
 
 

 

 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดให รัฐพึงจัดให มียุทธศาสตร&ชาติเป*น
เป+าหมายการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช เป*นกรอบในการจัดทําแผนต�างๆให สอดคล อง
และบูรณาการกันเพ่ือให เกิดเป*นพลังผลักดันร�วมกันไปสู�เป+าหมายดังกล�าว โดยให เป*นไปตามท่ีกําหนดในกฎหมายว�า
ด วยการจัดทํายุทธศาสตร&ชาติ และต�อมาได มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร&ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช เม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดให มีการแต�งต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตร&ชาติ เพ่ือรับผิดชอบใน
การจัดทําร�างยุทธศาสตร&ชาติ กําหนดวิธีการการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําร�างยุทธศาสตร&ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ังกําหนดมาตรการส�งเสริมและสนับสนุนให ประชาชนทุกภาคส�วน
ดําเนินการให สอดคล องกับยุทธศาสตร&ชาติ 

เพ่ือให เป*นไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตร&ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร&ชาติได แต�งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร&ชาติด านต�างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด วย 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร&ชาติด านความม่ันคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร&ชาติด านการสร าง
ความสามารถในการแข�งขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร&ชาติด านการพัฒนาและเสริมสร างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย& คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร&ชาติด านการสร างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร&ชาติด านการสร างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป*นมิตรต�อสิ่งแวดล อม และคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร&ชาติด านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํา
ร�างยุทธศาสตร&ชาติให เป*นไปตามหลักเกณฑ& วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด ตลอดจนได จัดให มีการรับฟAงความคิดเห็น
ของประชาชนและหน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข องอย�างกว างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทําร�างยุทธศาสตร&ชาติ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล ว 

ยุทธศาสตร&ชาติ ๒๐ ปC (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป*นยุทธศาสตร&ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต องนําไปสู�การปฏิบัติเพ่ือให ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน&“ประเทศไทยมี
ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป*นประเทศพัฒนาแล ว ด วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช�วงเวลาดังกล�าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กรปกครองส$วนท&องถ่ิน 

๑.  ความสัมพันธ�ระหว$างแผนพัฒนาระดับมหภาค 



สถานการณ�แนวโน&มวิสัยทัศน�และเป3าหมายในการพัฒนาประเทศ   

๑. บทนํา 

การพัฒนาประเทศไทยนับต้ังแต�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี๑เป*นต น
มาได ส�งผลให ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติท้ังในด านเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยได รับการยกระดับเป*นประเทศในกลุ�ม
บนของกลุ�มประเทศระดับรายได ปานกลางในด านสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส�งผลให ประเทศ
ไทยหลุดพ นจากการเป*นประเทศยากจนและในด านสิ่งแวดล อมท่ีประเทศไทยมีข อได เปรียบในความหลากหลายเชิง
นิเวศอย�างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความท าทายต�อการพัฒนาท่ีสําคัญอาทิอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปC
๒๕๖๐ท่ีร อยละ๓.๙ถือว�าอยู�ในระดับตํ่ากว�าศักยภาพเม่ือเทียบกับร อยละ๖.๐ต�อปCในช�วงเวลาเกือบ๖ทศวรรษท่ีผ�าน
มาโดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ&เศรษฐกิจโลกท่ียังไม�ฟQRนตัวได 
เต็มท่ีโครงสร างเศรษฐกิจไทยท่ียังไม�สามารถขับเคลื่อนด วยนวัตกรรมได อย�างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาค
เกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับตํ่าขาดการนําเทคโนโลยีเข ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตประกอบกับแรงงาน
ไทยยังมีปAญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะท่ีไม�สอดคล องกับความต องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้นศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช�วงวัยยังคงเป*นปAจจัยท าทาย
สําคัญต�อการพัฒนาประเทศแม ว�าการเข าถึงระบบบริการสาธารณะการศึกษาบริการสาธารณสุขโครงสร างพ้ืนฐาน
ต�างๆและการคุ มครองทางสังคมอ่ืนๆของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึนแต�ยังคงมีปAญหาเรื่องคุณภาพการ
ให บริการท่ีมีมาตรฐานแตกต�างกันระหว�างพ้ืนท่ีซ่ึงเป*นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทําให ประเทศไทยยังคงมีปAญหาความ
เหลื่อมล้ําในหลายมิติขณะท่ีปAญหาด านความยากจนยังคงเป*นประเด็นท าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให 
ประชาชนมีรายได สูงข้ึนและแก ปAญหาความเหลื่อมล้ําอย�างยั่งยืนขณะเดียวกันการวางกลยุทธ&ระยะยาวในการฟQRนฟู
การใช และการรักษาทรัพยากรอย�างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศท่ีผ�านมายังขาดความชัดเจนส�งผลให 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมของประเทศยังมีปAญหาการใช อย�างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย�างรวดเร็ว 

ท้ังนี้ปAญหาดังกล�าวข างต นมีสาเหตุส�วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การพัฒนาประเทศขาดความต�อเนื่องและความยืดหยุ�นในการตอบสนองต�อความต องการและปAญหาของประชาชน
ขณะท่ีความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นท่ีต องเสริมสร างให เกิดความเข มแข็งลดความขัดแย งทาง
ความคิดและอุดมการณ&ท่ีมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ําความไม�เสมอภาคการขาดความเชื่อม่ันในกระบวนการ
ยุติธรรมและปAญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส�งเสริมคนในชาติให ยึดม่ันสถาบันหลักเป*นศูนย&รวม
จิตใจให เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร างประชากรท่ีมีสัดส�วนประชากรวัยแรงงานและ
วัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่องจะเป*นปAจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีจะทําให การพัฒนาประเทศใน
มิติต�างๆมีความท าทายมากข้ึนท้ังในส�วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแล 
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ผู สูงอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความ 



ม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนซ่ึงจะเป*นประเด็นท า
ทายต�อการขับเคลื่อนประเทศไปสู�การเป*นประเทศพัฒนาแล ว 

๒. ป6จจัยและแนวโน&มท่ีคาดว$าจะส$งผลต$อการพัฒนาประเทศ 

แม ว�าประเทศไทยจะมีตําแหน�งท่ีต้ังท่ีสามารถเป*นศูนย&กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค
และเป*นประตูสู�เอเชียแต�การท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ านหลายประเทศทําให ปAญหาด านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ านยังคงเป*นความท าทายด านความม่ันคงในอนาคตนอกจากนี้ประเทศไทยยังคงต องให ความสําคัญ
กับปAญหาด านความม่ันคงอ่ืนๆท่ีมีความซับซ อนละเอียดอ�อนและมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติท่ีอาจเป*นประเด็นท า
ทายต�อการสร างบรรยากาศความไว วางใจระหว�างรัฐกับประชาชนและระหว�างประชาชนกับประชาชนซ่ึงรวมถึงการ
สร างความสามัคคีของคนในชาติท่ีจะนําไปสู�การแก ปAญหาความขัดแย งระหว�างกลุ�มประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและ
ความเชื่อท่ีแตกต�างกันอย�างยั่งยืนนอกจากนี้การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอํานาจท่ีอาจ
ก�อให เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู�ระบบหลายข้ัวอํานาจหรือเกิดการย ายข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจซ่ึงอาจส�งผลกระทบต�อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตขณะท่ีองค&กรท่ีไม�ใช�รัฐอาทิองค&การระหว�างประเทศและบรรษัทข าม
ชาติจะมีบทบาทมากข้ึนในการกําหนดกฎระเบียบทิศทางความสัมพันธ&และมาตรฐานสากลต�างๆท้ังในด านความ
ม่ันคงและเศรษฐกิจรวมท้ังการรวมกลุ�มเศรษฐกิจและการเปTดเสรีในภูมิภาคท่ีนําไปสู�ความเชื่อมโยงในทุกระบบอาจ
ก�อให เกิดความเสี่ยงด านอาชญากรรมข ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบรวมท้ังปAญหายาเสพติดการค ามนุษย&และการ
ลักลอบเข าเมือง 

ในทางกลับกันความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน&และความก าวหน าทางวิทยาศาสตร&และ
เทคโนโลยีท่ีได รับการพัฒนาอย�างก าวกระโดดจะก�อให เกิดนวัตกรรมอย�างพลิกผันอาทิเทคโนโลยีปAญญาประดิษฐ&
อินเทอร&เน็ตในทุกสิ่งการวิเคราะห&ข อมูลขนาดใหญ�หุ�นยนต&และโดรนเทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม�และเทคโนโลยี
ทางการเงินซ่ึงตัวอย�างแนวโน มการพัฒนาเทคโนโลยีอย�างก าวกระโดดเหล�านี้คาดว�าจะเป*นปAจจัยสนับสนุนหลักท่ี
ช�วยทําให เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน มท่ีจะกลับมาขยายตัวได เข มแข็งข้ึนแนวโน มสําคัญท่ีจําเป*นต องมี
การติดตามอย�างใกล ชิดอาทิการรวมกลุ�มทางการค าและการลงทุนท่ีจะมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึนการแข�งขันท่ี
คาดว�าจะรุนแรงข้ึนในการเพ่ิมผลิตภาพและสร างความหลากหลายของสินค าและบริการท่ีตอบโจทย&รูปแบบชีวิต
ใหม�ๆ 

นอกจากนั้นประเทศไทยคาดว�าจะเข าสู�การเป*นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปC๒๕๗๔จะ
ก�อให เกิดโอกาสใหม�ๆในการตอบสนองความต องการของกลุ�มผู บริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดส�วนเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง
รวมท้ังการคาดการณ&ว�าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึนประชากรในประเทศไทย 
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จะมีช�วงอายุท่ีแตกต�างกันและจะมีกลุ�มคนช�วงอายุใหม�ๆเพ่ิมข้ึนซ่ึงจะส�งผลต�อทัศนคติ
และพฤติกรรมท่ีแตกต�างกันดังนั้นการเตรียมความพร อมของประชากรให มีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
มาใช ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป*นความท าทายสําคัญในระยะต�อไป    



ในขณะเดียวกันโครงสร างประชากรท่ีเข าสู�สังคมสูงวัยอาจทําให เกิดความต องการแรงงานต�างชาติเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือ
ทดแทนจํานวนแรงงานไทยท่ีลดลงซ่ึงปAจจัยด านการเปTดเสรีในภูมิภาคและความก าวหน าของการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส�งในภูมิภาคจะทําให การเคลื่อนย ายแรงงานและการย ายถ่ินมีความสะดวกมากข้ึนและเป*นปAจจัยสําคัญ
ท่ีจะทําให เกิดการเคลื่อนย ายประชากรเข าออกประเทศเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะในกลุ�มประชากรท่ีมีศักยภาพซ่ึงมี
แนวโน มในการเคลื่อนย ายไปเรียนหรือทํางานในท่ัวทุกมุมโลกสูงข้ึนท้ังนี้การย ายถ่ินส�วนใหญ�มีวัตถุประสงค&เพ่ือ
แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนจึงอาจจะเป*นไปได ท่ีประเทศไทยจะยังคงเป*นประเทศผู รับของประชากรจาก
ประเทศเพ่ือนบ านขณะท่ีประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย ายถ่ินไปยังประเทศท่ีมีระดับ
การพัฒนาท่ีดีกว�าอาจทําให การแย�งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึนซ่ึงจะยิ่งทําให เกิดความเสี่ยงต�อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

   นอกจากนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว�าจะมีความรุนแรงมากข้ึน
ท้ังในเชิงความผันผวนความถ่ีและขอบเขตท่ีกว างขวางมากข้ึนซ่ึงจะสร างความเสียหายต�อชีวิตและทรัพย&สินระบบ
โครงสร างพ้ืนฐานท่ีจําเป*นตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธ&ต�อเนื่องกับความม่ันคงด านอาหารและน้ํา
ขณะท่ีระบบนิเวศต�างๆมีแนวโน มเสื่อมโทรมลงและมีความเป*นไปได ค�อนข างสูงในการสูญเสียความสามารถในการ
รองรับความต องการของมนุษย&ได อย�างมีประสิทธิภาพอย�างไรก็ดีระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต�างๆดังกล�าวท่ีแต�ละประเทศจะต องเผชิญจะมีความ
แตกต�างกันทําให การเป*นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมอย�างบูรณา
การจะได รับความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมท้ังประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกรวมถึงการสร างสมดุลความม่ันคงด านพลังงานและอาหารมีแนวโน มท่ีจะมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึน
กฎระเบียบและข อตกลงด านสิ่งแวดล อมจะมีความเข มข นและเข มงวดข้ึนโดยกรอบการพัฒนาตามข อตกลงระหว�าง
ประเทศต�างๆท่ีสําคัญเช�นเป+าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนและบันทึกความตกลงปารีสจะได รับการนําไปปฏิบัติอย�าง
จริงจังมากยิ่งข้ึน 

   แนวโน มเหล�านี้จะก�อให เกิดความท าทายต�อการพัฒนาประเทศในหลายมิติท้ังในส�วนของ
การจ างงานและอาชีพสาขาการผลิตและบริการใหม�ๆความม่ันคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด านอ่ืนๆท่ีซับซ อนข้ึนอาชญากรรมไซเบอร&รูปแบบการก�อสงครามท่ีใช เทคโนโลยี 

เป*นเครื่องมือการเคลื่อนย ายอย�างเสรีและรวดเร็วของผู คนเงินทุนข อมูลข�าวสารองค&ความรู เทคโนโลยีและสินค าและ
บริการการปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณ&ได ยากการเกิดข้ึนของโรคระบาดและ
โรคอุบัติใหม�ท่ีจะส�งผลให การเฝ+าระวังด านการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากข้ึนอาจนําไปสู�ปAญหาความ 
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                        เหลื่อมล้ําท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนได หากไม�มีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการป+องกันและ
รองรับผลกระทบต�างๆท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนซ่ึงรวมถึงการเตรียมความพร อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบพลิกผันท่ีจะเกิดข้ึนอย�างรวดเร็วโดยเฉพาะอย�างยิ่งหากการเข าถึงเทคโนโลยีโครงสร างพ้ืนฐาน
และองค&ความรู สมัยใหม�มีระดับความแตกต�างกันระหว�างกลุ�มประชากรต�างๆโดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี



และนวัตกรรมดังกล�าวจะส�งผลต�อท้ังการจ างงานและอาชีพท่ีจะมีรูปแบบและลักษณะงานท่ีเปลี่ยนไปมีความ
ต องการ 

แรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากข้ึนหลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปAจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด วย
ระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพท่ีต องการทักษะระดับตํ่าก�อให เกิดความเสี่ยงต�อความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท่ีปรับตัวไม�ทันหรือขาดความรู และทักษะท่ีทันกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน&ท่ีจะทําให 
เกิดการพัฒนาขยายความเป*นเมืองวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปอย�างรวดเร็วรวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ี
อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งข้ึนซ่ึงปAจจัยท้ังหมดดังกล�าวจะส�งผลให ปAญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของ
ประเทศมีความซับซ อนมากยิ่งข้ึน 

   จากปAจจัยและแนวโน มท่ีคาดว�าจะส�งผลต�อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต�างๆ
ข างต นเห็นได ว�าบริบทและสภาพแวดล อมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน มท่ีจะเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วมี
พลวัตสูงและมีความซับซ อนหลากหลายมิติซ่ึงจะส�งผลต�ออนาคตการพัฒนาประเทศอย�างมากดังนั้นการพัฒนา
ประเทศจึงจําเป*นต องมียุทธศาสตร&การพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุกด านการพัฒนาท่ีเก่ียวข องมีความร�วมมือใน
ลักษณะประชารัฐจากภาคส�วนต�างๆในรูปแบบของหุ นส�วนการพัฒนาท่ีเป*นการดําเนินงานอย�างบูรณาการเนื่องจาก
ทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวข องซ่ึงกันและกันโดยประเทศไทยจําเป*นต องมีทรัพยากรมนุษย&ท่ีมีคุณภาพมีความรู 
สมรรถนะและทักษะท่ีสอดคล องกับการเปลี่ยนแปลงต�างๆสามารถรู เท�าทันและปรับตัวให สามารถดําเนินชีวิตได 
อย�างมีความสุขมีอาชีพท่ีม่ันคงสร างรายได ท�ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ&และกติกาใหม�ๆและมาตรฐานท่ี
สูงข้ึนโดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วซ่ึงจําเป*นต องมีการพัฒนาระบบและปAจจัยส�งเสริมต�างๆท่ี
เก่ียวข องไปพร อมกันท้ังในส�วนของระบบการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะฝCมือท่ีสอดคล องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต�ละช�วงวัยระบบบริการสาธารณะโครงสร างพ้ืนฐานรวมท้ังการให ความสําคัญกับการส�งเสริมเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือให ประเทศไทยสามารถยกระดับเป*นเจ าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก าวทันโลกจากการต�อยอด
การพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด&๔.๐ ส�งผลให เกิดการสร างห�วงโซ�มูลค�าทางเศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรและภาคบริการกระจายผลประโยชน&จากการพัฒนาลดปAญหาความเหลื่อมล้ําและนําไปสู�การเสริมสร าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส�วน 

   นอกจากนี้ประเทศไทยต องให ความสําคัญกับการสร างสมดุลความม่ันคงด านพลังงานและ
อาหารการรักษาไว ซ่ึงความหลากหลายเชิงนิเวศการส�งเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจและการพัฒนาและขยายความ
เป*นเมืองท่ีเติบโตอย�างต�อเนื่องท่ีเป*นมิตรต�อสิ่งแวดล อมพร อมกับการมีข อกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ&ท่ี
เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใช พ้ืนท่ีท่ีชัดเจนขณะท่ีการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส&กฎหมายระบบ
ภาษีต องมีกลยุทธ&การพัฒนาท่ีสามารถอํานวยความสะดวกและส�งเสริมให ประเทศมีศักยภาพการแข�งขันท่ีสูงข้ึนและ 
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             สามารถใช จุดแข็งในเรื่องตําแหน�งท่ีต้ังทางภูมิศาสตร&ของประเทศให เกิดประโยชน&ต�อการพัฒนาประเทศ
มากข้ึนรวมท้ังให ความสําคัญของการรวมกลุ�มความร�วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพ่ือ
กระชับและสร างสัมพันธไมตรีเสริมสร างความสัมพันธ&ทางการทูตซ่ึงจะก�อให เกิดการสร างพลังทางเศรษฐกิจและ
รักษาความม่ันคงของประเทศโดยจําเป*นต องสร างความพร อมในการท่ีจะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให 



เป*นไปตามระเบียบกติกาสากลในด านต�างๆขณะเดียวกันประเทศไทยจําเป*นต องเร�งให มีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให เกิดการบริหารราชการท่ีดีและมีเสถียรภาพทางการเมืองมีการส�งเสริมคนในชาติให ยึดม่ันสถาบัน
หลักเป*นศูนย&รวมจิตใจเพ่ือให เกิดความรักความสามัคคีและลดความขัดแย งภายในประเทศโดยท่ีนโยบายการพัฒนา
ต�างๆจําเป*นต องคํานึงถึงความสอดคล องกับโครงสร างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรท่ีอาจจะมีความแตกต�าง
จากปAจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้นภายใต เง่ือนไขโครงสร างประชากรโครงสร างเศรษฐกิจสภาพสังคมสภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล อมและปAจจัยการพัฒนาต�างๆท่ีเก่ียวข องส�งผลให ประเทศไทยจําเป*นต องมีการวางแผนการพัฒนาท่ี
รอบคอบและครอบคลุมอย�างไรก็ตามหลายประเด็นพัฒนาเป*นเรื่องท่ีต องใช ระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือให เกิด
การปรับตัวซ่ึงจะต องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร างการขับเคลื่อนการพัฒนาให ประเทศ
เจริญก าวหน าไปในอนาคตจึงจําเป*นต องกําหนดวิสัยทัศน&ในระยะยาวท่ีต องบรรลุพร อมท้ังแนวยุทธศาสตร&หลักใน
ด านต�างๆเพ่ือเป*นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย�างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและ
จุดเด�นของประเทศและปรับปรุงแก ไขจุดอ�อนและจุดด อยต�างๆอย�างเป*นระบบโดยยุทธศาสตร&ชาติจะเป*นเป+าหมาย
ใหญ�ในการขับเคลื่อนประเทศและถ�ายทอดไปสู�แผนในระดับอ่ืนๆเพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร&
ภารกิจและพ้ืนท่ีซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีพิเศษต�างๆอาทิเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให 
การพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการได อย�างม่ันคงม่ังค่ังและยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน�ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืนเป=นประเทศพัฒนาแล&วด&วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป*นคติพจน&ประจําชาติว�า “ม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต�อ
ผลประโยชน&แห�งชาติอันได แก�การมีเอกราชอธิปไตยการดํารงอยู�อย�างม่ันคงและยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู�ร�วมกันในชาติอย�างสันติสุขเป*นป\กแผ�นมีความม่ันคงทางสังคมท�ามกลาง
พหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป*นมนุษย&ความเจริญเติบโตของชาติความเป*นธรรมและความอยู�ดีมี
สุขของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล อมความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน&ของชาติภายใต การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล อมระหว�างประเทศและการ
อยู�ร�วมกันอย�างสันติประสานสอดคล องกันด านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย�างมีเกียรติและ
ศักด์ิศรี 

ความม่ันคงหมายถึงการมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับท้ังระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปAจเจกบุคคลและ 
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                    มีความม่ันคงในทุกมิติท้ังมิติทางการทหารเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล อมและการเมืองเช�นประเทศมี
ความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย&ทรงเป*นประมุขสถาบัน
ชาติศาสนาพระมหากษัตริย&มีความเข มแข็งเป*นศูนย&กลางและเป*นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนมีระบบการเมืองท่ี
ม่ันคงเป*นกลไกท่ีนําไปสู�การบริหารประเทศท่ีต�อเนื่องและโปร�งใสตามหลักธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและ



ความสามัคคีสามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข มแข็งครอบครัวมีความอบอุ�นประชาชนมีความ
ม่ันคง 
ในชีวิตมีงานและรายได ท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิตมีการออมสําหรับวัยเกษียณความม่ันคงของอาหารพลังงาน
และน้ํามีท่ีอยู�อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย&สิน 

        ความม่ังคั่ง หมายถึงประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย�างต�อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข า
สู�กลุ�มประเทศรายได สูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลงประชากรมีความอยู�ดีมีสุขได รับผลประโยชน&จากการ
พัฒนาอย�างเท�าเทียมกันมากข้ึนและมีการพัฒนาอย�างท่ัวถึงทุกภาคส�วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค&การ
สหประชาชาติไม�มีประชาชนท่ีอยู�ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข มแข็งขณะเดียวกันต องมี
ความสามารถในการแข�งขันกับประเทศต�างๆท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให สามารถสร างรายได ท้ัง
จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห�งอนาคตเพ่ือให สอดรับกับบริบทการ
พัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไปและประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลกและมีความสัมพันธ&ทางเศรษฐกิจและการค า
อย�างแน�นแฟ+นกับประเทศในภูมิภาคเอเชียเป*นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส�งการผลิต
การค าการลงทุนและการทําธุรกิจเพ่ือให เป*นพลังในการพัฒนานอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ&ในทุนท่ีจะสามารถสร าง
การพัฒนาต�อเนื่องไปได ได แก�ทุนมนุษย&ทุนทางปAญญาทุนทางการเงินทุนท่ีเป*นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคมและ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 

                   ความย่ังยืน หมายถึงการพัฒนาท่ีสามารถสร างความเจริญรายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนให 
เพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่องซ่ึงเป*นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู�บนหลักการใช การรักษาและการฟQRนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนไม�ใช ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม�สร างมลภาวะต�อสิ่งแวดล อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศการผลิตและการบริโภคเป*นมิตรกับสิ่งแวดล อมและ
สอดคล องกับเป+าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ&มากข้ึนและสิ่งแวดล อมมีคุณภาพดี
ข้ึนคนมีความรับผิดชอบต�อสังคมมีความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชน&ส�วนรวมรัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ�งประโยชน&
ส�วนรวมอย�างยั่งยืนและให ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของประชาชนและทุกภาคส�วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย�างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

                    โดยมีเป+าหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติม่ันคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อย$างต$อเนื่องสังคมเป=นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช�วงวัยให เป*นคนดีเก�งและมีคุณภาพสร างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป*นมิตรกับสิ่งแวดล อมและมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน&ส�วนรวมโดย
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร&ชาติประกอบด วย 
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๑) ความอยู�ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข�งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได  
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย&ของประเทศ 



๔) ความเท�าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล อมและความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข าถึงการให บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร�ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร�ชาติด&านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป+องกันและแก ไขปAญหาท่ีมีผลกระทบต�อความม่ันคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให พร อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต�อความ

ม่ันคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร�วมมือด านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึง

องค&กรภาครัฐและท่ีมิใช�ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค&รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร�ชาติด&านการสร&างความสามารถในการแข$งขัน 
(๑) การเกษตรสร างมูลค�า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห�งอนาคต 
(๓) สร างความหลากหลายด านการท�องเท่ียว 
๔.๔ โครงสร างพ้ืนฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู ประกอบการยุคใหม� 

๔.๓ ยุทธศาสตร�ชาติด&านการพัฒนาและเสริมสร&างศักยภาพทรัพยากรมนุษย� 

(๑) การปรับเปลี่ยนค�านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช�วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ท่ีตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปAญญาของมนุษย&ท่ีหลากหลาย 
(๕) การเสริมสร างให คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(๖) การสร างสภาพแวดล อมท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาและเสริมสร างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย& 
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(๗) การเสริมสร างศักยภาพการกีฬาในการสร างคุณค�าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 



๔.๔ ยุทธศาสตร�ชาติด&านการสร&างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ําสร างความเป*นธรรมในทุกมิติ 

 (๒) การกระจายศูนย&กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท องถ่ินในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร�ชาติด&านการสร&างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป=นมิตรกับส่ิงแวดล&อม 

(๑) สร างการเติบโตอย�างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร างการเติบโตอย�างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร างการเติบโตอย�างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป*นมิตรต�อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ�งเน นความ

เป*นเมืองท่ีเติบโตอย�างต�อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ําพลังงานและเกษตรท่ีเป*นมิตรต�อสิ่งแวดล อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน&เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร�ชาติด&านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป*นศูนย&กลางตอบสนองความต องการและให บริการ

อย�างสะดวกรวดเร็วโปร�งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร&ชาติเป*นเป+าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็นทุกภารกิจและทุกพ้ืนท่ี 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจส�งเสริมให ประชาชนและทุกภาค

ส�วนมีส�วนร�วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป*นคนดีและเก�งยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสํานึกมี

ความสามารถสูงมุ�งม่ันและเป*นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร�งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล องเหมาะสมกับบริบทต�างๆและมีเท�าท่ีจําเป*น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต�อประชาชนโดยเสมอ

ภาค 
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 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได จัดทําข้ึนในช�วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ&โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล ชิดกันมากข้ึนโดยได น อม
นําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป*นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศต�อเนื่องจากแผนพัฒนาฯฉบับ



ท่ี ๙–๑๑เพ่ือเสริมสร างภูมิคุ มกันและช�วยให สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู�ได อย�างม่ันคงเกิดภูมิคุ มกันและมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย�างเหมาะสมส�งผลให การพัฒนาประเทศสู�ความสมดุลและยั่งยืน  
                      ในการจัดทําแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ (สศช.) ได จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร&ชาติ ๒๐ ปC (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซ่ึงเป*นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศและเป+าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ัง
การปรับโครงสร างประเทศไทยไปสู�ประเทศไทย๔.๐ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศนอกจากนั้นได ให 
ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส�วนท้ังในระดับกลุ�มอาชีพระดับภาคและระดับประเทศใน
ทุกข้ันตอนของแผนฯอย�างกว างขวางและต�อเนื่องเพ่ือร�วมกันกําหนดวิสัยทัศน&และทิศทางการพัฒนาประเทศรวมท้ัง
ร�วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร&ของแผนฯเพ่ือมุ�งสู� “ความม่ันคงม่ังค่ังและยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ จึงเป*นจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการเชื่อมต�อกับ
ยุทธศาสตร&ชาติ ๒๐ ปCในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร&ระยะยาวสู�การปฏิบัติโดยในแต�ละยุทธศาสตร&ของ
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ ได กําหนดประเด็นการพัฒนาพร อมท้ังแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีต องดําเนินการให เห็นผล
เป*นรูปธรรมในช�วง ๕ปC แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร&ชาติเพ่ือเตรียมความพร อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได อย�างเหมาะสมขณะเดียวกันยังได กําหนด
แนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจนเพ่ือกํากับให การพัฒนาเป*นไปอย�างมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพนาไปสู�การพัฒนาเพ่ือประโยชน&สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช$วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสําคัญในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล&อมการพัฒนาประเทศ 
๒.๑ สถานการณ&และแนวโน มภายนอก 
๒.๒ สถานการณ&และแนวโน มภายใน 

๓. วัตถุประสงค�และเป3าหมายการพัฒนาในช$วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ 
๓.๑. วัตถุประสงค& 

   ๓.๒. เป+าหมายรวม 
๔. ยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร&ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร&โดยมี ๖ ยุทธศาสตร&
ตามกรอบยุทธศาสตร&ชาติ ๒๐ ปC และอีก ๔ ยุทธศาสตร&ท่ีเป*นปAจจัยสนับสนุนดังนี้ 

๔.๑ ยุทธศาสตร&การเสริมสร างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย& 
๔.๒ ยุทธศาสตร&การสร างความเป*นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

   ๔.๓ ยุทธศาสตร&การสร างความเข มแข็งทางเศรษฐกิจและแข�งขันได อย�างยั่งยืน 
๔.๔ ยุทธศาสตร&การเติบโตท่ีเป*นมิตรกับสิ่งแวดล อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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๔.๕ ยุทธศาสตร&การเสริมสร างความม่ันคงแห�งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู�ความม่ังค่ัง

และยั่งยืน 
๔.๖ ยุทธศาสตร&การบริหารจัดการในภาครัฐการป+องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร

มาภิบาลในสังคมไทย 
๔.๗ ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส& 
๔.๘ ยุทธศาสตร&การพัฒนาวิทยาศาสตร&เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 



๔.๙ ยุทธศาสตร&การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
๔.๑๐ ยุทธศาสตร&ความร�วมมือระหว�างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

๕. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ สู$การปฏิบัติ 
๕.๑ หลักการ 
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ 
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ 

 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ$มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
    แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑.สภาพท่ัวไป 
๑.๑ ท่ีตั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้ังอยู�ระหว�างละติจูด๑๔◦๗' ถึง๑๘◦๒๗' 

เหนือและลองติจูด๑๐๐◦๕๔' ถึง๑๐๕◦๓๗' ตะวันออกต้ังอยู�ในตําแหน�งศูนย&กลางของอนุภูมิภาคลุ�มแม�น าโขงโดยมี
อาณาเขตติดต�อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด านตะวันออกและด านเหนือมีแม�น าโขงเป*นเส นก้ัน
พรมแดนและด านใต ติดต�อราชอาณาจักรกัมพูชาโดยมีเทือกเขาพนมดงรักก้ันพรมแดน 

๑.๒ พ้ืนท่ีและลักษณะภูมิประเทศมีพ้ืนท่ีรวม ๑๐๕.๕๓ ล านไร�ลักษณะภูมิ
ประเทศเป*นท่ีราบสูงมีความลาดเอียงไปทางตะวันออกมีลักษณะคล ายกระทะแบ�งเป*น ๒ เขตใหญ�ได แก�บริเวณแอ�งท่ี
ราบโคราชอยู�บริเวณท่ีราบลุ�มแม�น้ํามูลและชีลักษณะเป*นท่ีราบสูงสลับกับเนินเขาและบริเวณแอ�งสกลนครอยู�ทาง
ตอนเหนือของภาคต้ังแต�แนวเขาภูพานไปจนถึงแม�น้ําโขงเทือกเขาท่ีแบ�งระหว�างแอ�งโคราชและแอ�งสกลนครได แก�
เทือกเขาภูพาน 

๑.๓ ภูมิอากาศมีอากาศร อนชื้นสลับกับแล งแบ�งเป*น ๓ ฤดู คือฤดูร&อนช$วงเดือน
กุมภาพันธ�-พฤษภาคมอากาศจะร อนและแห งแล งมากจังหวัดท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดคืออุดรธานีฤดูฝนช$วงเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคมได รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําให มีฝนตกเป*นบริเวณกว างแต�มีแนวเทือกเขาดง
พญาเย็นและสันกําแพงก้ันลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต ส�งผลให พ้ืนท่ีแอ�งโคราชซ่ึงเป*นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห ง
แล งกว�าแอ�งสกลนครจังหวัดท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดคือนครพนมฝนตกน อยท่ีสุดคือนครราชสีมาฤดูหนาวช$วงเดือน
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ�อากาศหนาวเย็นได รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนจังหวัดท่ีมี
อุณหภูมิต่ําสุดคือจังหวัดเลย 

๑.๔ การใช&ประโยชน�ท่ีดินในปC ๒๕๕9 มีพ้ืนท่ีรวม ๑๐๕.๕๓ ล านไร�จําแนกเป*น
พ้ืนท่ีปxาไม  ๑๕.๖๖ ล านไร�หรือร อยละ ๑๔.๙ พ้ืนท่ีทําการเกษตร ๖๓.๘7 ล านไร� หรือร อยละ ๖๐.๕ และพ้ืนท่ีใช  

ประโยชน&อ่ืนๆ 26.02 ล านไร�หรือร อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนท่ีภาค 

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ 
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๑.๕.๑ ดินสภาพดินเป*นดินทรายไม�อุ มน้ําทําให ขาดแคลนน้ําและขาด
ธาตุอาหารใต ดินมีเกลือหินทําให ดินเค็มจึงมีข อจํากัดต�อการใช ท่ีดินเพ่ือการเกษตร 

๑.๕.๒ แหล$งน้ํามีลุ�มน้ําขนาดใหญ� ๓ ลุ�ม ได แก�แม�น้ําชีมีความยาว
ประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตรยาวท่ีสุดในประเทศไทยมีต นน้ําท่ีทิวเขาเพชรบูรณ&และไหลไปรวมกับแม�น้ํามูลท่ีจังหวัด
อุบลราชธานีแม�น้ํามูลมีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต นน้ําอยู�ท่ีเทือกเขาสันกําแพงแล วไหลลงสู�แม�น้ําโขงท่ี
จังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังมีลําน้ําสาขาย�อยได แก� ลําปาว ลําน้ําอูน ลําน้ําสงคราม ลําเสียว ลําน้ําเลย       ลํา



น้ําพองและลําตะคองรวมท้ังแหล�งน้ําธรรมชาติขนาดใหญ�ท่ีกระจายอยู�ในพ้ืนท่ี เช�นหนองหาร (สกลนคร) และบึง
ละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล�งน้ําบาดาลมีปริมาณน้ําในเกณฑ&เฉลี่ย ๕ - ๑๐ ลูกบาศก&เมตรต�อชั่วโมงท่ีความ
ลึกของบ�อประมาณ ๓๐ เมตรคุณภาพของน้ําบาดาลมีตั้งแต�เค็มจัดกร�อยและจืดเนื่องจากพ้ืนท่ีในแอ�งโคราชและแอ�ง
สกลนครจะรองรับด วยหินเกลือหากเจาะน้ําบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้ําเค็ม 

                                  ๑.๕.๓ ปNาไม&ในปC ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีปxาไม จานวน 
๑๕.๖6 ล านไร�คิดเป*นร อยละ๑๔.9 ของพ้ืนท่ีภาคหรือร อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนท่ีปxาไม ท้ังประเทศซ่ึงยังตํ่ากว�าค�า
เป+าหมายในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต องมีพ้ืนท่ีปxาไม ร อยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีส�วนใหญ�มีลักษณะเป*นปxา
เบญจพรรณ 

๒. โครงข$ายคมนาคมขนส$งและการบริการสาธารณูปโภค 
๒.๑ โครงข$ายถนนเช่ือมโยงกับโครงข$ายหลักของประเทศและเช่ือมโยงสู$

ประเทศเพ่ือนบ&านสปป.ลาวกัมพูชาและสามารถเช่ือมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต& 
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เส นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
๒.๑.๓ เส นทางใหม�เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก ๒ 

๒.๒ รถไฟ 
๒.๓ สนามบิน 
๒.๔ ด$านชายแดน 
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร&างพ้ืนฐานขนาดใหญ$ท่ีอยู$ระหว$างดําเนินการใน

ภาคได แก�รถไฟความเร็วสูง (ช�วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมาช�วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู� (ช�วงชุมทางถนนจิ
ระ-ขอนแก�นช�วงขอนแก�น-หนองคายช�วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว�างเมืองและทางพิเศษ (ช�วงบางปะ
อิน-นครราชสีมาช�วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค 
๒.๖.๑ ไฟฟ+า 
๒.๖.๒ ประปา 

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได& 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ 
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา 
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร 

จํานวนประชากรของภาคมากท่ีสุดของประเทศปC ๒๕60 มีจานวน
ประชากร ๒๑.๙8 ล านคนหรือร อยละ๓๓.2 ของประเทศเพ่ิมข้ึนจาก ๒๑.69 ล านคนในปC๒๕๕5 และมีอัตราการ 
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                     เพ่ิมข้ึนของประชากรในช�วงปC ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร อยละ ๐.๓1 ตํ่ากว�าประเทศท่ีมีอัตราการ
เพ่ิมเฉลี่ยร อยละ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมามีประชากรมากท่ีสุด๒.58 ล านคนรองลงมาคือจังหวัดอุบลราชธานีมี
ประชากร1.81 ล านคนและจังหวัดขอนแก�นมีประชากร ๑.76 ล านคนคิดเป*นร อยละ ๑๒.๐๘.๕ และ๘.๒ ของ
ประชากรภาคตามลําดับ 

๔.๒ แรงงาน 



แรงงานส$วนใหญ$มีความรู&ระดับประถมศึกษาแรงงานระดับอาชีวะมี
สัดส$วนน&อยมากในปC ๒๕60 มีกําลังแรงงาน 9.63 ล านคนส�วนใหญ�อยู�ในภาคเกษตรร อยละ 50.77 ของกําลัง
แรงงานของภาคจํานวนแรงงานท่ีมีความรู ระดับประถมลดลงจากร อยละ 57.8 ในปC๒๕๕5 เป*นร อยละ 56.48 ใน
ปC ๒๕60 มีความรู ระดับมัธยมต นเพ่ิมข้ึนจากร อยละ 16.02 ในปC๒๕๕5 เป*นร อยละ๑๗.9 ในปC๒๕60 ระดับมัธยม
ปลายเพ่ิมข้ึนจากร อยละ 11.87 ในปC๒๕๕5 เป*นร อยละ๑๑.96 ในปC๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมข้ึนเล็กน อย
จากร อยละ๒.07 ในปC๒๕๕5 เป*นร อยละ๒.09 ในปC๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึนจากร อยละ 7.05  ในปC ๒๕๕5 
เป*นร อยละ 9.56 ในปC ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา 

สถาบันการศึกษามีทุกระดับโดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห�งครอบคลุม
เกือบทุกจังหวัดแยกเป*นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห�งเอกชน ๑๐ แห�งและสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห�งในจํานวน
นี้เป*นสถาบันวิจัย ๑๒ แห�งซ่ึงมากท่ีสุดในประเทศ 

๔.๔ สาธารณสุข 

มีสถานบริการสาธารณสุขให&บริการครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีในปC 
2560 มีจํานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห�งได แก�โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห�งโรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.) 
23 แห�งโรงพยาบาลศูนย& (รพศ.) 9 แห�งและโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จํานวน ๓,๔๗7 แห�ง 

๕. ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล&อมและภัยพิบัติ 
๕.๑ สถานการณ�ด&านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล&อม 

ทรัพยากรปNาไม&มีแนวโน&มลดลงในปC๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
พ้ืนท่ีปxาไม จํานวน ๑๕.๖6 ล านไร�คิดเป*นร อยละ๑๔.9 ของพ้ืนท่ีภาคหรือร อยละ๑๕.๓ ของพ้ืนท่ีปxาไม ท้ังประเทศ
ในช�วงปC 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปxาไม ของภาคลดลงเฉลี่ยร อยละ 0.24 เนื่องจากการบุก
รุกพ้ืนท่ีปxาไม เพ่ือการเกษตรท่ีเพ่ิมมากข้ึนโดยจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีปxาไม ต�อพ้ืนท่ีจังหวัดมากท่ีสุดได แก�จังหวัดมุกดาหาร
รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิจังหวัดเลยและจังหวัดอุบลราชธานี 

๕.๒สถานการณ�ด&านภัยพิบัติ 

การเกิดไฟปNามีแนวโน&มเพ่ิมข้ึนในช�วงปC ๒๕๕6 - ๒๕60 มีจํานวนการ 
เกิดไฟปxาเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร อยละ 8.8 โดยปC ๒๕60 เกิดไฟไหม ปxาจํานวน 878 ครั้งพ้ืนท่ีถูกไฟไหม  9,687 ไร�ลดลง
จากปC ๒๕๕6 ท่ีมีจํานวน 1,574 ครั้งและจํานวนพ้ืนท่ีปxาถูกไฟไหม  19,622 ไร�ซ่ึงเป*นปCท่ีเกิดไฟไหม ปxามากท่ีสุด
โดยในระหว�างปC ๒๕๕6 - ๒๕60 เกิดไฟไหม ปxาเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต�อปCคิดเป*นพ้ืนท่ีท่ีถูกไฟไหม เฉลี่ย๑๘,๗๔๑.๒ 
ไร�ต�อปC 
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๖. สภาวะแวดล&อม 
๖.๑ จุดแข็ง 
๖.๒ จุดอ$อน 
๖.๓ โอกาส 
๖.๔ ภัยคุกคาม 



๗. ป6ญหาและประเด็นท&าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 

                                   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปAญหาพ้ืนฐานด านการขาดแคลนน้ําดินคุณภาพตํ่าประสบ
อุทกภัยและภัยแล งซํ้าซากคนมีปAญหาท้ังในด านความยากจนและมีปAญหาภาวะทุพโภชนาการแต�มีความพร อมด าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู�ความ “ม่ันคงม่ัง
ค่ังยั่งยืน” จําเป*นจะต องแก ไขปAญหาพ้ืนฐานควบคู�ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช ความรู เทคโนโลยีนวัตกรรมและ
ความคิดสร างสรรค&ในการเสริมสร างความเข มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให มีการเจริญเติบโตได อย�างเต็มศักยภาพ
พร อมท้ังการแสวงหาโอกาสการนําความรู ทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช�วยขับเคลื่อนโดยการใช 
ประโยชน&จากโครงการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานด านคมนาคมขนส�งขนาดใหญ�ท่ีเชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กับโครงข�ายระบบการคมนาคมขนส�งและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศรวมท้ังการใช ประโยชน&จากการเชื่อมโยง
และข อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ านในกลุ�มอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขงท่ีกําลังมีการเจริญเติบโตอย�างรวดเร็วมาเสริมสร าง
กิจกรรมการพัฒนาใหม�ๆให แก�ภาคเพ่ือให มีอัตราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอต�อการลดความเหลื่อมล้ํากับพ้ืนท่ีส�วนอ่ืนๆ
ของประเทศได ในระยะยาว 

๘.๑ เป3าหมายเชิงยุทธศาสตร� : พัฒนาอีสานสู�มิติใหม�ให เป*น“ศูนย�กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ$มแม$น้ําโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค� 
๘.๒.๑ เพ่ือแก ปAญหาปAจจัยพ้ืนฐานด านน้ําและดินให เอ้ือต�อการประกอบ

อาชีพการดํารงชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช�วยเหลือคนจนผู ด อยโอกาสและผู สูงอายุให มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีพ่ึงพาตนเองพ่ึงพาครอบครัวและพ่ึงพากันในชุมชนได  
๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร างมูลค�าเพ่ิมโดยใช ความรู 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนให การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม�ต่ํากว�าระดับประเทศ 
๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห�วงโซ�มูลค�าของระบบเศรษฐกิจภาคเข ากับระบบ

เศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป*นศูนย&กลางเศรษฐกิจของ

อนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขงและมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป*นศูนย&กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

๘.๓ เป3าหมาย 
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม�เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ

กระจายรายได ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง 
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๘.๔ ตัวชี้วัดและค$าเป3าหมาย 

ตัวชี้วัด ค$าฐาน 
ค$าเป3าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 

อัตราการเจริญเติบโต 892,676  ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัวเฉลี่ย 



ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล านบาท 
(ปC 2559)  

ไม�ต่ํากว�า 
ร อยละ 
3.5 

ไม�ต่ํากว�า 
ร อยละ 
3.5 

ไม�ต่ํากว�า 
ร อยละ 
3.5 

ไม�ต่ํากว�า 
ร อยละ 
3.5 

ร อยละ 3.5  ต�อ
ปC 

สัมประสทิธิ์ความไม�
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

0.446  
(ปC 2560) 

ลดลงต่าํ
กว�า 
0.446 

ลดลงต่าํ
กว�า 
0.446 

ลดลงต่าํ
กว�า 
0.446 

ลดลงต่าํ
กว�า 
0.446 

ลดลงต่าํกว�า 
0.446 

8.5.1 ยุทธศาสตร�ที่ ๑ บริหารจัดการนํ้าให&เพียงพอต$อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย$างย่ังยืน 

8.5.2 ยุทธศาสตร�ที่ ๒ แก&ป6ญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู&มี
รายได&น&อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

8.5.3 ยุทธศาสตร�ที่ ๓ สร&างความเข&มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน
ควบคู$กับการแก&ป6ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม 

8.5.4 ยุทธศาสตร�ที่ 4 พัฒนาการท$องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
     8.5.5 ยุทธศาสตร�ที่ 5 ใช&โอกาสจากการพัฒนาโครงข$ายคมนาคมขนส$งที่
เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม$ๆของภาค 

8.5.6 ยุทธศาสตร�ที่ 6 พัฒนาความร$วมมือและใช&ประโยชน�จากข&อตกลง
กับประเทศเพ่ือนบ&านในการสร&างความเข&มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
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             1.4 แผนกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอํานาจเจริญ  รายละเอียดมีดังนี้ 
 1.วิสัยทัศน� 
  “  ข�าวหอมมะลิเป�นเลิศ การท�องเท่ียวและการค�าชายแดนได�มาตรฐานสากล ” 
 2.พันธกิจ 



  1) พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAPและเพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑ&เพ่ิมช�องทางการตลาดข าว
หอมมะลิคุณภาพดี  
  2) ฟQRนฟูและพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวให มีศักยภาพและพัฒนาทักษะบุคลากร ส�งเสริมการ
ประชาสัมพันธ& และการตลาดให ได มาตรฐาน 
  3) เสริมสร างความเข มแข็งเครือข�ายวิสาหกิจชุมชน ผู ประกอบการและเครือข�ายพันธมิตรธุรกิจ
การค าชายแดน ท้ังด านการบริหารจัดการและพัฒนาระบบโลจิสติกส&เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน 
 3.เป3าประสงค�รวม 
  1) เพ่ิมผลผลิตให ได ตามมาตรฐาน และสร างมูลค�าผลิตภัณฑ&ด วยการแปรรูปเพ่ิมช�องทาง 
การตลาดท้ังในและต�างประเทศ ข าวหอมมะลิคุณภาพดี 
  2) พัฒนาคุณภาพแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพให ได มาตรฐานและเสริมสร างการบริหารจัดการการ
มีส�วนร�วมขององค&กรปกครองส�วนท องถ่ินและชุมชนในแหล�งท�องเท่ียว  
  3) สร างเครือข�ายการค ากลุ�มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลค�าการค าชายแดนด วยระบบโลจิสติกส& (Logistics) 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 4. ตัวช้ีวัด/ค$าเป3าหมาย 
  1) ผลผลิตข าวหอมมะลิต�อไร�เพ่ิมข้ึน เป+าหมาย 4 ปC 400 กก. ต�อไร� 
  2) ร อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได จาการท�องเท่ียว เป+าหมายรวม 4 ปC ร อยละ 20  
  3) มูลค�าการค าชายแดนเพ่ิมข้ึน เป+าหมายรวม 4 ปC ร อยละ 20 
  4) อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 2เป+าหมายรวม 
4 ปC ขยายตัวร อยละ 8 
  5) มูลค�าผลิตภัณฑ&มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน เป+าหมายรวม 4 ปC ร อยละ 12  
  6) ผลิตภัณฑ&มวลรวมของกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 2 เพ่ิมข้ึนเป+าหมายรวม 
4 ปCร อยละ 12 
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เป3าประสงค�รวม 
ตัวชี้วัด/ 

เป3าหมายรวม 4 ป� 
ข&อมูลค$าฐาน 

ค$าเป3าหมายรายป� 
2557 2558 2559 2560 



1. เพิ่มผลผลิตให ได ตามมาตรฐานและ
สร างมูลค�าผลิตภัณฑ&ด วยการแปรรูป
เพิ่มช�องทางการตลาดท้ังในและ
ต�างประเทศ ข าวหอมมะลิคุณภาพดี 

 1. ผลผลิตข าวหอมมะลิต�อไร�
เพิ่มขึ้น เป+าหมาย 4 ปC 400 
กก. ต�อไร� 
 
 

ผลผลิต 
ปC 57 
313 
กก./ไร� 

330 360 
 

390 400 

เป3าประสงค�รวม 
ตัวชี้วัด/ 

เป3าหมายรวม 4 ป� 
ข&อมูลค$าฐาน 

ค$าเป3าหมายรายป� 
2557 2558 2559 2560 

2. ฟQRนฟูและพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวให มี
ศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร 
ส�งเสริมการประชาสัมพันธ& และ
การตลาดให ได มาตรฐาน 

2. ร อยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายได จา
การท�องเท่ียว  
เป+าหมายรวมร อยละ 20 

รายได  
ปC 2556 
7,537.32 ล าน
บาท  

5 10 15 20 

3. สร างเครือข�ายการค ากลุ�มจังหวัดเพือ่
เพิ่มมูลค�าการค าชายแดนด วยระบบ โล
จิสติกส&(Logistics)ท่ีมีประสิทธิ ภาพ  

3. มูลค�าการค าชาย แดน เพิม่ขึ้น
เป+าหมายรวมร อยละ 20 
 

มูลค�าปC 2556 
11,039.47 
ล านบาท 

5 10 15 20 

4. อัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจกลุ�มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอน 
ล�าง 2 เป+าหมายรวมร อยละ 8 

(เฉล่ียปC  
53 – 56) 
58 ล านบาท 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

5. มูลค�าผลิตภัณฑ&มวลรวม
จังหวัด (GPP) ภาคการเกษตร
เพิ่มขึ้นเป+าหมายรวมร อยล�ะ 12 

มูลค�า  
ปC 2556 
40,852.40
ล านบาท 

3 6 9 12 

6. ผลิตภัณฑ&มวลรวมของกลุ�ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล�าง 2 เป+าหมายรวมร อยละ 
12 
 

    มูลค�า  
ปC 2556 
227,788 
ล านบาท 

3 6 9 12 

 

 5. ประเดน็ยุทธศาสตร�   
 กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 2 ได กําหนดประเด็นยุทธศาสตร&การพัฒนากลุ�มจังหวัดฯ 
เพ่ือให บรรลุ วิสัยทัศน& 3 ประเด็นยุทธศาสตร& ดังนี้   
  5.1 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค$าข&าวหอมมะลิสู$ความต&องการของตลาด 
  เป3าประสงค� 
  1) เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตข าวหอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP  
  2) พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน เพ่ือสร างมูลค�าเพ่ิมให ผลิตภัณฑ&จากการแปร
รูปข าวหอมมะลิคุณภาพดี 
  3) พัฒนาและเพ่ิมช�องทางการตลาดข าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ&จากข าวหอมมะลิคุณภาพดี 
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  ตัวช้ีวัด/ค$าเป3าหมาย 



  1) ผลผลิตข าวหอมมะลิต�อไร�เพ่ิมข้ึน เป+าหมาย 4 ปC 400 ก.ก. ต�อไร� 
  2) ร อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค�าข าวหอมมะลิของกลุ�มจังหวัด เป+าหมาย รวม 4 ปC ร อยละ 8  
  3) มูลค�าผลิตภัณฑ&มวลรวมกลุ�มจังหวัดภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึนเป+าหมายรวม 4 ปC ร อยละ 12 
  กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข าวหอมมะลิให ได คุณภาพตามมาตรฐาน  
  2) ส�งเสริมเครือข�ายผู ผลิต ผู ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ&ข าวหอมมะลิคุณภาพดี 
  3) เพ่ิมช�องทางการตลาดข าวหอมมะลิคุณภาพดี 

  4) สร างและพัฒนาตราสินค า บรรจุภัณฑ& ระบบสารสนเทศด านการผลิตและการตลาด 
เป3าประสงค�เชิงยุทธศาสตร� ตัวช้ีวัด/ 

เป3าหมายรวม 4 ป� 
ข&อมูล 
ค$าฐาน 

ค$าเป3าหมายรายป� 
2557 2558 2559 2560 

1. เพ่ิมผลผลิตและพัฒนา
คุณภาพกระบวนการผลิต
ข าวหอมมะลิคุณภาพดีตาม
มาตรฐาน GAP  

 1. ผลผลิตข าวหอม
มะลิต�อไร�เพ่ิมข้ึน 
เป+าหมาย 4 ปC 400 
กก. ต�อไร� 

ผลผลิตปC 57 
313 
กก./ไร� 

330 360 390 400 

 2. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการแปรรูปตาม
มาตรฐาน เพ่ือสร าง
มูลค�าเพ่ิมให ผลิตภัณฑ&จาก
การแปรรูปข าวหอมมะลิ
คุณภาพดี 

ร อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
มูลค�าข าวหอมมะลิของ
กลุ�มจังหวัดเป+าหมาย
รวม 4 ปC ร อยละ 8 

มูลค�าปC 255๖ 
6.1 
ล านบาท 

2 4 6 8 

3. พัฒนาและเพ่ิมช�องทาง
การตลาดข าวหอมมะลิและ
ผลิตภัณฑ&จากข าวหอมมะลิ
คุณภาพดี 

มูลค�าผลิตภัณฑ&มวล
รวมกลุ�มจังหวัดภาค
การเกษตรเพ่ิมข้ึน        
เป+าหมายรวมร อยละ 
12 

มูลค�าปC 255๖ 
40,852.40 
ล านบาท 
 

3 6 9 12 

   
5.2 ยุทธศาสตร�ท่ี  2 พัฒนาคุณภาพการท$องเท่ียวให&ได&ระดับมาตรฐานและย่ังยืน 

  เป3าประสงค� 
  1) พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพในกลุ�มจังหวัดให มีคุณภาพและได มาตรฐานสากล  
  2) เสริมสร างความเข มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
  3) สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข�ายการท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ  
  4) ส�งเสริมการประชาสัมพันธ&และพัฒนาการตลาด 
  ตัวช้ีวัด/ค$าเป3าหมาย 
  1) ร อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได จากการท�องเท่ียว เป+าหมายรวม 4 ปC ร อยละ 20 
  2) อัตราการขยายตัวของรายได ท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัด ร อยละ 13.55 
  3) ร อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักท�องเท่ียว เป+าหมายรวม 4 ปC ร อยละ 20 
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  กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนา 



  1) พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพในกลุ�มจังหวัดให มีคุณภาพและได มาตรฐานสากล  
  2) เสริมสร างความเข มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
  3) สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข�ายการท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ 
  4) ส�งเสริมการประชาสัมพันธ&และพัฒนาการตลาดท�องเท่ียว และส�งเสริมการพัฒนาสินค า
ผลิตภัณฑ&ชุมชนเพ่ือการท�องเท่ียว 

เป3าประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 
ตัวช้ีวัด/ 

เป3าหมายรวม 4 ป� 
ข&อมูล 
ค$าฐาน 

ค$าเป3าหมายรายป� 
2557 2558 2559 2560 

1. พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวท่ี
มีศักยภาพในกลุ�มจังหวัดให 
มีคุณภาพและได มาตรฐาน 
สากล 

1. ร อยละท่ีเพ่ิมข้ึน
ของรายได จากการ
ท�องเท่ียวเป+าหมาย
รวมร อยละ 20 

รายได ปC 255
๖ 
5,679.61 
ล านบาท 

5 10 15 20 

2. สนับสนุนการพัฒนา
บริการและการบริหารจัด 
การของเครือข�ายการ
ท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ 
 

2. อัตราการขยาย 
ตัวของรายได ท�อง 
เท่ียวของกลุ�ม
จังหวัด ร อยละ 
13.55 

- 
 
 

- - - ร อยละ 
13.55 

 

3. ส�งเสริมการประชาสัมพันธ&
และพัฒนาการตลาด 
4. เสริมสร างความเข มแข็ง
ในการบริหารจัดการและ
พัฒนาการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืน 

3. ร อยละท่ีเพ่ิมข้ึน
ของจํานวนนักท�อง 
เท่ียว เป+าหมายรวม 
4 ปC ร อยละ 20 

จํานวน
นักท�องเท่ียว  
ปC 255๖ 
2,341,434 
คน 

5 10 15 20 

 

  5.3 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค&าและเพ่ิมมูลค$า          
การค&าชายแดนครบวงจรและได&มาตรฐานสากล 
  เป3าประสงค� 
  1) เสริมสร างความเข มแข็งของเครือข�ายวิสาหกิจชุมชนและผู ประกอบการเศรษฐกิจ         
ขนาดกลางและขนาดย�อม 
  2) เสริมสร างเครือข�ายพันธมิตรทางการค า การลงทุนในกลุ�มจงัหวัดและประเทศเพ่ือนบ าน 
  3) ศึกษาและพัฒนาระบบการให บริการโลจิสติกส& (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค า 
  4) เสริมสร างศักยภาพการแข�งขันของกลุ�มจังหวัดภายใต กรอบประชาคมอาเซียน 
  ตัวช้ีวัด/ค$าเป3าหมาย 
  1) ร อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค�าการค าชายแดน เป+าหมายรวม 4 ปCร อยละ 12 
  2) ร อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค�าการจําหน�ายผลิตภัณฑ& OTOP ค�าเป+าหมายรวม 4 ปC ร อยละ 20 
  กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนา 
  1) เสริมสร างความเข มแข็งของเครือข�ายวิสาหกิจชุมชนและผู ประกอบการเศรษฐกิจ         
ขนาดกลางและขนาดย�อม 
  2) เสริมสร างเครือข�ายพันธมิตรทางการค า การลงทุนในกลุ�มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ าน 
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  3) การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและส�งมอบ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนธุรกิจการค า 



  4) เสริมสร างศักยภาพและความร�วมมือภายใต กรอบประชาคมอาเซียน 
  5) พัฒนาด�านการค าชายแดนให มีมาตรฐานรองรับการค าการลงทุนระหว�างประเทศ 
  6) พัฒนาศักยภาพฝCมือแรงงาน  เพ่ิมผลิตภาพแรงงานและความสามารถในการแข�งขัน 

     
 สรุปแผนปฏบิัติราชการ ประจําป� ๒๕๕๗ – ๒๕60 
 ในปCงบประมาณ ๒๕๕๗–๒๕60 กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง ๒ ได ดําเนินโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร&การพัฒนากลุ�มจังหวัดฯ  รวม 33 โครงการ ใช งบประมาณท้ังสิ้น 1,457,842,409.80 บาท 
สํานักงานยุทธศาสตร&การบริหารกลุ�มจังหวัดได ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการของหน�วยงานต�างๆ ท่ีได รับ
การสนับสุนนงบประมาณ  สรุปได ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร�ที่ ๑ การพฒันาคุณภาพและเพิ่มมูลค$าข&าวหอมมะลิสู$ความต&องการของตลาด 
 กลุ�มจังหวัดฯ ได มีการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร&การพัฒนาการผลิตข าวหอมมะลิและสินค า
เกษตรปลอดภัยในหลายโครงการ ซ่ึงครอบคลุมถึงการจัดการความรู ด านการผลิตและการแปรรูป การจัดหาปAจจัย
การผลิตรวมถึงการพัฒนาแหล�งน้ําและระบบชลประทานและการจัดทํากิจกรรมทางการตลาดให กับข าวและ
ผลิตภัณฑ&ข าวแปรรูป เช�น Thai Hom Mali Expo เพ่ือแสดงสินค าและสร างพันธมิตรทางการค า ความสําเร็จของ
การดําเนินการของโครงการในยุทธศาสตร&ส�งผลให ประชาชน (โดยเฉพาะเกษตรกรและกลุ�มเกษตรกร) ท่ีเข าร�วมใน
โครงการได รับผลประโยชน&ท้ังทางตรง เช�น ระบบการเกษตรกรรมท่ีดีและมีมาตรฐานมากข้ึน มีการขยายตลาดของ
สินค าข าวและผลิตภัณฑ&ข าวแปรรูป ตลอดจนมีรายได เพ่ิมข้ึนและทางอ อม เช�น มีคุณภาพชีวิตของครอบครัวท่ีดีข้ึน  
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 และมีการสร างงานในพ้ืนท่ีส�งผลให มีการลดลงของการเคลื่อนย ายแรงงานจากส�วนภูมิภาคไปยังกรุงเทพ 

เป3าประสงค�เชิงยุทธศาสตร� ตัวช้ีวัด/ 
เป3าหมายรวม 4 ป� 

ข&อมูลค$าฐาน ค$าเป3าหมายรายป� 
2557 2558 2559 2560 

1. เสริมสร างความเข มแข็ง
ของเครือข�ายวิสาหกิจชุมชน
และผู ประกอบการ 
เศรษฐกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อม 
 

1. ร อยละท่ีเพ่ิมข้ึน
ของมูลค�าการค า
ชายแดน เป+าหมาย
ร อยละ 20 

มูลค�าปC 2556 
14,650.95  
ล านบาท 

5 10 
 

15 20 

2. เสริมสร างเครือข�าย 
พันธมิตรทางการค า การ
ลงทุนในกลุ�มจังหวัดและ
ประเทศเพ่ือนบ าน 
3. ศึกษาและพัฒนาระบบ
การให บริการ  โลจิสติกส& 
(Logistics) เพ่ือสนับสนุน
การค า 
4. เสริมสร างศักยภาพ การ
แข�งขันของกลุ�มจังหวัดภายใต 
กรอบประชาคมอาเซียน 
 

2. ร อยละท่ีเพ่ิมข้ึน
ของมูลค�าการ
จําหน�ายผลิตภัณฑ& 
OTOPค�าเป+าหมาย 
ร อยละ 20 

มูลค�าปC 2556 
เท�ากับ 
5,583,137,,
345 
บาท 

10 13 18 20 



และภาคส�วนอ่ืนๆ ของประเทศ เม่ือพิจารณาข อเสนอแนะของการดําเนินงานโครงการต�างๆ พบว�ามีความคล ายคลึง
กันในประเด็นท่ีสําคัญ ต�อไปนี้ควรมีการวางแผนการผลิตข าวและแปรรูปผลิตภัณฑ&ข าวให สอดคล องกับความ
ต องการของตลาด ท้ังในปริมาณและคุณภาพควรส�งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ&เพ่ือเพ่ิมมูลค�าของสินค าควรมีการให 
ความรู แก�เกษตรกรและผู ประกอบการด านมาตรฐานสินค าเพ่ือเป*นการยกระดับคุณภาพของสินค าให สอดคล องกับ 
            ความต องการของตลาดควรดําเนินการสร างเครือข�ายและพันธมิตรทางการตลาดให กับสินค า เพ่ือขยาย
ตลาดของสินค าจากประเด็นข อเสนอแนะในการดําเนินโครงการของยุทธศาสตร&ฯ พบว�า การตลาด การพัฒนา
คุณภาพสินค าให ได มาตรฐานและสอดคล องกับความต องการของตลาด ตลอดจนการวางแผนการผลิตสินค าท้ังในรูป
วัตถุดิบ (ต นน้ํา) และผลิตภัณฑ&แปรรูป (กลางน้ําและปลายน้ํา) เป*นสิ่งท่ีควรได รับการดําเนินการต�อไป เพ่ือเป*นการ
สร างโอกาสทางการตลาดและศักยภาพการแข�งขันให กับเกษตรกรผู ปลูกข าวในกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล�าง ๒ 
 ยุทธศาสตร�ที่ ๒ พัฒนาคณุภาพการท$องเที่ยวให&ระดบัมาตรฐานและย่ังยืน 
 กลุ�มจังหวัดฯ ได มีขับเคลื่อนยุทธศาสตร&การพัฒนาคุณภาพการท�องเท่ียวให ได ระดับมาตรฐานสากลและ
ยั่งยืนในหลายโครงการ ซ่ึงครอบคลุมถึงโครงการการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวให มีคุณภาพได มาตรฐานการส�งเสริม
กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงรุกเน นการท�องเท่ียวตลอดปCการพัฒนาบุคลากรด านการท�องเท่ียวเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียนการประชาสัมพันธ&และการตลาดการท�องเท่ียวโครงการก�อสร างแหล�งท�องเท่ียวใหม� รวมถึงการปรับปรุง
ก�อสร างเส นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท�องเท่ียวและการผลิตผลิตภัณฑ& OTOP เพ่ือการท�องเท่ียว  
 จากการพัฒนาโครงการเพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัดท่ีผ�านมาทําให เกิดแหล�งท�องเท่ียวใหม�ไม�
ว�าจะเป*นวิมานพญาแถน (อาคารพญาคันคาก) สวนสาธารณะพญาแถนจังหวัดยโสธร อุทยานแห�งชาติผาแต ม 
ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ&และการดําเนินการตลาดท่ีถ�ายทอดจุดเด�นทางการท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัดและดึงดูด
นักท�องเท่ียวเป*นจํานวนมากเดินทางมาท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีกลุ�มจังหวัด 
 ยุทธศาสตร�ที่ ๓ พัฒนาระบบสนบัสนุนการบริหารจดัการธุรกิจการค&าและเพิม่มูลค$าการค&าชายแดน
ครบวงจรและได&มาตรฐานสากล 
 กลุ�มจังหวัดฯ ได ขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจการค าและเพ่ิมมูลค�าการค าชายแดนครบวงจร
และได มาตรฐานสากล โดยให ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพศักยภาพการค าการลงทุนผลิตภัณฑ& OTOP ใน
กลุ�มจังหวัดกับประเทศเพ่ือนบ านและการเพ่ิมศักยภาพด านการลงทุนในกลุ�มจังหวัดกับประเทศเพ่ือนบ าน ซ่ึงส�งผล
ดีต�อเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัด ดังจะเห็นจากตัวเลขมูลค�าการค าในช�วงปC ๒๒๕๖ – ๒๕๕๗ ท่ีมีมูลค�าเพ่ิมข้ึนจาก 
๑๑,๐๓๙.๔๗ เป*น ๑๗,๗๑๔.๐๖ ล านบาท โดยได เปรียบดุลการค าถึง ๑๔,๓๓๒.๖๒ ล านบาท 
 

     1.5 ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 
 วิสัยทัศน� 
“ ประตูการค�าและการท�องเท่ียวสู�อารยธรรมขอมโบราณ ดินแดนเกษตรปลอดภัยได�มาตรฐาน ”  
 พันธกิจ 
 1) ส�งเสริมการค า การลงทุน และการท�องเท่ียวกับกลุ�มประเทศอาเซียน 
 2) เสริมสร างสินค าเกษตรปลอดภัยและได มาตรฐานรวมถึงการเพ่ิมมูลค�าอุตสาหกรรมแปรรูปสินค าเกษตร 
 3) ส�งเสริมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา และเพ่ิมความร�มรื่นของพ้ืนท่ีสีเขียว 
 4) สร างความม่ันคง ความเป*นระเบียบ และความสงบเรียบร อยของบ านเมือง 
 5) บูรณาการการทํางานของทุกภาคส�วนเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร&จังหวัดให บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
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 เป3าประสงค�รวมจงัหวัด 



 1) มูลค�า การค าการลงทุน และการท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง 
 2) ผลผลิตด านการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค าเกษตรมีความปลอดภัยได มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
 3) ประชาชนอาศัยในสภาพแวดล อมท่ีเหมาะสม มีพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีร�วมรื่นผู คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความ 
 4) ม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงข้ึน 
 5) ชุมชนและสังคมมีระเบียบ มีความสงบเรียบร อย และมีความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร� 
 ประเด็นยุทธศาสตร&ท่ี 1 การยกระดับเศรษฐกิจให พ่ึงตนเองและแข�งขันได  
 ประเด็นยุทธศาสตร&ท่ี 2 การเสริมสร างความคุ มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ประเด็นยุทธศาสตร&ท่ี 3 การพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร&ท่ี 4 การเสริมสร างความม่ังคงและการรักษาความสงบเรียบร อย 
 เป3าประสงค�  (ตามประเดน็ยุทธศาสตร�) 
 1) ประชาชนมีอาชีพและรายได เพ่ิมข้ึน 
 2) ศักยภาพการผลิตสินค าและบริการเพ่ิมข้ึนอย�างมีประสิทธิภาพ 
 3) เด็กและเยาวชนได รับการศึกษาอย�างท่ัวถึง มีคุณภาพ และตรงความต องการของตลาดแรงงาน 
 4) ชาวศรีสะเกษมีศักยภาพในการแข�งขันสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 5) ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี พ่ึงพาตนเองได ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6) มีโครงสร างพ้ืนฐานท่ีเอ้ือประโยชน&ต�อการประกอบอาชีพ 
 7) แหล�งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมมีดุลยภาพเหมาะสมกับการพัฒนา 
 8) ชาวศรีสะเกษมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน 
 9) มีสัมพันธภาพอันดีกับประเทศในกลุ�มอาเซียน 
 10) เกิดความสมานฉันท&ในชุมชนและสังคม 
 ตัวช้ีวัด 
 1) ร อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค�าการค าชายแดน 
 2) ร อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค�าการจําหน�ายผลิตภัณฑ&วิสาหกิจชุมชน และ OTOP  
 3) ร อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได ท่ีเกิดจากการท�องเท่ียว  
 4) จํานวนของผู ประกอบการและแรงงานท่ีได พัฒนาสมรรถนะ 
 5) ร อยละเพ่ิมข้ึนของสินค าเกษตรท่ีได มาตรฐาน 
 6) ร อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว�าร อยละ 50 
 7) จํานวนชาวศรีสะเกษท่ีมีการน อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต&ใช ในชีวิตประจําวัน   
 8) อัตราปxวยและตายด วยโรคท่ีสําคัญของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษลดลง 
 9) จํานวนโครงสร างพ้ืนฐานท่ีได รับการปรับปรุงซ�อมแซมได มาตรฐานตามท่ีกําหนด 
 10) จํานวนแหล�งน้ํา และดินเสื่อมสภาพท่ีได รับการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 
 11) จํานวนพ้ืนท่ีปxาไม ตามกฎหมายได รับการคุ มครอง ดูแลให คงความสมบูรณ& (ไร�) 
 12) จํานวนแหล�งน้ําขนาดเล็กในไร�นา 
 13) ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
 14) ระดับคะแนนเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักของร อยละการจับกุมผู กระทําผิดในคดีแต�ละกลุ�มท่ีเกิดข้ึน 
 15) ระดับความสําเร็จของการดูแลประชาชนตามแนวชายแดน 
 16) ระดับความสําเร็จในการป+องกันและแก ไขปAญหายาเสพติด 
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 17) จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร างความสัมพันธ&กับประเทศในกลุ�มอาเซียน 



 18) ร อยละของการไกล�เกลี่ยกรณีข อพิพาท/ข อขัดแย งในชุมชนให ได ผลลัพธ&ท่ีน�าพอใจสําหรับคู�กรณี 
กลยุทธ� 

 1) ส�งเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) ส�งเสริมประชาชนท่ีมีความสามารถและทักษะเฉพาะทางสู�อาชีพ 
 3) ส�งเสริมการค าการลงทุนและการท�องเท่ียว 
 4) ส�งเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานทําท้ังในและนอกระบบ 
 5) พัฒนาคุณภาพสินค าและบริการ 
 6) สร างมูลค�าเพ่ิมให ผลผลิตเกษตรอินทรีย& 
 7) ยกระดับศักยภาพผู ค าระหว�างประเทศกลุ�มอาเซียน 
 8) พัฒนาช�องทางการสื่อสารและพาณิชย&อิเล็กทรอนิกส& 
 9) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพตลอดชีวิต 
 10) สนับสนุนการสื่อสารภาษาในประเทศกลุ�มอาเซียน 
 11) เสริมสร างแรงจูงใจในการเรียนต�อสายอาชีวศึกษา 
 12) พัฒนาระบบบริการสุขภาพให มีคุณภาพและได มาตรฐาน      
 13) เสริมสร างความเข มแข็งแก�สถาบันครอบครัวให มีภูมิคุ มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติด และปAญหาสังคม 
อ่ืนๆ 
 14) พัฒนาระบบคมนาคมขนส�ง สาธารณูปโภคและการผังเมือง รวมท้ังพัฒนาเมืองให ได มาตรฐานอย�าง 
ท่ัวถึงและเป*นธรรม 
 15) รักษาดุลยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนา 
 16) พัฒนาและฟQRนฟูแหล�งน้ําอย�างมีประสิทธิภาพ 
 17) เสริมสร างเครือข�ายจิตอาสาพิทักษ&สิ่งแวดล อม 
 18) เสริมสร างความสงบเรียบร อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน 
 19) พัฒนาเครือข�ายร�วมพิทักษ&พ้ืนท่ีเขตหลังหมู�บ านตามแนวชายแดน 
 20) สร างกลไกความร�วมมือทุกภาคส�วนในการป+องกันและแก ไขปAญหายาเสพติด 
 21) ส�งเสริมสัมพันธภาพกับประเทศกลุ�มอาเซียน 
 22) เสริมสร างความรู การไกล�เกลี่ยพิพาทสู�ชุมชน 
 

     1.6 วิสัยทัศน�องค�กรปกครองส$วนท&องถ่ินในเขตจังหวัด 
 “เมืองน�าอยู�ประตูการค�าการท�องเท่ียวอารยธรรมขอมโบราณเป�นเลิศด�านกีฬา นําสินค�า
เกษตรมาตรฐานและปลอดภัยสู�ครัวโลก”  
 1. พันธกิจองค�กรปกครองส$วนท&องถ่ินในเขตจังหวัด 
  ๑. สร างความม่ันคง ม่ังค่ัง ความสงบเรียบร อย บ านเมืองมีความเป*นระเบียบร�มรื่นด วยพ้ืนท่ีสีเขียว 
  ๒. ส�งเสริมสวัสดิการสังคมท องถ่ิน 
  3. การพัฒนาเส นทางคมนาคม แหล�งน้ํา และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท องถ่ิน 
  4. ส�งเสริมการค า การลงทุน การท�องเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบ าน 
  5. ส�งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปAญญาท องถ่ิน 
  6. ส�งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด 
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  7. ส�งเสริมสินค าเกษตรท่ีได มาตรฐานและปลอดภัย รวมท้ังสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค า
เกษตร 
  8. บูรณาการการทํางานของหน�วยงานราชการ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร&จังหวัดให บรรลุผล
สัมฤทธิ์  
 2. เป3าประสงค�องค�กรปกครองส$วนท&องถ่ินในเขตจังหวัด 
  ๑. ชุมชนและสังคม มีความเป*นระเบียบ และมีความสงบเรียบร อย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู�
ในสภาพแวดล อมท่ีเหมาะสม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน 
  2. ประชาชนได รับความสะดวก รวดเร็วในการใช เส นทางคมนาคม และมีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการอย�างท่ัวถึง 
  3. มูลค�าการค าการลงทุน และรายได จากการท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
  4. ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปAญญาท องถ่ินได รับการสืบสานเพ่ือไม�ให สูญหายไป 
  5. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงข้ึน 
  6. ผลผลิตด านการเกษตรท่ีได มาตรฐานและปลอดภัยเพ่ิมข้ึน  
 3. ผลผลิต 3ด&านดังน้ี 
  ๑. ด านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
  ๒. ด านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๓. ด านเศรษฐกิจ  
 ๔. ประเด็นยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กรปกครองส$วนท&องถ่ินในเขตจังหวัดประกอบด&วย3ด&าน
ดังน้ี 
      4.1 ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ การพัฒนาโครงสร&างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม 
  เป3าประสงค� 
  ๑. มีโครงสร างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล อม ท่ีเอ้ือประโยชน&ต�อการดํารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพ   
  กลยุทธ� 
  ๑. พัฒนาและฟQRนฟูแหล�งน้ําอย�างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. อนุรักษ& ฟQRนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือตอบสนองต�อการพัฒนาอย�างยั่งยืน 
และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓. พัฒนาระบบคมนาคมขนส�ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง รวมท้ังพัฒนาเมือง
ให ได มาตรฐาน อย�างท่ัวถึงและเป*นธรรม   
  ตัวช้ีวัด 
  ๑. ร อยละของปริมาณแหล�งน้ําท่ีได รับการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 
  ๒. ร อยละของถนนท่ีเพ่ิมข้ึน 
  ๓. ร อยละของถนนท่ีได รับการปรับปรุง 
  ๔. ร อยละขององค&กรปกครองท องถ่ินท่ีได รับการส�งเสริมให มีการพัฒนาเมือง โดยการวางผังเมืองท่ี
มีมาตรฐาน 
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      4.2 ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ การเสริมสร&างภูมิคุ&มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  เป3าประสงค� 
  ๑. สังคมเกิดความสมานฉันท& ประชาชนอยู�ดีมีสุข 
  ๒. ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน 
  ๓. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน�วยงานภาครัฐ 
  ๔. เด็กและเยาวชนได รับการศึกษาเรียนรู อย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
  ๕. ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุ มกันทางสังคมท่ีเข มแข็งพ่ึงพาตนเองได ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๖. มีความสัมพันธ&ท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบ าน 
  ๗. ประชาชนผู ได รับภัยพิบัติ และผู อําศัยอยู�ตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย&สิน 
  ๘. ความเป*นเลิศทางด านกีฬา 
  กลยุทธ� 
  ๑. การส�งเสริมสํานึกในอุดมการณ&รักชาติและหน าท่ีของพลเมืองไทย เพ่ือความสมานฉันท&ของคน
ในชาติ  
  ๒. การเสริมสร างความสงบเรียบร อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน 
  ๓. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการปรับปรุงคุณภาพการให บริการ
ประชาชน  
  ๔. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก�ประชากรในวัยเรียนอย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
  ๕. การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปAญญาท องถ่ิน 
  ๖. ส�งเสริมประชาชนให มีสุขภาพอนามัยท่ีดี พ่ึงพาตนเองได  
  ๗. สร างค�านิยม จิตสํานึก และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชนและ
ประชาชน 
  ๘. เสริมสร างความเข มแข็งแก�สถาบันครอบครัวให มีภูมิคุ มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติดและปAญหา
ทางสังคมอ่ืน ๆ 
  ๙. สนับสนุนและส�งเสริมสวัสดิการให แก�กลุ�มผู ด อยโอกาส 
  10. การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานอย�างองค&รวม 
  1๑. การส�งเสริมความสัมพันธ&กับประเทศเพ่ือนบ าน 
  1๒. ส�งเสริมเยาวชนและประชาชนให เป*นเลิศด านการกีฬาสู�การอาชีพ 
  ตัวช้ีวัด 
  1. จํานวนกิจกรรมท่ีส�งเสริมการรักชาติ 
  2. ร อยละของหมู�บ านท่ีได รับผลกระทบภัยพิบัติ ได รับการช�วยเหลือรวดเร็วทันตามความต องการ 
  3. ร อยละของอุบัติเหตุลดลง 
  4. ร อยละของการบริการท่ีสามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาให บริการ 
  5. ร อยละของบุคลากรท่ีมีส�วนร�วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
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  6. ร อยละของงานบริการท่ีได จัดทํามาตรฐานหรือคู�มือการให บริการ 
  7. ร อยละของบุคลากรท่ีผ�านระดับของขีดสมรรถนะท่ีส�วนราชการกําหนด 
  8. ร อยละของบุคลากรท่ีได รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
  9. ร อยละของความครอบคลุม ถูกต อง และทันสมัยของฐานข อมูลท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร& 
  10. ร อยละเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักความสําเร็จของโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองค&กรท่ีดี 
  1๑. ร อยละของการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาต�อ ม.ปลาย, สายอาชีพ 
  1๒. ร อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว�าคํ่าฐาน 
  1๓. ร อยละของสถานศึกษาท่ีผ�านการรับรองมาตรฐาน (สมศ.) 
  1๔. ร อยละของสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการท่ีเข มแข็ง 
  1๕. จํานวนภูมิปAญญาท องถ่ินท่ีได รับการเผยแพร�และประชาสัมพันธ&ท่ีเพ่ิมข้ึน 
  1๖. ร อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรมท องถ่ินมาสร างมูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  1๗. ร อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของแหล�งเรียนรู ทางวัฒนธรรม 
  1๘. อัตราปxวยโรคไข เลือดออก (เป+าหมายไม�เกิน ๘๔ ต�อแสนประชากร) 
  ๑๙. ร อยละของอัตราการปxวยด วยโรคไข เลือดออก 
  20. จํานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ีเข ารับการอบรมศีลธรรมคุณธรรม 
และจริยธรรม 
  2๑. จํานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ีเข าร�วมกิจกรรมทางศาสนา 
  2๒. ร อยละของครอบครัวท่ีมีความเข มแข็งเพ่ิมข้ึน 
  2๓. ร อยละผู ด อยโอกาสได รับสวัสดิการสังคม 
  2๔. ร อยละขององค&กรปกครองส�วนท องถ่ินท่ีมีแผนงานด านสวัสดิการสังคม 
  2๕. จํานวนแผนงาน/โครงการท่ีมีการบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาสาธารณสุข 
และแรงงานอย�างองค&รวม 
  2๖. จํานวนแผนงาน/โครงการการจัดการความรู ในหน�วยงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬา 
สาธารณสุข และแรงงาน 
  2๗. จํานวนแผนงาน/โครงการท่ีส�งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน�วยงาน 
  2๘. ร อยละของจํานวนหมู�บ านตามแนวชายแดน ท่ีได รับผลกระทบจากเหตุความไม�สงบได รับ
ความช�วยเหลือ และแก ไขปAญหาได อย�างรวดเร็วทันตามความต องการ 
  ๒๙. พัฒนานักกีฬาให เป*นนักกีฬาทีมชาติ มีนักกีฬาไปสู�ความเป*นนักกีฬาอาชีพ 
  30. มีลําดับของการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติและกีฬาแห�งชาติ 
      4.3 ยุทธศาสตร�ท่ี๓การยกระดับเศรษฐกิจให พ่ึงตนเองและแข�งขันได  
  เป3าประสงค� 

1. ประชาชนมีอาชีพและรายได เพ่ิมข้ึน 
๒. ศักยภาพการผลิตสินค าและบริการเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ� 

  ๑. ส�งเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส�งเสริมการค า การลงทุน และการท�องเท่ียว 
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๓. ส�งเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานทําท้ังในและนอกระบบ 
๔. พัฒนาคุณภาพสินค าและบริการ 

 
  ตัวช้ีวัด 
  ๑. จํานวนครัวเรือนยากจนเป+าหมายท่ีมีรายได ต่ํากว�าเกณฑ& จปฐ.ได รับการส�งเสริมการดําเนินชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. จํานวนหมู�บ านท่ีมีรายได เพ่ิมข้ึน 
๓. ร อยละของชุมชนท่ีได รับการส�งเสริมท่ีได รับการส�งเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชนด วย

กระบวนการมีส�วนร�วม 
๔. จํานวนหมู�บ านเศรษฐกิจพอเพียงต นแบบ 
๕. จํานวนแหล�งเรียนรู เพ่ิมข้ึน 
๖. ร อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค�าการค าชายแดน 
๗. ร อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค�าการจําหน�ายผลิตภัณฑ& OTOP 
๘. ร อยละของจํานวนแหล�งท�องเท่ียวท่ีได รับการเผยแพร�ประชาสัมพันธ& 
๙. ร อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได ท่ีเกิดจากการท�องเท่ียว 
๑๐. มีศูนย&ข อมูลการค าการลงทุนและการท�องเท่ียว  

     1.7 วิสัยทัศน�การพัฒนาอําเภอศรีรัตนะ 
 “อําเภอศรีรัตนะ เมืองน$าอยู$ คู$คุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชผลการเกษตรทุกฤดูกาล   
ผลิตอุตสาหกรรมในครัวเรือนให&มีมาตรฐานท่ียั่งยืน สร&างเสริมชุมชนเข&มแข็ง พัฒนาเครือข$าย   องค�กร
ชุมชนประชาชน มีสุขภาพดีถ&วนหน&า พัฒนาแหล$งเรียนรู&ชุมชน รณรงค�ส$งเสริมภูมิป6ญญาท&องถิ่น” 
 เป3าหมายในการพัฒนา   ดังนี้ 
 1) บ านเมืองสะอาด น�าอยู�ถูกสุขลักษณะเป*นระเบียบ 
 2) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน 
 3) อํานวยความเป*นธรรมแก�ประชาชน 
 4) มีสุขภาพดีกันถ วนหน า ปราศจากโรคภัย 
 5) มีการจัดระเบียบสังคมท่ีดี 
 6) ถนนหนทางสะดวก แสงสว�างท่ัวถึง มีน้ําด่ืมน้ําใช ท่ีสะอาด ระบบสาธารณูปโภคท่ีดี 
 7) รักษาประเพณีวัฒนธรรม การมีวจีไพเราะ มีน้ําใจเอ้ืออารี 
 8) มีการทํางานเป*นคณะเป*นทีม ประชาชนพอใจผลงาน มีการทํางานท่ีโปร�งใส  ไม�มีอคติหรือเลือกปฏิบัติ 
 9) เพ่ิมรายได  ลดรายจ�าย ขยายโอกาสเข าหาแหล�งทุน 
 10) ช�วยเหลืออาทรต�อคนยากจน ส�งเสริมการรวมกลุ�มอาชีพ  ส�งเสริมสินค าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ& 

๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาอําเภอ 
 ๒.๑ แนวทางการเพ่ิมศักยภาพคนและชุมชน 
วัตถุประสงค0 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว ชุมชน และองค&กรประชาชนทุกรูปแบบให มีความรู ความสามารถ
และมีการพัฒนาทางด านร�างกาย อารมณ& สังคมและสติปAญญา เพ่ือการเข ามามีส�วนร�วมรับผิดชอบในการแก ไข
ปAญหา และการพัฒนาประเทศชาติให เหมาะสมกับเพศและวัย 

 
 

   -38- 



เป1าหมาย 

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

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

 ๒.๒  แนวทางการฝaกอบรมอาชีพ การมีงานทําและรายได& 
วัตถุประสงค0 
 เพ่ือสนับสนุนให เกิดการสร างงานและจ างงานในภูมิภาคและท องถ่ินเป*นการรองรับปAญหาการว�างงานนอก
ฤดูกาลการเกษตร และการอพยพกลับคืนถ่ินของแรงงานท่ีถูกเลิกจ างอันเนื่องมาจากปAญหาเศรษฐกิจตกตํ่า                 
เป1าหมาย 

 การฝ\กอบรมและส�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  แนวทางฟbcนฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติ 
วัตถุประสงค0 

เพ่ือเป*นการแก ไขปAญหาด านสิ่งแวดล อม และสนับสนุนให กลุ�มอาสาสมัครและองค&กรประชาชนในพ้ืนท่ี
ร�วมกันดูแล รักษา อนุรักษ& ฟQRนฟู พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรองรับนโยบายปCการ
ท�องเท่ียวไทยควบคู�ไปกับการดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรมและคุณภาพสิ่งแวดล อม 
เป1าหมาย 

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

แผนงานย�อย 
๑.  ปรับปรุงแหล�งแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 
๒.  การปลูกปxาทดแทน 
๓.  รณรงค&ประชาสัมพันธ& ให มีการอนุรักษ&ทรัพยากรธรรมชาติและปxาไม  

 ๒.๔  แนวทางการเพ่ิมบทบาทของประชาชนและองค�กรท&องถ่ินในการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงค0 

เพ่ือส�งเสริมการมีส�วนร�วมทางการเมือง ของประชาชน องค&กรประชาชนและกลุ�มมวลชนทุกหมู�เหล�าและ 
              ส�งเสริมการกระจายอํานาจ การบริหารราชการทุกระดับให เป*นไปตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 
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              ส�งเสริมการกระจายอํานาจ การบริหารราชการทุกระดับให เป*นไปตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 
เป1าหมาย 

ส�งเสริมความรู ด านประชาธิปไตย โดยเสริมสร างความรู  ความเข าใจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ เก่ียวกับสิทธิ
หน าท่ีและการมีส�วนร�วมทางการเมือง ให เกิดผลเป*นรูปธรรมในทางปฏิบัติเพ่ือให เกิดวิถีชีวิตประชาธิปไตย ระดับ
บุคคล  ครอบครัว  และชุมชนอย�างถูกต อง 
แผนงานย�อย 

๑.  อบรมเพ่ือเผยแพร�ความรู ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับปC  ๒๕๕๐ 
๒.  จัดให มีการรับฟAงความเห็นสาธารณะ หรือประชาพิจารณ&ก�อนการตัดสินใจในโครงการสําคัญท่ีมี 

ผลกระทบต�อประชาชน 

การใช&ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกําหนดแนวทางพัฒนา 
  เพ่ือให การพัฒนาเป*นไปอย�างเป*นระบบ  มีการวางแผนท่ีดี  และคุ มค�าในการพัฒนาจึงใช ผังเมือง
รวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกําหนดแนวทางการพัฒนา 
 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส$วนตําบลสะพุง 
 2.1 วิสัยทัศน� 

 “ตําบลสะพุง สิ่งแวดล�อมดี ศิลปะประเพณี ภูมิป�ญญา มีการศึกษา ตามเกณฑ#มาตรฐาน สร�างงานเสริม
รายได� ปลอดภัยชีวิตทรัพย#สิน รักษ#ชีวินสร�างสุขภาพ ร,วมเป-นเจ�าภาพงานพัฒนา นําพาสู,คุณธรรม ” 
 

วิสัยทัศน�  (vision)  และพันธกิจ  (mission) การพัฒนาท&องถ่ิน 
 “ชุมชนน�าอยู�มีความเข�มแข็ง  สิ่งแวดล�อมดี  คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ด ี

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

   1.  พัฒนาชุมชนให น�าอยู�มีความเข มแข็ง  โดยได รับบริการสาธารณะด านโครงสร างพื้นฐาน 
            จําเป*น  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
         ๒.  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะที่มีความยั่งยืน 

                    ๓.  ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 
      ๔.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน 

2.2.  จุดมุ$งหมายเพ่ือการพัฒนาท&องถ่ิน 
 จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาเป*นการกําหนดขอบเขตของกิจกรรมท่ีควรค�าแก�การดําเนินการ ซ่ึงกิจกรรมหรือ
ขอบเขตเหล�านี้จะสนับสนุนหรือนําไปสู�การบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน&ท่ีกําหนด  องค&การบริหารส�วนตําบลสะพุง จึง
ได 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  
 
 
 



3.2 ยุทธศาสตร� 
 1)ยุทธศาสตร�การพัฒนาด&านโครงสร&างพ้ืนฐาน 
  1.1) แผนงานการพัฒนาด านงานด านการคมนาคมและการขนส�ง  ก�อสร าง ปรับปรุง บํารุงรักษา   
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ถนน  สะพาน  ทางเท า ท�อระบายน้ําให ได มาตรฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกให กับประชาชน 
  1.2) แผนงานการพัฒนาด านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ
เพ่ือป+องกันน้ําท�วมในฤดูน้ําหลาก และการขาดน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค 
  1.3) แผนงานการสนับสนุนให มีการปรับปรุงไฟฟ+าสาธารณะหมู�บ าน  ขยายเขตไฟฟ+า  ไฟฟ+าเพ่ือ
การเกษตรและระบบไฟฟ+าของท องถ่ิน  
 2) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด&านการส$งเสริมคุณภาพชีวิต 
  2.1) แผนงานการพัฒนาด านการส�งเสริมอาชีพ 
  2.2) แผนงานการพัฒนาด านสวัสดิการสังคม  
  2.3) แผนงานการป+องกันและแก ไขปAญหายาเสพติดในชุมชน 
  2.4) แผนงานการพัฒนาด านการศึกษา 
  2.5) แผนงานการพัฒนางานด านสาธารณสุข 
 3) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด&านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร&อย 
  3.1) แผนงานการพัฒนาด านการส�งเสริมประชาธิปไตย 
  3.2) แผนงานการพัฒนาด านการป+องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3.3) แผนงานการพัฒนาด านการรักษาความสงบเรียบร อย 
 4) ยุทธศาสตร�ด&านการวางแผน การส$งเสริมการลงทุน การเกษตร พาณิชยกรรมและการท$องเท่ียว 
  4.1) แผนงานการพัฒนาด านการส�งเสริมการลงทุน 
  4.2) แผนงานการพัฒนาด านการส�งเสริมการเกษตร 
  4.3) แผนงานการพัฒนาด านการพาณิชยกรรม 
  4.4) แผนงานการพัฒนาด านการท�องเท่ียว 
 5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด&านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล&อม 
  5.1) แผนงานการพัฒนาสร างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม 
  5.2) แผนงานการพัฒนาบําบัดกําจัดขยะมูลฝอยธรรมชาติ 
  5.3) แผนงานการพัฒนาการพัฒนาฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร างความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล อม 
 6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด&านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป6ญญาท&องถ่ิน 
  6.1) แผนงานการพัฒนา  ส�งเสริมการสืบทอดภูมิปAญญาท องถ่ินสร างเป*นองค&ความรู  เผยแพร�
ให แก�คนในท องถ่ิน 
  6.2) แผนงานการพัฒนา  ส�งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ& ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท่ีดีงามของท องถ่ินให สืบทอดต�อไป 
 7) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด&านการบริหารจัดการบ&านเมืองท่ีดี 
  7.1) แผนงานการพัฒนาการสร างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ  
 7.2) แผนงานการพัฒนาการเสริมสร างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 
  7.3) แผนงานการพัฒนาการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนในการบริหารจัดการและการ 



  ตรวจสอบควบคุม  
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 2.3 เป3าประสงค� 
  ๑) การได รับบริการด านโครงสร างพ้ืนฐานให มีความสะดวกและรวดเร็ว 
  ๒) การได รับสวัสดิการด านสังคมสงเคราะห&อย�างท่ัวถึง เด็กและเยาวชนมีคุณภาพทางการศึกษา
ตามเกณฑ&มาตรฐาน รวมท้ังการสร างสังคมความน�าอยู� 
  ๓) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน 
  ๔) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได  
  ๕) มลภาวะและสิ่งแวดล อมไม�เป*นพิษทําให ชุมชนน�าอยู�อย�างสงบสุข 
  ๖) ประชาชนมีความรู และบํารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท องถ่ิน อันดีงาม 
  7) การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน 
 2.4 ตัวชี้วัด 
  ๑) ประชาชนในเขตองค&การบริหารส�วนตําบลสะพุงมีระบบสาธารณูปโภคอย�างท่ัวถึง ไม�ว�าจะเป*น
ถนน ไฟฟ+าและแหล�งน้ําในการอุปโภค-บริโภค เพ่ิมมากข้ึนร อยละ ๕ 
  2) เด็ก  เยาวชนและประชาชน ได รับการศึกษาและมีความรู เพ่ิมมากข้ึนร อยละ50และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนในด านการสาธารณสุข การสวัสดิการสังคมการส�งเสริมอาชีพ ร อยละ  15รวมท้ังเป*นหมู�บ าน/ชุมชน ท่ี
ปลอดจากยาเสพติด ร อยละ 10 
  3) ประชาชนในเขตองค&การบริหารส�วนตําบลสะพุง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน ร อยละ 
40 และสามารถเข ารับบริการและความช�วยเหลือในด านป+องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ร อยละ 90   
  4) หมู�บ าน/ชุมชนมีรายได เพ่ิมข้ึนจากการประกอบอาชีพเสริมในอัตราร อยละ ๕ และพ่ึงตนเองได 
มากข้ึน 
  5) หมู�บ าน/ชุมชน สถานท่ีต�างๆ ในเขตองค&การบริหารส�วนตําบลสะพุงร อยละ 30 เป*นเมืองน�าอยู� 
  6) ประชาชนในเขตองค&การบริหารส�วนตําบลสะพุง ร อยละ 7๐ มีส�วนร�วมในการพัฒนาด านการ
กีฬาด านการท�องเท่ียวการอนุรักษ&วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให สืบทอดไปสู�ชนรุ�นหลัง 
  7) การบริการ การบริหารจัดการขององค&การบริหารส�วนตําบลสะพุง มีผลการปฏิบัติงานท่ีเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สูงร อยละ  50 
 2.5 ค$าเป3าหมาย 
  ๑) การได รับการบริการด านโครงสร างพ้ืนฐานให มีความสะดวกและรวดเร็ว  
  ๒) การได รับการบริการด านสวัสดิการต�างๆ การสังคมสงเคราะห& การศึกษา อย�างท่ัวถึง  
  ๓) การได รับการบริการและความช�วยเหลือในด านป+องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และ
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน จากหน�วยงานผู รับผิดชอบ    
  ๔) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได   
  ๕) มลภาวะและสิ่งแวดล อมไม�เป*นพิษทําให ชุมชนน�าอยู�อย�างสงบสุข 
  6) ประชาชนมีความรู และบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
  7) การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน  
 2.6 กลยุทธ� 
  1) ส�งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐานให สอดคล องกับความจําเป*น 
และความต องการของประชาชนก�อสร าง ปรับปรุงเส นทางการคมนาคมอย�างท่ัวถึง   



  2) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร างแหล�งน้ํา เพ่ือเก็บกักน้ําไว ใช ในการเกษตรการอุปโภค/
บริโภค รวมท้ังเพ่ือแก ไขปAญหาน้ําท�วมและน้ําแล ง 
  3) ขยายเขตระบบไฟฟ+าเพ่ือการเกษตร ไฟฟ+าแรงตํ่า ไฟฟ+าเพ่ือแสงสว�าง ให ครอบคลุมท้ังตําบล 
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  4) ปรับปรุงและก�อสร างรางระบายน้ําภายในหมู�บ าน/ชุมชน ให ท่ัวถึงและเป*นระบบ 
  5) สนับสนุน ส�งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให เป*นผู มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
   6) สนับสนุน ส�งเสริมและให ความร�วมมือการให บริการในด านสาธารณสุข การป+องกันโรค
ต�างๆเพ่ือให บริการประชาชน และรับทราบปAญหา อุปสรรค และความต องการของประชาชนในพ้ืนท่ีพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ าน (อสม)ส�งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให มี
สุขภาพแข็งแรง 
  7) ป+องกันและให ความร�วมมือในการแก ไขปAญหาการเสพ การผลิตและการจําหน�ายยาเสพติดใน
ทุกระดับ 
  8) ส�งเสริมชุมชนให เข มแข็ง พัฒนาบทบาทของคณะผู นําชุมชน คณะกรรมการหมู�บ านและชุมชน
ให พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู สูงอายุ ผู พิการ ผู ด อยโอกาสประชาชน และคุ มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท องถ่ิน 
  9) ส�งเสริมและพัฒนาการให บริการด านสังคมสงเคราะห& ให ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
  10) ส�งเสริม  สนับสนุนและร�วมมือกับส�วนราชการ หน�วยงานต�างๆ ในการเตรียมความพร อมใน
การป+องกันภัย และการช�วยเหลือผู ประสบภัยติดต้ังระบบกล องวงจรปTดในเขตชุมชนและสถานท่ีสําคัญ สนับสนุน
การฝ\กอบรมจัดต้ังและอบรมฟQRนฟูตํารวจบ านและอาสาสมัครป+องกันภัยฝxายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 
  11) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ&พืชและเมล็ดพันธุ&พืชท่ีดีมีคุณภาพ ส�งเสริมให เกิดเกษตรอุตสาหกรรมลด
ต นทุน  เพ่ิมมูลค�าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให มีคุณภาพส�งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค า
ทางการเกษตรส�งเสริมให มีการเลี้ยงสัตว&เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหน�วยและเพ่ือการอนุรักษ&และเพ่ิมช�องทาง
ตลาด 
  ๑๒) พัฒนาฟQRนฟูและอนุรักษ&ธรรมชาติ สิ่งแวดล อม แหล�งน้ํา ลุ�มน้ําลําคลองและปxาไม ให มีความ
อุดมสมบูรณ&สร างจิตสํานึกเพ่ือป+องกันและแก ไขปAญหามลพิษและปAญหาสิ่งแวดล อมของชุมชน จัดทําระบบกําจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  13) พัฒนาฟQRนฟูและส�งเสริมกิจกรรมด านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท องถ่ิน  
 โดยการอนุรักษ&สืบสานต�อและเชื่อมโยงสู�กิจกรรมการท�องเท่ียว 
  14) ปรับปรุงโครงสร างการบริหารงาน นําระบบสารสนเทศมาใช ในการบริหารงานภายในองค&กร   
                    สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให ได รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร� 
  ๑) การพัฒนาให หมู�บ าน/ชุมชนน�าอยู�มีความเข มแข็งโดยได รับบริการสาธารณะด านโครงสร าง
พ้ืนฐานท่ีจําเป*นเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาในด านอ่ืนๆ 
  ๒) การพัฒนาระบบการศึกษาตามเกณฑ&มาตรฐาน การให บริการในด านสวัสดิการสังคม ให ท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน  
  ๓) ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ�มองค&กร คน ให มีความเข มแข็งในการพ่ึงตนเอง 
  4) การส�งเสริม อนุรักษ&ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท องถ่ิน อันดีของท องถ่ิน 



  5) การกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล อมท่ีมีอย�างยั่งยืน 
  6) การพัฒนางานด านป+องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ให มีประสิทธิภาพ เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย&สินของประชาชน 
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  7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน 
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม 
  
  การจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินห าปCขององค&การบริหารส�วนตําบล มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร&ใน
ภาพรวมดังนี้ 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
การบริหารส�วนตําบล 

เป�าประสงค
 

ตัวช้ีวัด 

ค�าเป�าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร
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3. การวิเคราะห�เพ่ือพัฒนาท&องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห�กรอบการจัดทํายุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส$วนท&องถ่ิน 
 ตามท่ี องค&การบริหารส�วนตําบลสะพุง ได ร�วมกับคณะทํางานในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน ตามโครงการ
จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาตําบลและแผนชุมชนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินท องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)  
ในระดับตําบล เม่ือวันท่ี 14มิถุนายน2562 นั้น ซ่ึงจากการจัดทําโครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาตําบล
และแผนชุมชนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินท องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) และการประชุมประชาคมแผนพัฒนา
ตําบลและแผนชุมชนในระดับตําบลดังกล�าวฯ องค&การบริหารส�วนตําบลสะพุง สามารถแบ�งกลุ�มวิเคราะห&ปAญหา 7 
เรื่องด วยกันคือ 
  1) โครงสร างพ้ืนฐาน  
  2) การประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีดินทํากินการว�างงาน 
  3) สิ่งแวดล อมและทรัพยากร 
  4) สิทธิของผู สูงอายุเยาวชนสตรีคนด อยโอกาสกลุ�มเครือข�ายและสื่อชุมชน 
  5) การศึกษาท องถ่ินภูมิปAญญาชาวบ านองค&ความรู ท องถ่ินวัฒนธรรมและศาสนา 
  6) ยาเสพติด 
  7) สุขภาพ 
  ซ่ึงท่ีประชุมมีความเห็นร�วมกันวิเคราะห&ปAญหาโดยใช หลัก SWOT analysis และจัดลําดับ
ความสําคัญของปAญหาโดยใช วิธีการ Rating Soales มีหลักเกณฑ&ท่ีจะใช สําหรับการจัดลําดับความสําคัญปริมาณ 
ปAญหาขนาดของกลุ�มคนท่ีได รับประโยชน& ความร ายแรงและความเร�งด�วน โดยเฉพาะปAญหาด านสิ่งแวดล อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติปAญหาขยะมูลฝอยการระบายน้ําเหตุรําคาญปAญหายาเสพติด ปAญหาสุขภาพปAญหาด านเศรษฐกิจ
ชุมชนกลุ�มอาชีพปAญหาการศึกษาและวัฒนธรรมท องถ่ินตามลําดับ 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินสี่ปCขององค&การบริหารส�วนตําบลสะพุง ได ใช การวิเคราะห& SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปAจจัยและสถานการณ&การเปลี่ยนแปลง
ท่ีมีผลต�อการพัฒนา อย�างน อยต องประกอบด วย การวิเคราะห&ศักยภาพด านเศรษฐกิจ ด านสังคม ด านทรัพย&
ธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) จุดแข็ง  (S : Strength) 
  - มีแหล�งน้ําขนาดใหญ� เช�น หนองช างตาย  หนองทีม  หนองข้ียัด  เป*นต น 
  - เป*นแหล�งผลิตอาหาร เช�น ทํานา  ข าวโพด  มันสําปะหลัง  ปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว&  
เป*นต น 
  - มีเส นทางคมนาคมหลักผ�าน  คือ ทางหลวงหมายเลข 221 (ศรีสะเกษ-กันทรลักษ&)  และ 
ทางหลวงหมายเลข 2125 (แยก กม. 31-อําเภอกันทรารมย&) 
  - มีแหล�งทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะสม ต�อการพัฒนาเป*นแหล�งท�องเท่ียว(หนองกันจง) 
  - มีลําห วยไหลผ�าน มีลําคลองไหลผ�านหมู�บ านและพ้ืนท่ีทําการเกษตร (ห วยระวี,ร�องสน) 
  - มีศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปAญญาท องถ่ิน อันเป*นเอกลักษณ&เฉพาะ 
  - มีศูนย&รวมหน�วยงานราชการท่ีพร อมเพรียงต�อการพัฒนาในทุกๆด าน ภายในตําบล 
  - ประชาชน ผู นําชุมชน มีความพร อมท่ีจะให ความร�วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท องถ่ินของ
ตนเอง 
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  - มีรถโดยสารประจําทางสายศรีสะเกษ-กันทรลักษ& ผ�านเขตองค&การบริหารส�วนตําบล 
  - ประชาชนส�วนใหญ� ประกอบอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญได แก�ข าว มัน
สําปะหลัง ข าวโพด ฯลฯ 
  - มีโรงเรียนสังกัดสพฐ. 1 โรงเรียนสอนต้ังแต�ระดับก�อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต น 
  - ศูนย&พัฒนาเด็กเล็ก3 แห�ง  สังกัดองค&การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
  - องค&การบริหารส�วนตําบลสะพุง มีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและแก ไข
ปAญหาความเดือดร อนของประชาชน 
  - มีลานกีฬาเอนกประสงค&จํานวน  6  แห�งสนามฟุตบอล ๑ แห�ง 
  - มีวัด 5 แห�งสํานักสงฆ& 2 แห�ง- 
 2) จุดอ$อน (W : Weakness) 
  - ความยากจนและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  - ขาดการส�งเสริมการลงทุนทางด านการเกษตร 
  - ราคาสินค าทางการเกษตรตกตํ่า 
  - เส นทางคมนาคมไม�สะดวก ถนนเป*นหลุมเป*นบ�อและมีฝุxนละออง 
  - ขาดระบบสาธารณูปโภค เช�น ระบบประปาหมู�บ าน ระบบไฟฟ+าเพ่ือแสงสว�าง โทรศัพท& 
สาธารณะไม�ท่ัวถึง 
  - คนในวัยทํางานคนหนุ�มสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและต�างประเทศ 
  - ประชาชนส�วนใหญ�ประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย�างเดียวทําให ขาดรายได เสริม 
  - ประชาชนไม�สามารถรวมกลุ�มกันเพ่ือดําเนินการด านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ�มอาชีพ
อย�างเข มแข็ง  
  - องค&การบริหารส�วนตําบลสะพุงเป*นชุมชนท่ีอยู�ห�างไกลตัวเมือง ข าวของราคาแพง เพราะต อง
นํามาจากแหล�งอ่ืนหรือในเมืองใหญ� จึงมีการบวกราคาค�าขนส�งเข าไปอีก เช�น น้ํามัน เสื้อผ า นุ�งห�ม อาหาร ฯลฯ   
  - ไม�มีสถานศึกษาด านฝ\กอาชีพขาดแหล�งงานรองรับแรงงานว�างงานนอกฤดูกาล  
  - ไม�มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ�ไม�มีโรงงานในพ้ืนท่ี  
  - องค&การบริหารส�วนตําบลสะพุง ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะด านเช�นด านการป+องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยท่ียังไม�เพียงพอ ฯลฯ เครื่องมือ เครื่องใช ในการปฏิบัติงานไม�เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณ
จํากัด 
  - ไม�มีตลาดสดท่ีดําเนินการโดยองค&การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
  - แหล�งเงินทุนต�างๆ เช�น ธนาคารพาณิชย& มีน อยประชาชนไม�ได รับความสะดวกในการติดต�อ 
 3) โอกาส (O : Opportunity) 
  - จังหวัดศรีสะเกษสามารถสนับสนุนงบประมาณให องค&การบริหารส�วนตําบลสะพุง ท่ีมีแผนงาน/
โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร&การพัฒนาจังหวัด 
  - มีเส นทางคมนาคมหลักผ�าน ท่ีสามารถสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
  - ได รับความร�วมมือสนับสนุนจากหน�วยงานของรัฐเป*นอย�างดีการปฏิรูป ระบบราชการทําให 
พนักงานเกิดความกระตือรือร นในการปฏิบัติงาน 
  - รัฐบาลมีนโยบายให ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาท องถ่ินของตนเอง 
  - ได รับงบประมาณจากส�วนกลางเพ่ิมข้ึนเพ่ือให เพียงพอในการบริหารจัดการท องถ่ิน 
  - พัฒนาบริเวณโดยรอบและพ้ืนท่ีหนองกันจง ให เป*นแหล�งท�องเท่ียว อนุรักษ&ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อม  เป*นแหล�งพักผ�อนหย�อนใจและออกกําลังกายในตําบลตําบลและอําเภอ 
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  - พัฒนาแหล�งน้ํา เพ่ือผลิตสินค าเกษตรสู�ตลาด 
  - หมู�บ านน�าอยู� ตําบลเข มแข็ง 
  - พัฒนากลุ�มอาชีพท่ีหลากหลาย 
  - มีผลิตภัณฑ& สินค าของตําบล จําหน�ายเป*นการเพ่ิมรายได  
  - พัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ให ครอบคลุมในทุกๆด าน 
 4) ข&อจํากัด  (T : Treak) 
  - เกษตรกรไม�มีทุน/ไม�มีท่ีดินทํากิน/ท่ีดินไม�มีเอกสารสิทธ& 
  - ต นทุนการผลิตสูง เช�น ปุ�ย สารเคมีและอาหารสัตว&  เป*นต น 
  - เทคโนโลยีใหม�ๆ มีราคาสูง 
  - เกิดปAญหาโรคระบาดในสัตว&และไร� นา ข าว สวน 
  - น้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาสูง 
  - งบประมาณขององค&การบริหารส�วนตําบลสะพุง ไม�เพียงพอ (น อย) 
  - ประชาชนขาดความรู  ความเข าใจในบทบาท อํานาจหน าท่ีการบริหารงานของ อบต. 
  - ปAจจุบัน องค&การบริหารส�วนตําบลสะพุง เป*น องค&การบริหารส�วนตําบลขนาดกลางมีงบประมาณ
จํากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหน าท่ีต�างๆตามกฎหมายท่ีกําหนดให เป*นอํานาจหน าท่ีขององค&การบริหารส�วนตําบล ตาม
กฎหมายอ่ืนตามภารกิจถ�ายโอนฯตามนโยบายท องถ่ิน นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
  - งบประมาณท่ีได รับจากส�วนกลาง ไม�เพียงพอในการบริหารงาน 
  - กฎหมายและระเบียบต�างๆ ในการปฏิบัติงานทําให ขาดความคล�องตัวในการบริหารงาน 
  - การถ�ายโอนภารกิจต�างๆ ไม�เป*นไปในแนวทางเดียวกันทําให การปฏิบัติงาน เกิดความล�าช าไม�
เป*นไปตามวัตถุประสงค&ท่ีวางไว  
  - การพัฒนาบางด านต องเป*นไปตามกฎหมาย จึงไม�สามารถดําเนินการแก ปAญหาได  ต องอาศัย
ความเสียสละของชุมชนเท�านั้น  ซ่ึงบางครั้งก็ทําได ยากมาก  
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๓. การวิเคราะห�เพื่อพัฒนาท&องถิ่น 
3.๑  ป6จจัยและสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต$อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห�ป6ญหาและความต&องการของประชาชนในท&องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท&องถิ่น 
 

ชื่อป6ญหา 
ขอบข$ายและปริมาณ 

ของป6ญหา 
กลุ$มเป3าหมาย,  พื้นที่ 

เป3าหมาย 
การคาดการณ�แนวโน&ม 

ในอนาคต 
1. ป6ญหาด&านโครงสร&างพื้นฐาน   
1.1  การคมนาคมไม�สะดวก 
 
 
 
1.2  คุณภาพน้ํา ประปาที่ใช 
ยังไม�เพียงพอ  ราษฎรบาง
หมู�บ านยังไม�มีน้ําประปาใช  
 
 
 
1.3  ไฟฟ+าสาธารณะ 
 

 
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 
ไฟฟ+าสาธารณะดับหรือชํารุดบ�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  ปAญหาลดลง  เนื่องจาก  อบต.พัฒนาด านโครงสร างพื้นฐาน
ติดต�อกันมาเป*นเวลาหลายปCตามระดับความต องการและความรุนแรง
ของปAญหาในพื้นที่  
 
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 การไฟฟ+าส�วนภูมิภาคใน
การดูแลให ความช�วยเหลือ โดยอาจจะของบประมาณจากไฟฟ+า  หรือ
องค&กรปกครองส�วนท องถิ่นให การสนับสนุนเพื่อความรวดเร็วในการ
แก ไขปAญหา 
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ชื่อป6ญหา 
ขอบข$ายและปรมิาณ 

ของป6ญหา 
กลุ$มเป3าหมาย,  พื้นที่ 

เป3าหมาย 
การคาดการณ�แนวโน&ม 

ในอนาคต 
1.4  ไฟฟ+าเพื่อการเกษตรไม�
เพียงพอ 
 
 
1.5  น้ําท�วมขังภายในหมู�บ าน 
 
 
2.  ป6ญหาด&านเศรษฐกิจ  
2.1  ภาวะน้ําท�วมทําให ผลผลิต
ทางการเกษตรเสียหายหรือไม�
สามารถทําการเกษตรได    
 
 
2.2  ราษฎรว�างงาน  ไม�มีงานทํา 
 
 
 
 
2.3  ปAญหาขาดแคลนพันธุ&พืช  
พันธุ&สัตว& 

1.4  ในช�วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว  ราษฎรจะปลูกพืชหลัง
ฤดูเก็บเกี่ยวเยอะ  ไฟฟ+าการเกษตรไปไม�ถึง  ทําให 
ราษฎรขาดรายได เสริม 
 
1.5  ในช�วงฤดูฝน  เกิดน้ําท�วมขัง  เนื่องจากไม�มีการ
วางท�อระบายน้ํา  เพื่อระบายน้ําออกจากหมู�บ าน 
 
 
2.1  ในช�วงฤดูน้ําหลาก  ฤดฝูน  ในช�วงเดือนกันยายน  
ถึง  เดือนมกราคม  ราษฎรในพื้นที่ตําบลสะพุงได รับ
ผลกระทบเนื่องจากน้ําจะท�วมพื้นที่ทําการเกษตรและ
ราษฎรจะว�างงานในช�วงที่ไม�สามารถทําการเกษตรได     
 
2.2  เนื่องจากในช�วงฤดูทํานาปCราษฎรไม�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  การไฟฟ+าส�วนภมูิภาคในการ
ให การสนับสนุน ช�วยเหลือ  และองค&กรปกครองส�วนท องถิ่นอุดหนุนเพิ่มเตมิ 
 
1.5  จะดําเนินการวางท�อระบายน้ําให ได เกือบทุกเส นทางที่มีปAญหาเพื่อ
พัฒนาโครงสร างพื้นฐานให ได มาตรฐาน 
 
 
 
2.1  จะดําเนินการขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน คันกั้นน้ําให คลอบคลุมทุกพื้นที่  
เพื่อกั้นน้ําไม�ให เข าท�วมผลผลิตทางการเกษตรให ราษฎรสามารถพัฒนาได เพิ่ม
ผลผลติและรายได   
 
 
 
2.2  นอกเหนือจากความพยายามในการขุดลอกคลองที่ตื้นเขิงทุกพื้นที่แล ว  
แนวทางการช�วยเหลือตามสภาพปAญหาดังกล�าว  คือ  การจัดให มีการฝ\ก
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 



ชื่อป6ญหา 
ขอบข$ายและปรมิาณ 

ของป6ญหา 
กลุ$มเป3าหมาย,  พื้นที่ 

เป3าหมาย 
การคาดการณ�แนวโน&ม 

ในอนาคต 
1.4  ไฟฟ+าเพื่อการเกษตรไม�
เพียงพอ 
 
 
1.5  น้ําท�วมขังภายในหมู�บ าน 
 
 
2.  ป6ญหาด&านเศรษฐกิจ  
2.1  ภาวะน้ําท�วมทําให ผลผลิต
ทางการเกษตรเสียหายหรือไม�
สามารถทําการเกษตรได    
 
 
2.2  ราษฎรว�างงาน  ไม�มีงานทํา 
 
 
 
 
2.3  ปAญหาขาดแคลนพันธุ&พืช  
พันธุ&สัตว& 

1.4  ในช�วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว  ราษฎรจะปลูกพืชหลัง
ฤดูเก็บเกี่ยวเยอะ  ไฟฟ+าการเกษตรไปไม�ถึง  ทําให 
ราษฎรขาดรายได เสริม 
 
1.5  ในช�วงฤดูฝน  เกิดน้ําท�วมขัง  เนื่องจากไม�มีการ
วางท�อระบายน้ํา  เพื่อระบายน้ําออกจากหมู�บ าน 
 
 
2.1  ในช�วงฤดูน้ําหลาก  ฤดฝูน  ในช�วงเดือนกันยายน  
ถึง  เดือนมกราคม  ราษฎรในพื้นที่ตําบลสะพุงได รับ
ผลกระทบเนื่องจากน้ําจะท�วมพื้นที่ทําการเกษตรและ
ราษฎรจะว�างงานในช�วงที่ไม�สามารถทําการเกษตรได     
 
2.2  เนื่องจากในช�วงฤดูทํานาปCราษฎรไม�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  การไฟฟ+าส�วนภมูิภาคในการ
ให การสนับสนุน ช�วยเหลือ  และองค&กรปกครองส�วนท องถิ่นอุดหนุนเพิ่มเตมิ 
 
1.5  จะดําเนินการวางท�อระบายน้ําให ได เกือบทุกเส นทางที่มีปAญหาเพื่อ
พัฒนาโครงสร างพื้นฐานให ได มาตรฐาน 
 
 
 
2.1  จะดําเนินการขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน คันกั้นน้ําให คลอบคลุมทุกพื้นที่  
เพื่อกั้นน้ําไม�ให เข าท�วมผลผลิตทางการเกษตรให ราษฎรสามารถพัฒนาได เพิ่ม
ผลผลติและรายได   
 
 
 
2.2  นอกเหนือจากความพยายามในการขุดลอกคลองที่ตื้นเขิงทุกพื้นที่แล ว  
แนวทางการช�วยเหลือตามสภาพปAญหาดังกล�าว  คือ  การจัดให มีการฝ\ก
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 
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3.2 การประเมินสถานการณ�สภาพแวดล&อมภายนอกท่ีเก่ียวข&อง 
   การจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินห าปCขององค&การบริหารส�วนตําบลสะพุงนั้น ได ทําการประเมิน
สถานการณ&สภาพแวดล อมภายนอกท่ีเก่ียวข อง  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

ด&าน สถานการณ�ภาพแวดล&อม 
ภายนอกท่ีเก่ียวข&อง 

ขอบข$ายและปริมาณ
ของป6ญหา/ความ

ต&องการ 

พ้ืนท่ีเป3าหมาย/
กลุ$มเป3าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน&มอนาคต 

๑. ด านโครงการ
สร างพ้ืนฐาน 

๑) ขาดแหล�งน้ําใน
การเกษตรและน้ําประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม�
พอเพียงและยังไม�ได 
มาตรฐาน 

- น้ํา เพ่ือการอุปโภค-
บริโภค 

- ในเขตองค&การ
บริหารส�วนตําบล 

- ประชาชนมีแหล�ง
น้ําและมีน้ําประปา
ใช อย�างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากข้ึน 

๒) ไฟฟ+าส�องสว�าง ไฟฟ+า
เพ่ือการเกษตร ไฟฟ+าแรง
ตํ่า ยังไม�สามารถดําเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีได ท้ังหมด 

- ไฟฟ+า - ถนนและท่ี
สาธารณะในเขต
องค&การบริหาร
ส�วนตําบล 
- พ้ืนท่ีทาง
การเกษตรภายใน
เขตองค&การ
บริหารส�วนตําบล 

- ทางและท่ี
สาธารณะมีแสง
สว�างเพียงพอ
ประชาชนได รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ป+องกันการเกิด
อาชญากรรมได  

๓) ระบบระบายน้ําภายใน
หมู�บ าน/ชุมชน ยังไม�
เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส�ง
กลิ่นเหม็นก�อความรําคาญ 
เป*นแหล�งเพาะพันธ&ยุงลาย 
และเชื้อโรคต�างๆ 

- รางะบายน้ํา/ท�อ
ระบายน้ํา 

- หมู�บ าน/ชุมชน 
ภายในเขต
องค&การบริหาร
ส�วนตําบล 

- มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ํา
ได สะดวก ไม�อุดตัน 
ไม�ส�งกลิ่นเหม็นก�อ
ความรําคาญ 
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ด&าน สถานการณ�ภาพแวดล&อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข&อง 

ขอบข$ายและปรมิาณของ
ป6ญหา/ความต&องการ 

พ้ืนท่ีเป3าหมาย/
กลุ$มเป3าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน&มอนาคต 

 ๔) ประชาชนต องการเส นทางใน
การสัญจรไป-มา ที่สะดวกสบาย 
และเส นทางในการขนย าย
ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมาก
ขึ้น  

- การคมนาคม - เส นทางคมนาคมที่
เป*นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต องการให ดําเนินการ 

- มีเส นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

๒. ด านการส�งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1) ประชาชนต องการอาชีพเสริม
เพื่อเพิ่มรายได ภายในชุมชนและ
ภายในครัวเรือน 

- การส�งเสริมอาชีพ - ทุกหมู�บ านในเขต
องค&การบริหารส�วน
ตําบล 

- ประชาชน มีกลุ�ม
อาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายได ภายในชุมชน
และครัวเรือน 

2) เด็กและผู สูงอายุอยู�ตามลําพัง 
และเด็กไม�ได รับการดูแลจาก
ครอบครัวเท�าที่ควร 

- สวัสดิการสังคม - ทุกหมู�บ านในเขต
องค&การบริหารส�วน
ตําบล 

- ผู สูงอายุและเด็ก
ได รับการดูแลที่ดี 

3) ผู พิการไม�ได รับความ
ช�วยเหลือในดํารงชีวิต 

- ทุกหมู�บ านในเขต
องค&การบริหารส�วน
ตําบล 

- ผู พิการได รับความ
ช�วยเหลือในการ
ดํารงชีวิตและทั่วถึง 

4) ยังมีจํานวนผู ด อยโอกาสทาง
สังคม เป*นจํานวนมาก 

- ทุกหมู�บ านในเขต
องค&การบริหารส�วน
ตําบล 

- ผู ด อยโอกาส ได รับ
การพัฒนาชีวิตตนเอง
ให ดีขึ้น 

5) เด็กและเยาวชนติดเกมส&ส่ือ
ลามก บุหร่ี เหล า สารเสพติด 
และต้ังท องก�อนวัยอันควร   

- การป+องกันและแก ไข
ปAญหายาเสพติดในชุมชน 

 - เยาวชนและวัยรุ�นมี
อนาคตที่ดี 

6) จํานวนประชากร มีแนวโน ม
ในการสูบบุหร่ีและด่ืมสุราเพิ่มขึ้น 

- ประชาชนที่สูบบุหร่ี
และด่ืมสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหร่ีและเลิกด่ืมสุรา 

7) มีการระบาดของโรคติดต�อ 
สายพันธุ&ใหม� เกิดขึ้นเร่ือยๆ 

- ด านสาธารณสุข - ในเขตองค&การ
บริหารส�วนตําบล 

- ในพื้นที่ไม�มีการ
ระบาดของโรคติดต�อ 

8) ประชาชนในพื้นที่ปxวยเป*น
โรคเร้ือรังแนวโน มที่เพิ่มขึ้น เช�น 
เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุ�มเส่ียง
และผู ปxวย 

-ประชาชนที่ปxวยเป*น
โรคเร้ือรังลดลงและมี
อาการที่ดีขึ้น 

9) ประชาชน ที่มีอายุต้ังแต� ๓๕ 
ขึ้นไป  ไม�ได ให ความสนใจในการ
ตรวจสุขภาพประจําปC 
  

- ประชาชนในเขต
องค&การบริหารส�วน
ตําบล ที่อายุ ๓๕  
ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ ๓๕ 
ขึ้นไปได รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

10) ผู ปกครอง ไม�ให 
ความสําคัญในเร่ืองการศึกษา
ของเด็กและเยาวชน 

- การศึกษา - เด็ก นักเรียนในเขต
องค&การบริหารส�วน
ตําบล 

 

11) หน�วยงานด านการศึกษาไม�
เพียงพอ และตรงตามความ
ต องการของเด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที ่

- เพิ่มและขยาย
โอกาสทางการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
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ด&าน สถานการณ�ภาพแวดล&อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข&อง 

ขอบข$ายและปรมิาณของ
ป6ญหา/ความต&องการ 

พ้ืนท่ีเป3าหมาย/
กลุ$มเป3าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน&มอนาคต 

 12) ฐานะครอบครัวยากจนทาํ
ให ไม�ได รับโอกาสทางการศึกษา 

- การศึกษา -กลุ�มผู ด อยโอกาส ที่
มีฐานะครอบครัว
ยากจน ให ได รับ
โอกาสทางการศึกษา 

 

13) ส่ือการเรียนการสอนยังไม�
พอเพียง เด็กนักเรียนไม�ได รับ
การศึกษาต�อในระดับที่สูงขึ้นขั้น
พื้นฐาน และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- เด็กนักเรียนในเขต
องค&การบริหารส�วน
ตําบล 

- มีส่ือการเรียนการ
สอนทีพ่อเพียง เด็ก
นักเรียนได รับ
การศึกษาที่สูงขึ้นมี
งบประมาณใน
การศึกษาเล�าเรียน 

๓. ด านการวางแผน 
การส�งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม
และการท�องเที่ยว 

๑) ประชาชนไม�มีการวางแผนใน
การดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
องค&การบริหารส�วน
ตําบล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการดําเนินงาน
ได เอง 

๒) ขาดแหล�งเงินลงทุนในการทํา
กิจการและประกอบอาชีพ 

- การส�งเสริมการลงทุน - ประชาชนในเขต
องค&การบริหารส�วน
ตําบล 

- มีแหล�งเงินทุนในการ
ทํากิจการและประกอบ
อาชีพ 

3) ขาดความรู  ความเข าใจใน
การประกอบอาชีพเสริม 

- การส�งเสริมการเกษตร ทุกหมู�บ านในเขต
องค&การบริหารส�วน
ตําบล 

 

4) ขาดระบบสาธารณูปโภคใน
การประกอบอาชีพ เช�น ไฟฟ+า 
แหล�งนํ้า 

ทุกหมู�บ านในเขต
องค&การบริหารส�วน
ตําบล 

 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จําหน�ายสินค า 

- การพาณิชยกรรม - ร านค าแผลงลอย - มีสถานที่ในการขาย
จําหน�ายสินค า 

๔) ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกตํ่าระยะทางในการขนส�ง
ผลผลิตไกลจากแหล�งรับซ้ือ  

- เกษตรกรในพื้นที ่ - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

๕) ค�าแรงตํ่าค�าครองชีพสูงขาด
แคลนแรงงาน 

- ผู ประกอบอาชีพ
รับจ าง 

- ค�าแรงสูงขึ้นเหมาะ
กับค�าครองชีพ มีการ
จ างงานมากขึ้น 

6) ในเขตองค&การบริหารส�วน
ตําบล ไม�มีแหล�งท�องเที่ยวและ
กิจกรรมการท�องเที่ยว 

- การท�องเที่ยว - ในเขตองค&การ
บริหารส�วนตําบล 

- มีสถานที่ ส�งเสริม
ด านการท�องเที่ยวใน
เขตองค&การบริหาร
ส�วนตําบล 

๔. ด านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร อย 

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมาก
ขึ้น และใช ยานพาหนะอย�าง
ประมาณ อาจทําให เกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นได  

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไป-
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช�น ติดต้ัง
สัญญาณไกระพริบ 
จัดทําลูกระนาด เพื่อ
เตือนให ระมัดระวัง 
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ด&าน สถานการณ�ภาพแวดล&อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข&อง 

ขอบข$ายและปรมิาณของ
ป6ญหา/ความต&องการ 

พ้ืนท่ีเป3าหมาย/
กลุ$มเป3าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน&มอนาคต 

 ๒) มีการทาํลายทรัพย&สินและลัก
ขโมยทรัพย&สินของประชาชน
และของทางราชการรวมทั้งเกิด
การทะเลาะวิวาทกันในหมู�บ าน 

- การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย&สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและส�วน
ราชการ 

- มีการป+องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย&สิน
ของประชาชนละส�วน
ราชการ เช�น การ
ติดต้ังกล องวงจรปTด  
ให จนท.ตํารวจ,ผู นํา
และอปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลา
วิวาท 
 

๕. ด านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อม 

1) มีปAญหาเร่ืองขยะและนํ้าเสีย - ส่ิงแวดล อม - ประชาชน ภายใน
เขตองค&การบริหาร
ส�วนตําบล 

- ปAญหาขยะ ลดลง
และนํ้าท�วมขังภายใน
หมู�บ าน/ชุมชน ลดลง 

 2) จํานวนพื้นที่ปxาไม ลดลง  - สถานที่ราชการ
ต�างๆ สวนสาธารณะ
ในเขตองค&การบริหาร
ส�วนตําบล 

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวให กับ
สวนสาธารณะ และ
สถานที่ต�างๆภายใน
หมู�บ าน/ชุมชน 

๖. ด านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปAญญาท องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปAญญาท องถิ่น
ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพณีและภูมิปAญญา
ท องถิ่น  

- ทุกหมู�บ าน/ชุมชน
ในเขตองค&การบริหาร
ส�วนตําบล 

- ยกย�อง เชิดชูคนดี
ปราชญ&ชาวบ านและ
ประชาชน สืบทอด
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปAญญาท องถิ่น ให คง
อยู�ต�อไป 

7. ด านการบริหาร
จัดการบ านเมืองที่ดี 

1) สถานทีในการปฏิบัติงานและ
ให บริการแก�ประชาชน 

- อาคารสํานักงาน - ภายในที่ทําการ
องค&การบริหารส�วน
ตําบลสะพุง 

- ต�อเติมหรือก�อสร าง
อาคารสํานักงานที่ใหญ�
ขึ้น เพื่อรองรับการ
ให บริการแก�ประชาชน
ได ครบวงจร  

 2) ครุภัณฑ&-วัสดุ-อุปกรณ&ในการ
ปฏิบัติงาน 

- ครุภัณฑ&-วัสดุ-อุปกรณ&ที่ใช 
ในการปฏิบัติงาน มีไม�
เพียงพอและไม�มี
ประสิทธิภาพ 

- ภายในที่ทําการ
องค&การบริหารส�วน
ตําบลสะพุง 

- จัดซ้ือครุภัณฑ&-วัสดุ-
อุปกรณ& ที่ใช ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เช�น 
รถยนต&ส�วนกลาง รถ
กระเช า รถขยะ เคร่ือง
ถ�ายเอกสาร เคร่ือง
ปร้ินเตอร& ฯลฯ 

 3) จํานวนงบประมาณที่จํากัด - การจัดสรรงบประมาณที่
ได รับ ไม�เพียงพอต�อการ 
ดําเนินงาน  

- ภายในที่ทําการ
องค&การบริหารส�วน
ตําบลสะพุง 

- ได รับการจัดสรร 
งบประมาณที่เพิ่มขึ้น
ตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข อง 
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ด&าน สถานการณ�ภาพแวดล&อม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวข&อง 
ขอบข$ายและปรมิาณของ

ป6ญหา/ความต&องการ 
พ้ืนท่ีเป3าหมาย/
กลุ$มเป3าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน&มอนาคต 

 4) จํานวนบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

- ถูกจํากัดด านภาระ
ค�าใช จ�ายด านบุคลากร 
(40%) 

- บุคลากรภายใน
องค&การบริหารส�วน
ตําบลสะพุง 

- แก ไขระเบียบ
กฎหมาย ข อบังคับที่
เกี่ยวข อง  
- มีจํานวนบุคลากร
เพียงพอต�อการ
ปฏิบัติงาน ในหน าที่ที่
รับผิดชอบ 

 ๕. ความรู  ความสามารถของ 
บุคลากรภายในสํานักงาน 

- วุฒิการศึกษาของบุคลากร - บุคลากรภายใน
องค&การบริหารส�วน
ตําบลสะพุง 

- ส�งเสริมให บุคลากร
ภายในหน�วยงาน ได 
ศึกษาหาความรู ให ตรง
กับตําแหน�งที่ปฏิบัติอยู�
จริง 

 6) ระเบียบ กฎหมายที่จํากัดต�อ
การปฏิบัติงาน 

- ไม�ตอบสนองความ
ต องการให กับประชาชนแต�
พื้นที่ อย�างโดยแท จริง  

- ภายในองค&การ
บริหารส�วนตําบลสะ
พุง 

- แก ไข ปรับปรุง
ระเบียบกฎหมายบาง
ข อ ให เหมาะสมกับ
สภาพความต องการ
ของประขาชนในแต�ละ
พื้นที่ เพื่อช�วยในการ
แก ปAญหาความ
เดือดร อนให กับ
ประชาชนอย�างแท จริง 

 7) ขาดคุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
 

- คุณธรรม จริยธรรมของ
คณะผู บริหารฯ สมาชิกสภา
ท องถิ่น พนักงานส�วนตําบล
และพนักงานจ าง 

- คณะผู บริหารฯ 
สมาชิกสภาท องถิ่น 
พนักงานส�วนตําบล
และพนักงานจ าง 

- มีกิจกรรมที่
เสริมสร างคุณธรรม 
จริยธรรม ให กับคณะ
ผู บริหารฯ  สมาชิก
สภาท องถิ่น พนักงาน
ส�วนตําบลและ
พนักงานจ าง 

 
 
 
 

-56- 
 
 



   
 

-60- 

3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส$วนท&องถิ่น 
โครงสร&างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�การบริหารส$วนตําบลสะพุง  พ.ศ. 2561-2565 

 
 
ยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป� 

6 ยุทธศาสตร� 

 
 1 ยุทธศาสตร� 

ความมั่นคง 
2 ยุทธศาสตร� 

การสร&างความสามารถ 
ในการแข$งขัน 

3 ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา 

และเสรมิสร&างศักยภาพคน 

4 ยุทธศาสตร� 
การสร&างโอกาสความเสมอ
ภาคและความเท$าเทียมกัน

ทางสังคม 

5 ยุทธศาสตร� 
การสร&างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิต 

ที่เป=นมิตรต$อสิ่งแวดล&อม 

6 ยุทธศาสตร� 
การปรับสมดุล 
พัฒนาระบบ 
การบริหาร 

จัดการภาครัฐ 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับที่ ๑๒ 

10 ยุทธศาสตร� 
 

 
1 ยุทธศาสตร� 
การเสริมสร&าง
และพัฒนา
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย� 

 

2 ยุทธศาสตร� 
การสร&าง

ความ 
เป=นธรรม      

ลดความเลื่อม
ล้ําในสังคม 

 

3 ยุทธศาสตร� 
การสร&าง

ความเข&มแข็ง
ทางเศรษฐกจิ
และแข$งขันได&
อย$างยั่งยืน 

 

4 
ยุทธศาสตร� 
การเติบโตที่
เป=นมิตรกับ
สิ่งแวดล&อม

เพื่อการ
พัฒนาอย$าง

ยั่งยืน 

5 ยุทธศาสตร� 
การเสริมสร&าง
ความมั่นคง
แห$งชาติเพื่อ 
การพัฒนา
ประเทศสู$

ความมั่นคง
และยั่งยืน 

6 ยุทธศาสตร� 
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
และธรรมาภิบาล

ในภาครัฐ 
 

7 
ยุทธศาสตร� 
ด&านการ

ต$างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ&าน
และภูมภิาค 

 

8 
ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

 

9 
ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร&าง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิ

สติกส� 
 

10
ยุทธศาสตร� 

ด&าน
วิทยาศาสตร� 
เทคโนโลยี 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร�ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

4 ยุทธศาสตร� 

 1  เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค&าการเกษตร
ไปสู$มาตรฐานเกษตรอินทรีย�และอาหาร

ปลอดภัย 

2 ยกระดับการท$องเที่ยวเชิงประเพณี  
วัฒนธรรม  อารยธรรมขอมยุคก$อน
ประวัติศาสตร�ธรรมชาติและกีฬาสู$

นานาชาติ 

3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

- 

แบบ ยท.01 
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ยุทธศาสตร�กลุ$มจังหวัด 

3 ยุทธศาสตร� 

 

  
1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค$าข&าวหอมมะลิ 

สู$ความต&องการของตลาด 

 
2 พัฒนาคุณภาพการท$องเที่ยวให&ได&ระดับ

มาตรฐานและยั่งยืน 

 

 
3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค&า 

และเพิ่มมูลค$าการค&าชายแดนครบวงจรและได&มาตรฐาน สากล 

 

 
ยุทธศาสตร�               

จังหวัดศรีสะเกษ 
5 ยุทธศาสตร� 

 

  
๑. การพัฒนาโครงสร&างพื้นฐานและ

การยกระดับเศรษฐกิจ     ให&พึ่งตนเอง
และแข$งขันได& 

๒.การเสริมสร&างภูมิคุ&มกันทางสังคม
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๓.การเสริมสร&างความสมดุลด&าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม  

 
๔.การเสริมสร&างความมั่นคง

และการรักษาความสงบ
เรียบร&อย 

 
๕.การบริหารจัดการภาครัฐและ

ธรรมาภิบาล 

 

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด 

ศรีสะเกษ 
5 ยุทธศาสตร� 

 1 ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

2 ยุทธศาสตร�การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม 

3 ยุทธศาสตร�การส$งเสริมการ
ท$องเที่ยวและการพาณิชย�การค&า

ชายแดน 

4 ยุทธศาสตร�การจัดการศึกษา
ท&องถิ่น 

5 ยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กร 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนา
องค�การบริหารส$วนตําบล 

สะพุง 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 

ยุทธศาสตร&การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ

ยุทธศาสตร�ที่ 3 

การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 

ยุทธศาสตร&การพัฒนาระบบการบริหารงาน

แนวทาง 

1.  ส�งเสริม
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

แนวทาง 

2.  ส�งเสริม
การสร าง
ครอบครัว

แนวทาง 

3.  ส�งเสริม
การสร าง
สุขภาพ

อนามัยและ

แนวทาง 

4.  
ส�งเสริม

และ
สนับสนุ

แนวทาง 

.  การพัฒนา
โครงสร าง

พื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค 

แนวทาง 

1.  การ
บริหาร 
งาน

บุคคล

แนวทาง 

3.  
พัฒนา

และปรับ
การนํา

แนวทาง 

2.  
ศักยภาพ

ของ
บุคลากร

แนวทาง 

5. 
ปรับปรุง
พัฒนา
สถานที่

แนวทาง 

6.  
ป+องกัน
และ

บรรเทา

ยุทธศาสตร�การพัฒนา
องค�การบริหารส$วนตําบล 

สะพุง 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 

ยุทธศาสตร&การเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจ

แนวทาง 

1.  การ
ส�งเสริม

ศักยภาพกลุ�ม

ยุทธศาสตร�ที่ 5 

ยุทธศาสตร&การพัฒนาด านทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทาง 

1.  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การ
ปรับปรุง ฟQRนฟูและ

แนวทาง 

2.  การ
ปรับปรุงภูมิ

ทัศน& 
 

ผลผลิต/โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
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3.4  แผนที่ยุทธศาสตร�                           

 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน� 

พันธกิจ 

เป3าประสงค� 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาชุมชนให น�าอยู�มีความ
เข มแข็ง  โดยได รับบริการ

สาธารณะด านโครงสร าง
พื้นฐานที่จําเป*น  เพื่อรองรับ

2.  การกําจัดขยะมลู
ฝอย    สิ่งปฏิกูลและ
มลภาวะที่มีความ

3.  ส�งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของคน  
ครอบครัวและชุมชนใน

4.  การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่
ดีและมีส�วนร�วมจากทุก

5.  การส�งเสรมิและ
พัฒนาระบบอนุรักษ&
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม 

1.  การได รับการบริการ
พื้นฐานที่ได มาตรฐาน
และทั่วถึง 

1.  ยุทธศาสตร&การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพด านการ

2.  ยุทธศาสตร&การ
พัฒนาระบบการ

3.  ยุทธศาสตร&ด านการ
เสริมสร างชุมชนเข มแข็งและมี
คุณธรรมที่ดีแบบยั่งยืน 
 

4.  ยุทธศาสตร&การเพิ่ม
ประสิทธิภาพเศรษฐกิจ

5.   ยุทธศาสตร& การ
พั ฒ น า ด า น

1.  การพัฒนาโครงสร าง
พื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ ให มสีภาพ

ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส$วนตําบลสะพุง 

 

แบบ  ยท. 02 

“ชุมชนน$าอยู$มีความเข&มแข็ง  สิ่งแวดล&อมดี  คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดี 

 2.  ส�งเสริมการ
สร างครอบครัว

3.  ส�งเสริม
การสร าง

1.  การส�งเสรมิ
ศักยภาพกลุ�มอาชีพ 

1.  ส�งเสริม
การศึกษาขั้น

ยุทธศาสตร� 

1.  ชุมชนมีความเข มแข็งและมี
ส�วนร�วมในการพัฒนาท องถิ่น 

1. สังคมมีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย&สิน 

2.   การศึกษาที่มีคุณภาพ

1.  การมรีายได เพียงพอต�อการ
เลี้ยงชีพและพึ่งตนเองได  

2.  การเรียนรู และพัฒนาเพื่อ

1. การอนุรักษ&
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ



   
 

 

1.  
การ
บริหาร 
งาน

2.  
ศักยภาพ

ของ
บุคลากร

3.  
พัฒนา
และ

ปรับปรุง

4.   
ส�งเสริม
และ

สนับสนุ

5. 
ปรับปรุ
งพัฒนา
สถานที่

6.  
ป+องกัน
และ

บรรเทา

การเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับปรุง ฟbcนฟู
และอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม

 

2.  การปรับปรุงภูมิ
ทัศน& หมู�บ าน/ตําบล



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


