) คมนาคมขนส�ง หนา ๐.๑๕ ซ.ม.              
                      

๒  ก�อสร�างถนน คสล.(เดิม) เททับ คสล.  เพื่อให�ประชาชนมีถนน ก�อสรส�างถนน คสล. 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 
 จํานวน  1 
สาย  ประชาชนได�รับความ

   จากบ�านนายแสวง  กงใจ ถึง บ�าน  สัญจรไปมาสะดวก ในการ ยาว 110 เมตร กว�าง 4 เมตร             สะดวกในการเดินทาง

    นายสมศักดิ์ เลื่อยชัย ม.1   คมนาคมขนส�ง  หนาเฉลี่ย 0.15 ซ.ม.                 

๓ ก�อสร�างถนน คสล.เดิม  ถึง บ�านนายแสวง   
เพื่อให�ประชาชนมี
ถนน ก�อสร�างถนน คสล.              ประชาชนได�รับความ

  กิ่งจันมล ถึง บ�านนายคําแสง  วันดีรัตน� สัญจรไปมาสะดวก ใน ยาว 64 เมตร กว�าง  3  เมตร 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
จํานวน  1 
แห�ง  สะดวกในการเดินทาง



 

  ม.1 กรคมนาคมขนส�ง หนา 0.15 ซ.ม.                
                      

๔ ก�อสร�าง คสล. (เดิม) เททับคสล.จากบ�าน 
เพื่อให�ประชาชนมี
ถนน ก�อสร�างถนน คสล. ยาว 110 เมตร ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ 

 จํานวน 1 
สาย ประชาชนในตําบล

  นายทอน  สิงห�ไกร ถึง บ�านนางพัน  รุ�งแสง สัญจรไปมาสะดวก  กว�าง 5 เมตร หนา0.15 ซ.ม.             สะพุง 
  ม. 3                   

5 ก�อสร�างถนน คสล.บ�านทุ�งสว�าง  ม.3 - เพื่อให�ประชาชนมีถนน ก�อสร�างถนน คสล. ยาว  1,100  เมตร ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ 
 จํานวน 1 
สาย ประชาชนในตําบล

  บ�านปละ ม. 4 สัญจรไปมาสะดวก  กว�าง 5 เมตร หนา 0.15 ซ.ม.             สะพุง 
                      

-76- 
                      

๖ ก�อสร�างถนน คสล.จากบ�านนางผาย สะอาด -  เพื่อให�ประชาชนมีถนน   ระยะทาง ยาว 77 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
 จํานวน 1 
สาย  หมู�บ�านมีระบบ

  คลองไส�ไก� ม. 3  สัญจรไปมาสะดวก   กว�าง  4  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ซ.ม.             ระบายน้ําที่ดี ไม�เกิด

                    น้ําท�วมขัง

                      
                      

๗ ก�อสร�างถนน คสล.เดิมเส�นกลางหมู�บ�าน เพื่อให�ประชาชนมีถนน  ระยะทาง ยาว 32 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
 จํานวน 1 
สาย ประชาชนในตําบล

  จากนางป>  วงศ�ดี  - สี่แยกบ�านปละ  ม.4 สัญจรไปมาสะดวก  กว�าง  5  เมตร หนา ๐.๑๕ ซ.ม.             สะพุง 

                      

8 ก�อสร�างถนนคสล.เดิม - ศาลาพักศพ ม. 4 เพื่อให�ประชาชนมีถนน ถนนคสล.  230,000   230,000   230,000   230,000   230,000  
 จํานวน 1 
สาย ประชาชนในตําบล

    สัญจรไปมาสะดวก ในการ ระยะทาง ยาว  200 เมตร           สะพุง 
    คมนาคมขนส�ง กว�าง 3 เมตร หนา ๐.๑๕ ซ.ม.               

9 ก�อสร�างถนนคสล.จากศูนย�พัฒนาสตรี ม. 4   เพื่อให�ประชาชนมีถนน ถนนคสล. 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนในตําบล

  ถึง บ�านทุ�งสว�าง ม. 3  สัญจรไปมาสะดวก ระยะทาง ยาว  1,100 เมตร             สะพุง 



 

      กว�าง  5 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร               

10 ก�อสร�างถนน คสล. เดิมจากบ�านนางแสวง   เพื่อให�ประชาชนมีถนน ถนนคสล. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

   สีสิ้ว ม. 4 สัญจรไปมาสะดวก  ยาว  50  เมตร             สะดวกในการเดินทาง

      กว�าง  3 เมตร หนา ๐.๑๕ ซ.ม.               

11 ก�อสร�างถนน คสล. เดิม บ�านนายสังวาล   เพื่อให�ประชาชนมีถนน ถนนคสล. 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

   ลําเฟxyอย ม.4 สัญจรไปมาสะดวก กว�าง 2.50 ม.  ยาว 50  เมตร             สะดวกในการเดินทาง

       หนา ๐.๑๕ ซ.ม.               

๑๒ ก�อสร�างถนน คสล. เดิมเททับ คสล.จากบ�าน   เพื่อให�ประชาชนมีถนน ก�อสร�างถนนคสล. 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  นายคํามวน  - บ�านนางรัตนา อินธิเดช สัญจรไปมาสะดวก  กว�าง 2.50 ม. ยาว 65  เมตร             สะดวกในการเดินทาง

  ม. 4    หนา ๐.๑๕ ซ.ม.               

๑๓ ก�อสร�างถนน คสล. เดิมเททับ คสล.จากสาม  เพื่อให�ประชาชนมีถนน ถนนคสล. 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  บ�านนางไบ  จิตรมั่น - บ�านนางทอง  ชื่นจันทร� สัญจรไปมาสะดวก   ยาว  200 เมตร             สะดวกในการเดินทาง

  ม.5   กว�าง 5 เมตร  หนา ๐.๑๕ ซ.ม.               

   บัญชีครุภัณฑ� 

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุงอําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� 

เปRาหมาย งบประมาณและที่ผ�านมา หน�วยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 
2561 2562 2563 2564 2565 

รับผิดชอบ
หลัก 

             (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)   

1 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป ครุภัณฑ� เพื่อจัดซื้อกล�องวงจร เพื่อจัดซื้อกล�องวงจรปTด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

สนง.ปลัดฯ/
กองช�าง 

        ปxด จํานวน 10 เครื่อง             



 

2 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป คุรภัณฑ�  ครุภัณฑ� 

เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิว คอมพิวเตอร�ตั้งโตcะ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 กองการศึกษา 

      คอมพิวเตอร� 
เตอร�และเครื่องปTน
พิมพ� จํานวน  3  เครื่อง              

        และเครื่องสํารองไฟส             
         สนง.               

3 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ� 

เพื่อจัดหาเครื่องกรอง
น้ํา เครื่องกรองน้ํา  200,000.00  200,000 200,000 200,000 200,000 สนง.ปลัดฯ 

      เครื่องกรองน้ํา   บ�านอานวย หมู�ที่ 5           
                        

4 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป ครุภัณฑ� เพื่อจัดซื้อ เพื่อจัดซื้อเต็นท� 150000 150,000 150,000 150,000 150,000 กองช�าง 

        เต็นท�  จํานวน 14 หมู�บ�าน           

                        

5 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน คุรภัณฑ�  ครุภัณฑ� เครื่องปรับอากาศ เพื่อให�มีครุภัณฑ�ในการปฏิบัติงาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

สนง.ปลัดฯ/
กองคลัง/กอง 

      สํานักงาน   จํานวน  6  เครื่อง           
การศึกษา/
กองช�าง 

6 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ� เพื่อจัดซื้อ เครื่องโทรสาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สนง.ปลัดฯ 

          จํานวน  1 เครื่อง             



 

 

                                               

                                              

 

ส�วนที่  4  การติดตามประเมินผล 
 

1. การนําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถิ่นไปสู�การปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล 

 เพ่ือปฏิบัติให�เป?นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข�อ 17, ข�อ 24 จึงมีคําสั่งดังต�อไปนี้ 

1. แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง ประกอบด�วย 
๑. นางดวงแก�ว  กันแม�น    ตําแหน�ง ประธานสภาฯ    กรรมการ 
๒. นายพรชัย  กล�าเกิด    ตําแหน�ง กํานันตําบลสะพุง   กรรมการ 
๓. นายสวน  สารทอง    ตําแหน�ง สมาชิก อบต. หมู�ท่ี 4   กรรมการ 
๔. นายประกอบเกียร  ชัยยเกิด   ตําแหน�ง ผู�อํานวยการ รร.บ�านสะพุง  กรรมการ 
๕. นายอํานาจ   น�อยแสง     ตําแหน�ง ผู�อํานวยการ รร.บ�านทุ�งสว�าง  กรรมการ 
๖. นายสมศักด์ิ  ภารมย�    ตําแหน�ง ผู�แทนประชาคม            กรรมการ 
๗. นายอุทิน  อร�ามเรือง     ตําแหน�ง ผู�แทนประชาคม   กรรมการ 
๘. นายสํารอง  ศรีโวหะ              ตําแหน�ง ผู�ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๙. จ�าเอกไสว  สายทอง      ตําแหน�ง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  กรรมการ 
๑๐. นางรุจิรดาภา  ธรรมินยม   ตําแหน�ง ผู�ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 

ให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน มีอํานาจหน�าท่ี ดังต�อไปนี้ 

 1.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผล รวมท้ังกําหนดห�วง
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประชุมกําหนดการวางแผนในการติดตามและประเมินผล   
 3.  กําหนดแผนการติดตามและประเมินผลให�เป?นระบบและเป?นข้ันตอน  เพ่ือความสะดวกในการติดตาม
และการรายงาน 
 4.  เจ�าหน�าท่ีผู�ประเมินต�องมีความเข�าใจในรูปแบบและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 5.  ประเมินผลและวิเคราะห�ข�อมูล  พร�อมท้ังบันทึกเป?นลายลักษณ�อักษร 
 6.  สรุปผลการติดตามและประเมินและจัดทํารายงานนําเสนอผู�บริหารและส�วนราชการท่ีเก่ียวข�อง 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได�กําหนดแบบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาม
คู�มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ไว�เพ่ือเป?น
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ. 25๖1 - 25๖5) ว�ามีการดําเนินการไปตาม
ข้ันตอนในการจัดทํารวมถึงกระบวนการในการนําไปปฏิบัติ  เป?นไปตาม 
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 ยุทธศาสตร�หรือแนวทางท่ีกําหนด  ตามเป̀าหมายหรือวัตถุประสงค�หรือไม�  รวมท้ังยังเป?นการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมขององค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

     ห�วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  กําหนดให�มีการติดตามและประเมินผลโครงการแต�ละโครงการ
อย�างน�อยโครงการละ  1  ครั้งหลังจากท่ีดําเนินโครงการแล�วเสร็จ  และประเมินโครงการในภาพรวมอย�างน�อยป>ละ  
1  ครั้ง  เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผล  และเสนอความเห็นท่ีได�จากการติดตามและประเมินผลต�อ
ผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

   

              เพ่ือท่ีผู�บริหารจะได�เสนอต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  
คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลให�ประชาชนทราบ  อย�างน�อย  1  ครั้งภายในเดือนธันวาคม 
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ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


