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แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
ตำบลสุมเส้ำเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตกำรปกครองของอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี
ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเพ็ญ ตำบลสุมเส้ำได้รับกำรยกฐำนะขึ้ นเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.
๒๔๙๖ โดยมี ขุนสุมเส้ำ เรืองฤทธิ์ เป็นกำนันคนแรกของตำบลสุมเส้ำ และได้แบ่งแยกหมู่บ้ำนซึ่งอยู่ในเขต
กำรปกครองของตำบลสุมเส้ำ โดยแยกไปจัดตั้งเป็นตำบลขึ้นใหม่ คือ ตำบลนำบัว ซึ่งตั้งอยู่ทำงทิศใต้ ของ
ตำบลสุมเส้ำ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙ ทั้งนี้ สำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ บ้ำนสุม
เส้ำ ตำบลสุมเส้ำ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุ ดรธำนี อยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอำเภอเพ็ญ ระยะทำงประมำณ ๑๕
กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม ๒๐๒ ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมำณ ๑๒๖,๒๕๐ ไร่ โดยมีอำณำเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ ตำบลเพ็ญ
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี
ทิศใต้
ติดกับ ตำบลนำบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเตำไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเชียงหวำง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี
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๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลสุมเส้ำมีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่รำบลุ่มน้ำท่วมถึง โดยพื้นดินส่วนใหญ่เป็น
ดินร่วนปนทรำยและดินปนหินลูกรัง ไม่เก็บน้ำหรืออุ้มน้ำในฤดูแล้ง พื้นที่บำงแห่งเป็นดินเค็ม ประกอบ
ด้ำนกสิกรรมไม่ค่อยได้ผลดี
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ตำบลสุมเส้ำมีลักษณะภูมิอำกำศแบบมรสุม ลักษณะอำกำศแบ่งออกเป็น ๓ ฤดู
เช่นเดียวกับตำบลอื่น ๆ ในเขตอำเภอเพ็ญ ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนำว สภำพอำกำศโดยทั่วไปขึ้นอยู่
กับมรสุมที่พัดผ่ำนประจำปี จัดอยู่ในประเภทภูมิอำกำศแบบพื้นเมืองร้อนเฉพำะฤดู กล่ำวคือ จะมีฝนตก
เฉพำะฤดูฝนสลับกับช่วงแห้งแล้ง ในฤดูหนำวและฤดูร้อน ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ มีนำคม-พฤษภำคม อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย ๓๔-๓๖ องศำเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ มิถุนำยน-กันยำยน และจะตกมำกในเดือน สิงหำคม
-กันยำยน ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่ ตุลำคม-กุมภำพันธ์ อำกำศจะหนำวมำกในช่วง ธันวำคม - มกรำคม โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ย ๑๕-๑๖ องศำเซลเซียส
๑.๔ ลักษณะของดิน
พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรำยและดินปนหินลูกรัง ไม่เก็บน้ำหรืออุ้มน้ำในฤดูแล้ง
พื้นที่บำงแห่งเป็นดินเค็ม
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้า
แหล่งน้ำตำบลสุมเส้ำ มีลำห้วย หนอง คลอง สระน้ำ เป็นแหล่งน้ำตำมธรรมชำติเดิมและ
ได้รับกำรพัฒนำขุดลอกให้สำมำรถเก็บกักน้ำได้ดีและมำกกว่ำเดิม เช่น หนองวังเฒ่ำ กุดลำไม้ ห้วยนำแค
ห้วยวังเดือนห้ำ กุดหล่ม ห้วยวังโตน ห้วยคำบึก เป็นต้น
๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้
ลักษณะป่ำไม้ของตำบลสุมเส้ำมีลักษณะเป็นป่ำดิบแล้งและป่ำเต็งรัง เป็นป่ำโปร่ง อยู่ใน
พื้นที่ค่อนข้ำงรำบและมีควำมชื้นน้อย ไม้ที่สำคัญได้แก่ มะค่ำโมง ยำงนำ ตะเคียนแดง เป็นต้น
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
องค์กำรบริ ห ำรส่ ว นตำบลสุ มเส้ ำ มีฐ ำนะเป็นนิติบุคคล และเป็น รำชกำรบริห ำรส่ วน
ท้องถิ่น
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รูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบั บที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล อยู่ในเขตกำร
ปกครองของอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี ได้รับกำรยกฐำนะเป็นองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมื่ อวันที่
๒ มีนำคม ๒๕๓๘ ตำมประกำศลงวันที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๓๙ โดยมีประธำนคณะกรรมกำรบริหำรส่วน
ตำบลคนแรก คือ นำยสมบูรณ์ โพธิวำระ ประกอบด้วยหมู่บ้ำน จำนวน ๑๙ หมู่บ้ำน ดังนี้ คือ
หมู่ที่ ๑
บ้ำนสุมเส้ำ
หมู่ที่ ๒
บ้ำนหนองนำไฮ
หมู่ที่ ๓
บ้ำนสงเปือย
หมู่ที่ ๔
บ้ำนดงปอ
หมู่ที่ ๕
บ้ำนหนองบัวบำน
หมู่ที่ ๖
บ้ำนดงยำง
หมู่ที่ ๗
บ้ำนหนองแสนตอ
หมู่ที่ ๘
บ้ำนหนองผือน้อย
หมู่ที่ ๙
บ้ำนโนนหนำมแท่ง
หมู่ที่ ๑๐
บ้ำนเจริญศรี
หมู่ที่ ๑๑
บ้ำนโนนสะอำด
หมู่ที่ ๑๒
บ้ำนสุมเส้ำ
หมู่ที่ ๑๓
บ้ำนโนนสร้ำงคำ
หมู่ที่ ๑๔
บ้ำนแพงศรี
หมู่ที่ ๑๕
บ้ำนห้วยวังโตน
หมู่ที่ ๑๖
บ้ำนโนนทับช้ำง
หมู่ที่ ๑๗
บ้ำนบุญทันพัฒนำ
หมู่ที่ ๑๘
บ้ำนดงยำง
หมู่ที่ ๑๙
บ้ำนสุมเส้ำ
โดยมีหมู่ที่ ๑, ๑๐, ๑๒ และ ๑๙ อยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำเต็มพื้นที่
และ
มีหมู่ที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ และ ๑๘ อยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลสุมเส้ำไม่เต็มพื้นที่
๒.๒ การเลือกตั้ง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ มีฐำนะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
มี โ ครงสร้ ำ งเป็ น ไปตำมบทบั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ โดยโครงสร้ ำ งขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลตำม
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พระรำชบั ญญัติส ภำตำบลและองค์กำรบริห ำรส่ ว นตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบด้ว ยสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ ประกอบด้วยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๕๕ และมีรำยนำมคณะผู้บริหำร ประกอบด้วย
๑. นำงทวินตรำ
ทรงคำศรี
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๒. นำยบด
ชำวสุรินทร์
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๓. นำงเพ็ญศิริ
ศรีวงษ์
เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
และมีรำยนำมสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ ประกอบด้วย
๑. นำยดำรงศักดิ์
นำสวัสดิ์
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๒. นำยนำรี
คำภำ
รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๓. นำยสันติ
ประเสริฐ
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๔. นำยประพันธ์ชัย
มั่งมูล
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๕. นำยสุกรรณ์
กองเงิน
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๖. นำงประภัสสร
ศรีรักษำ
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๗. นำงดวงขันธ์
พระทัยบุตร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๘. นำงสำวปิยะพร
พุดกุดเรือ
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๙. นำยนิยม
ส้วมเชียง
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๑๐. นำยกัญจน์
วะจีปะสี
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๑๑. นำยสมภำร
พำเภำ
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๑๒. นำยบุญพัง
รักญำติ
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๑๓. นำยเสรี
สีน้ำโหน่ง
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๑๔. นำยทวี
มณีรัตน์
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๑๕. นำงอุไล
ชัยบุรมย์
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๑๖. นำยสุจริต
เบ้ำทองจันทร์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๑๗. นำยวิชัย
ชำวกล้ำ
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๑๘. นำยเดช
ยิ่งยง
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๑๙. นำยเปี่ยง
คนฉลำด
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๒๐. นำยบุญชู
จันทร์เจริญ
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๒๑. นำยคำดี
ชำวกล้ำ
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๒๒. นำยพิมพำ
คนงำม
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๒๓. นำยสงวน
แก้วเชียงหวำง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๒๔. นำยทองคูณ
เบ้ำทอง
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๒๕. นำยธงชัย
บัวทอง
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
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๒๖. นำยเฉลิมพล
๒๗. นำยสุนทร
๒๘. นำงวันเพ็ญ
๒๙. นำงอ๋อย
๓๐. นำยสมร
๓๑. นำยวุฒินันท์
๓๒. นำงมณฑนำ
๓๓. นำงสมบัติ
๓๔. นำงปณิตำ

ก๊อกพิมพ์
สุจริต
นำสวัสดิ์
โพธิ์ศรี
มูลพงษ์
มั่งมูล
แสนโชติ
แก้วภักดี
แช่มค้ำ

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล

๓. ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ตำบลสุมเส้ำมีจำนวนประชำกรทั้งสิ้น ๑๒,๓๒๖ คน แยกเป็นชำย ๖,181 คน หญิง
๖,145 คน ดังนี้
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
หมู่ที่
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

บ้าน
สุมเส้ำ
หนองนำไฮ
สงเปือย
ดงปอ
บ้าน
หนองบัวบำน
ดงยำง
หนองแสนตอ
หนองผือน้อย
โนนหนำมแท่ง
เจริญศรี
โนนสะอำด
สุมเส้ำ
โนนสร้ำงคำ
แพงศรี
ห้วยวังโตน
โนนทับช้ำง
บุญทันพัฒนำ
ดงยำง
สุมเส้ำ

ชาย
450
๕06
๑80
๓13
ชาย
๓๓2
๕73
๓83
202
๑90
๓19
๕34
๒13
๔09
๒90
๓18
๑๙1
๑๐6
๓76
296

หญิง
๔44
๔66
๑57
๓26
หญิง
๓67
๕37
๓๗3
๒11
๑๘7
๓๔1
๕47
๒40
๔๑4
๒๖5
๒66
๒๐4
95
๓83
๓๒2

รวม
๘94
๙72
๓๓7
๖39
รวม
๖๙9
๑,110
๗๕6
413
๓77
๖60
๑,๐81
๔53
๘23
๕๕5
๕84
๓๙5
201
๗๕๙
๖18

16
รวม
๖,181
๖,145
*** (ข้อมูลระหว่ำงวันที่ 1 ถึง 15 พฤษภำคม พ.ศ.2562)

๑๒,326

๓.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนครัวเรือน
ตำบลสุมเส้ำมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๓,656 ครัวเรือน โดยแยกรำยละเอียด ดังนี้
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
หมู่ที่
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

บ้าน
บ้านปกติ
สุมเส้ำ
348
หนองนำไฮ
289
สงเปือย
105
ดงปอ
194
หนองบัวบำน
189
ดงยำง
262
หนองแสนตอ
235
หนองผือน้อย
111
โนนหนำมแท่ง
112
เจริญศรี
185
โนนสะอำด
290
สุมเส้ำ
160
โนนสร้ำงคำ
233
แพงศรี
164
บ้าน
บ้านปกติ
ห้วยวังโตน
176
โนนทับช้ำง
119
บุญทันพัฒนำ
75
ดงยำง
180
สุมเส้ำ
180
รวม
3,607
*** (ข้อมูลระหว่ำงวันที่ 1 ถึง 4 มกรำคม พ.ศ.2562)

บ้านรื้อถอน
7
7
0
1
4
0
2
7
3
2
6
1
2
1
บ้านรื้อถอน
0
2
0
1
3
49

รวม
355
296
105
195
193
262
237
118
115
187
296
161
235
165
รวม
176
121
75
181
183
3,656

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
- มีโรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 7 แห่ง ได้แก่
(1) โรงเรียนสุมเส้ำวิทยำ
(2) โรงเรียนบ้ำนหนองนำไฮ-โนนสะอำด
(3) โรงเรียนบ้ำนดงยำงวังโตนวิทยำ
(4) โรงเรียนบ้ำนหนองแสนตอ-โนนสร้ำงคำ
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(5) โรงเรียนบ้ำนแพงศรี
(6) โรงเรียนบ้ำนหนองบัวบำน
(7) โรงเรียนบ้ำนดงปอ
- มีโรงเรียนมัธยมศึกษำ 1 แห่ง ได้แก่
(1) โรงเรียนสุมเส้ำพิทยำคำร
- มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่อยู่ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ ๙ ศูนย์ ได้แก่
(1) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธิ์ชุมพัฒนำรำม
(2) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง
(3) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองนำไฮ-โนนสะอำด
(4) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงยำง
(5) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงปอ
(6) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยวังโตน
(7) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัวบำน
(8) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแพงศรี
(9) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนทับช้ำง
- ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้ำน ๑๙ แห่ง
- ในพื้นที่มีกำรศึกษำนอกระบบ ๑ แห่ง
๔.๒ การสาธารณสุข
ตำบลสุมเส้ำ มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล จำนวน ๒ แห่ง/สถำนพยำบำลเอกชน
(คลินิก) จำนวน ๑ แห่ง และมีอัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
4.3 อาชญากรรม
- ที่ทำกำรตำรวจชุมชนตำบลสุมเส้ำ ๑ แห่ง
ช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำ ไม่มีสถิตเิ กี่ยวกับอำชญำกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่
4.4 ยาเสพติด
ปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดเป็นปัญหำที่สังคมไทยทุกยุคทุกสมัยต้องเผชิญอยู่
เสมอในเขตขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลสุ ม เส้ ำ ก็ มี เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ต ำรวจที่ ค อยควบคุ ม ดู แ ล ป้ อ งกั น
ปรำบปรำม ในส่วนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำก็ได้ให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรจัดโครงกำรที่ช่วย
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับยำเสพติด กำรให้ควำมรู้ถึงควำมน่ำกลัวและผลกระทบต่ำงๆ ในกำรเข้ำไป
ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด รวมไปถึงกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ของเยำวชนและบุคคลทั่วไปในพื้นที่
4.5 การสังคมสงเคราะห์
ส่ ว นงำนสวั ส ดิ ก ำรและพั ฒ นำชุ ม ชนขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลสุ ม เส้ ำ จะเป็ น
หน่วยงำน
หลักในกำรให้ควำมช่วยเหลือและดำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำรสังคมสงเครำะห์ในพื้นที่ตำบลสุมเส้ำ
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๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง
- ถนนลำดยำง ๔ สำย
- มีถนนคอนกรีตภำยในหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำนแต่ไม่เต็มพื้นที่
- มีถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน
๕.๒ การประปา
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ มีน้ำประปำใช้จำนวน ๑๙ หมู่บ้ำน
๕.๓ การไฟฟ้า
ประชำชนในตำบลมีไฟฟ้ำใช้ประมำณร้อยละ ๙๙ ไม่มีไฟฟ้ำใช้ประมำณร้อยละ ๑
5.4 โทรศัพท์
ปัจจุบันประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ Smart
Phone เพื่อเข้ำถึงข่ำวสำร ทำให้กำรติดต่อสื่อสำรมีควำมรวดเร็ว
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- ที่ทำกำรไปรษณีย์โทรเลขเอกชน ๑ แห่ง
- หอกระจำยข่ำวประจำหมู่บ้ำน 19 แห่ง
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
สภำพเศรษฐกิจของประชำกรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ ส่วนใหญ่ประกอบ
อำชีพด้ำนกำรเกษตรกรรม ดังนี้
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่ทาการเกษตร (ไร่)
ทั้งหมด
สาธารณะ
ทานา
ไม้ผล ยางพารา
๑
สุมเส้ำ
๙,๖๘๘
๓๐๐
๕,๗๒๐
๒๘
๗๐
๒
หนองนำไฮ
๑๐,๕๒๙
๘๐
๔,๓๒๖
๒๖
๔๖
๓
สงเปือย
๓,๑๖๒
๑๖
๑,๓๕๗
๒๐
๔
ดงปอ
๕,๔๓๙
๖๔
๓,๙๒๐
๑๒๙
๕
หนองบัวบำน
๔,๖๓๗
๙๑.๓
๒,๘๒๑
๕
๖
ดงยำง
๓,๘๘๗
๑๙๐
๓,๑๓๘
๒๑
๓๕
๗
หนองแสนตอ
๕,๓๐๕
๑๘๒
๓,๓๙๔
๑๐
๗๘
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๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

หนองผือน้อย
โนนหนำมแท่ง
เจริญศรี
โนนสะอำด
สุมเส้ำ
โนนสร้ำงคำ
แพงศรี
ห้วยวังโตน
โนนทับช้ำง
บุญทันพัฒนำ
ดงยำง
สุมเส้ำ
รวม

๓,๕๕๖
๓,๖๑๙
๔,๖๓๗
๕,๘๔๗
๕,๔๐๗
๕,๓๗๑
๔,๐๔๗
๓,๔๒๒
๒๐๐
๑,๐๔๐
๔,๖๓๗
๓,๔๖๘
๘๗,๘๙๘

๒๐
๑๕
๘๐
๘
๑๒
๒๙
๙๗
๓๔.๒
๑๗
๑๓.๙
๑,๓๗๔.๕

๖.๒ การบริการ
- ปั๊มน้ำมัน
- โรงสีขนำดเล็ก
- โรงงำนผลิตอิฐบล็อก
- โรงงำนผลิตหินคลุก

๑๓
๒๓
๔
๑

๑,๔๒๕
๑,๖๗๕
๒,๙๓๕
๒,๗๗๐
๒,๖๑๕
๓,๒๓๓
๑,๗๑๒
๑,๕๗๕
๔๓๗
๓,๑๗๘
๓,๑๒๕
๔๙,๓๕๖

๕
๒๓
๑๐
๒๕
๑๒
๑๖๐

๒๔
๙
๕๗
๘๔
๑๐
๔๔
๑๙
๙
๑๘
๑๘
๖๗๕

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

๖.3 การปศุสัตว์
ตำบลสุมเส้ำ มีกำรปศุสัตว์ คือ กำรเลี้ยงโค และกำรเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้ำน
๖.๔ การแรงงาน
ประชำชนส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอำชี พ ท ำกำรเกษตรกรรม ได้ แ ก่ ท ำนำ ไร่ อ้ อ ย ไร่ มั น
สำปะหลัง ปลูกผัก เป็นต้น และมีบำงส่วนที่ประกอบอำชีพส่วนตัวและรับจ้ำง
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.๑ การนับถือศาสนา
ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
- ช่วงเดือนเมษำยน งำนสรงน้ำผู้สูงอำยุและสรงน้ำพระ
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- พฤษภำคม – กรกฎำคม งำนประเพณีบุญบั้งไฟ
7.3 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
กลุ่มอำชีพผลิตผ้ำมัดหมี่ย้อมครำม ผ้ำพื้นเมือง ม.4 บ้ำนดงปอ

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำม
หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชำติอันได้แก่ กำรมีเอกรำชอธิปไตย กำรดำรงอยู่อย่ำงมั่นคง และยั่งยืนของสถำบันหลัก
ของชำติและประชำชนจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีควำม
มั่นคงทำงสังคมท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ ควำมเจริญเติบโตของ
ชำติควำมเป็นธรรมและควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำน ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม
ควำมมั่ น คงทำงพลั ง งำนและอำหำร ควำมสำมำรถในกำรรั ก ษำผลประโยชน์ ข องชำติ ภ ำยใต้ ก ำร
เปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ และกำรอยู่ร่วมกั น อย่ำงสันติประสำนสอดคล้องกัน
ด้ำนควำมมั่นคงในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมำยถึง กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภำยในประเทศ และภำยนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีควำมมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทำงกำรทหำร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง เช่น
ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ มีควำมเข้มแข็งเป็นศูนย์กลำงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชำชน มีระบบกำรเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำม
หลักธรรมำภิบำล สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกกำลังเพื่อพัฒนำประเทศ ชุมชนมี
ควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับ
กำรดำรงชีวิต มีกำรออมสำหรับวัยเกษียณ ควำมมั่ นคงของอำหำร พลังงำน และน้ำ มีที่อยู่อำศัย และ
ควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมำยถึง ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องและมีควำม
ยั่งยืน จนเข้ำสู่กลุ่มประเทศรำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรมีควำมอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น และมีกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงทุกภำคส่วน มีคุณภำพ
ชีวิตตำมมำตรฐำนขององค์กำรสหประชำชำติ ไม่มีประชำชนที่อยู่ในภำวะควำมยำกจน เศรษฐกิจใน
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ประเทศมีควำมเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับประเทศต่ำง ๆ ทั้งในตลำดโลก
และตลำดภำยในประเทศ เพื่อให้สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ ตลอดจนมีกำร
สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศ
ไทยมีบทบำทที่สำคัญในเวทีโลก และมีควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ และกำรค้ำอย่ำงแน่นแฟ้นกับประเทศ
ในภูมิภำคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำค ทั้งกำร คมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำ กำร
ลงทุน และกำรทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในกำรพัฒนำ นอกจำกนี้ ยังมีควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถ
สร้ำงกำรพัฒนำต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทำงปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร
ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมำยถึง กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้และคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนให้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักกำรใช้กำรรักษำ และ
กำรฟื้นฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศ กำรผลิตและกำรบริโภคเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์
มำกขึ้นและสิ่ งแวดล้ อมมีคุณภำพดีขึ้น คนมีควำมรับผิ ดชอบต่อสั งคม มีควำมเอื้ออำทร เสียสละเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบำลมีนโยบำยที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน และให้ควำมสำคัญกับกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน และทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำม หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืน
โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศคือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็ นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภำพ
ของประเทศในหลำกหลำยมิติ พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
ภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์
ชำติ ประกอบด้วย
๑) ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรกระจำยรำยได้
๓) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ
๔) ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม
๕) ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืนของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
๖) ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถยกระดับกำรพัฒนำให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศข้ำงต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
ระยะยำว ที่จะทำให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงจำก
ปัจจัยภำยในและภำยนอกประเทศในทุกมิติ ทุกรูปแบบและทุกระดับ ภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม
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และภำคบริกำรของประเทศได้รับกำรพัฒนำ ยกระดับไปสู่กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม และพัฒนำกลไกที่สำคัญในกำรขับเคลื่ อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้ำงและเพิ่มศักยภำพในกำร
แข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐำนรำยได้ของประชำชนในภำพรวมและกระจำยผลประโยชน์ไปสู่ภำค
ส่วนต่ำง ๆได้อย่ำงเหมำะสม คนไทยได้รับกำรพัฒนำให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
และมีศักยภำพในกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถ “รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรพื้นฐำน ระบบสวัสดิกำร และกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้ำง
หลัง
กำรพัฒนำประเทศในช่วงระยะเวลำของยุทธศำสตร์ชำติ จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุล
ระหว่ำง กำรพัฒนำควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนใน
รูปแบบ “ประชำรัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง ยุทธศำสตร์
ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน
กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุล และ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยแต่ละยุทธศำสตร์มีเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สำคัญคือประเทศชำติ
มั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย
เอกรำชอธิปไตย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน
เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ให้มีควำมพร้อม สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและภัย
พิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต ใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำร ทั้งกับส่วนรำชกำร
ภำคเอกชน ประชำสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศทั่วโลกบน
พื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อกำรดำเนินกำรของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนอื่น ๆ
ให้สำมำรถขับเคลื่อนไปได้ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่กำหนด
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
มุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติบนพื้นฐำนแนวคิด ๓ ประกำร ได้แก่
(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศในด้ำนอื่น ๆ นำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบท
ของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศใน
มิติต่ำง ๆ ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพื้นฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และ
กำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต
(๓) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพิ่มศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคน
รุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ที่
รองรับอนำคต บนพื้นฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำก
ภำครัฐ ให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุน
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ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดี รวมถึงกำรเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลำง และลด
ควำมเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มี
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สำคัญเพื่อพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดย
คนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชำติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสำร ภำษำอังกฤษและ
ภำษำที่สำม และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มี นิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
สู่ กำรเป็ น คนไทยที่มีทักษะสู ง เป็ น นวัตกร นักคิด ผู้ ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมี
สัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ให้ควำมสำคัญกับกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
มำร่วมขับเคลื่อน โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัว ของประชำชนในกำรร่ว มคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม กำร
กระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น กำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทย ทั้งในมิติสุขภำพ
เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อม ให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัส ดิกำรที่มีคุณภำพ
อย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สำคัญเพื่อนำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้ำนสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำลและควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกัน ทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศอย่ ำงบู ร ณำกำร ใช้พื้น ที่เป็ น ตัว ตั้งในกำรกำหนดกลยุทธ์ และแผนงำน และกำรให้ ทุก ฝ่ ำ ยที่
เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรง ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นกำรดำเนินกำรบน
พื้นฐำนกำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมสำคัญกับ
กำรสร้ำงสมดุลทั้ง ๓ ด้ำน อันจะนำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สำคัญเพื่ อปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำท หน่วยงำนของ
รัฐที่ทำหน้ำที่ในกำรกำกับ หรือในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลัก
ธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรมกำรทำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัย และ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรนำนวัตกรรม
เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรทำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและปฏิบัติงำน
เทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วน เข้ำ
มำมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภำค
ส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์และสร้ำ งจิตสำนึกในกำรปฏิเสธ
ไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่
จำเป็น มีควำมทันสมัย มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพและนำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อกำร
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พัฒนำโดยกระบวนกำรยุติธรรม มีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและกำรอำนวย
ควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
สำหรับยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒
ถูกกำหนดจำกยุทธศำสตร์ทั้ง ๖ ด้ำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ๒๐ ปี และกำหนดเป็นแนวทำงในรำยละเอียด
ที่แสดงให้เห็นถึงควำมสอดคล้องและกำรตอบสนองต่อเป้ ำหมำยที่ต้องบรรลุในระยะ ๕ ปี ที่จะเป็นกำร
วำงพื้นฐำนที่สำมำรถสำนต่อกำรพัฒนำในประเด็นสำคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเป้ ำหมำย
กำรพัฒนำให้เกิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้ หลักของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงนำทำง ทั้งนี้
ภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ทั้ ง ๑๐ ในแผนพั ฒ นำฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ ได้ ก ำหนดแนวทำงกำรพั ฒ นำครอบคลุ ม
รำยละเอียด ที่ตอบสนองต่อจุดเน้นประเด็นหลักของกำรพัฒนำในระยะ ๕ ปี และมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ใน
แผนพั ฒ นำฯ ฉบั บ ต่ อ ๆ ไป โดยจะต้ อ งต่ อ ยอดให้ เ กิ ด ควำมต่ อ เนื่ อ งของกำรขั บ เคลื่ อ น กำรพั ฒ นำ
ปัจจัยพื้นฐำนและกำรแก้ปัญหำสำคัญที่เป็นรำกเหง้ำของปัญหำต่ำงๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศให้ลุล่วง
รวมทั้งประเด็นร่วมที่มีควำมเชื่อมโยงกั บหลำกหลำยประเด็นกำรพัฒนำที่จะนำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ต่อเนื่องกันไปตลอด ๒๐ ปี
ยุทธศำสตร์ที่กำหนดในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ มีจำนวน ๑๐ ยุทธศำสตร์ ซึ่งมี
รำยละเอียดมำกกว่ำ ในยุ ทธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี ทั้งนี้ ส่ ว นหนึ่งเป็นเพรำะภำยใต้ส ถำนกำรณ์ ที่ มี ก ำร
เปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งนั้ น เป็ น กำรยำกในกำรก ำหนดยุ ท ธศำสตร์ แ ละแนวทำงกำรพั ฒ นำให้ มี
รำยละเอียดที่ชัดเจนในแผนพัฒนำระยะยำว เพรำะยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำจำเป็นต้องมีกำร
กำหนดและปรับปรุงให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลำนั้น ๆ จึงจะสำมำรถนำไป
ปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยเหตุดังกล่ำวยุทธศำสตร์ชำติจึงเป็นกำรกำหนดกรอบที่เป็นประเด็นหลัก
ของกำรพัฒนำประเทศ ที่ครอบคลุมมิติต่ำง ๆ ซึ่งสะท้อนทั้งในเรื่องกำรพัฒนำฐำนกำรผลิตและบริกำร
กำรพัฒนำกลุ่มเป้ำหมำย แลกำรพัฒนำในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้ งกำรพัฒนำทุนมนุษย์ ภำยใต้
กำรกำหนดและกำรยึดหลักกำรสำคัญของกำรพัฒนำ ดังนั้น ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่
๑๒ จึงประกอบด้วยยุทธศำสตร์ชำติทั้ง ๖ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ศักยภำพทุนมนุษย์ (๒) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดและควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
(๓)
ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน (๔) ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (๕) ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำร
พัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน และ (๖) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้ องกันกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบ ำลในสั งคมไทย และประกอบกับอีก ๔ ยุทธศำสตร์ ที่มุ่งเน้นกำร
พัฒ นำพื้น ฐำนเชิงยุ ทธศำสตร์ และกลไกสนับสนุน ให้ กำรดำเนินยุทธศำสตร์ทั้ง ๖ ด้ำนให้ สั มฤทธิ์ผล
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ประกอบด้วย (๗) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ (๘) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (๙) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ และ
(๑๐) ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ ยุทธศำสตร์ในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ มี
ทั้งหมด ๑๐ ยุทธศำสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศำสตร์ตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศำสตร์ที่
เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
(๑) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหำ
ในด้ำนคุณภำพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำของเด็กวัยเรียนค่อนข้ำงต่ำ กำรพัฒนำควำมรู้
และทักษะของแรงงำนไม่ตรงกับตลำดงำน ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สำมำรถคัดกรองและเลือก
รับ ๑๒ วัฒนธรรมได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่ำ นิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในกำรดำเนินชีวิต
กำรพัฒนำในระยะต่อไป จึงต้องให้ควำมสำคัญกับกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์ เพื่อให้
คนไทยมี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมตำมบรรทั ด ฐำนที่ ดี ข องสั ง คม ได้ รั บ กำรศึ ก ษำที่ มี คุ ณ ภำพสู ง ตำม
มำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีสุขภำวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้
และควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ
เพิ่มขึ้น
แนวทำงกำรพัฒนำที่สำคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อำทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ควำมมีระเบียบวินัย และจิตสำธำรณะ (๒)
พัฒนำศักยภำพคนให้มีทัก ษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ อำทิ ส่งเสริมเด็ก
ปฐมวัยให้มีกำรพัฒนำ ทักษะทำงสมองและทำงสังคมที่เหมำะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะกำรคิด
วิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ ปรับระบบบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจั ดทรัพยำกรร่ วมกันให้มีขนำดและจำนวนที่เหมำะสม ปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพและให้ทุก
ภำคส่วน คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพ อำทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทำงสุขภำพและโภชนำกำรที่เหมำะสม
กับวัย ปรับปรุงมำตรกำรทำงกฎหมำยและภำษี ในกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภำพ (5) เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพภำครัฐ และปรับระบบกำรเงินกำรคลังด้ำนสุขภำพ อำทิ
ปรับระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรร่วมกันระหว่ำงสถำนพยำบำลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภำพ (6) พัฒนำ
ระบบกำรดูแลและสร้ำ งสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับ สังคมสูงวัย อำทิ ผลักดันให้มีกฎหมำยกำรดูแล
ผู้สูงอำยุระยะยำว (7) ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วน ร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง อำทิ กำหนด
มำตรกำรดูแลครอบครัวที่เปรำะบำง และส่งเสริมสถำบันกำรศึกษำให้เป็นแหล่งบริกำรควำมรู้ทำงวิชำกำร
ที่ทกุ คนเข้ำถึงได้
(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม กำรพัฒนำ
ในช่วงที่ผ่ำนมำทำให้สังคมไทยก้ำวหน้ำไปหลำยด้ำน แต่กำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำงควำมเป็น
ธรรมในสังคมไทยมีควำมคืบหน้ำช้ำ ทั้งเรื่องควำมแตกต่ำงของรำยได้ระหว่ำงกลุ่มประชำกร ควำมแตกต่ำง
ของคุณภำพกำรบริกำรภำครัฐ รวมทั้งข้อจำกัดในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล ดังนั้น กำรพัฒนำในระยะต่อไป จึงจำเป็นต้องมุ่งลดปัญหำ
ควำมเหลื่อมล้ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำงกัน แก้ไขปัญหำควำมยำกจน
เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนทำงสังคมของภำครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำก
ให้มีควำมเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพำตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น
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แนวทำงกำรพัฒนำสำคัญ ประกอบด้วย (๑) กำรเพิ่มโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำย
ประชำกรร้อยละ ๔๐ ที่มีรำยได้ต่ำสุดสำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐและมีอำชีพ อำทิ ขยำย
โอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้แก่เด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดย
ให้กำรดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่กำรสร้ำงรำยได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่ำเดินทำงไปยังสถำนศึกษำ
ให้ทุนกำรศึกษำต่อระดับสูง (๒) กำรกระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐ ทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และ
สวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ครอบคลุมและทั่วถึง อำทิ บริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรสำธำรณสุขที่มีคุณภำพให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผ่ำนกำรพัฒนำระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภำค และระดับประเทศ ให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น และ (๓) เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งกำรเงินฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ มี
สิทธิในกำรจัดกำรทุน ที่ดิน และทรัพยำกรภำยในชุมชน อำทิ สนับสนุนกำรให้ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำร
ทำงกำรเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน กำรปรับองค์กรกำรเงินของชุมชนให้ทำหน้ำที่เป็นสถำบันกำรเงินใน
ระดับหมู่บ้ำน/ตำบลที่ทำหน้ำที่ทั้งกำรให้ กู้ยืมและกำรออม และจัดตั้งโครงข่ำยกำรเงินฐำนรำกโดยมี
ธนำคำรออมสินและธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่ำย
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เศรษฐกิจไทยขยำยตัวต่ำกว่ำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำหลำยปี ทั้งจำกผลกระทบของเศรษฐกิจโลก
ซบเซำและข้อจำกัดภำยในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเพิ่มผลิตภำพและขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน รวมทั้งฐำนเศรษฐกิจภำยในประเทศขยำยตัวช้ำ กำรพัฒนำ ๕ ปีต่อจำกนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจ
เติบโตได้ตำมศักยภำพและมีเสถียรภำพ ภำคส่งออกมีกำรพัฒนำจนสำมำรถขยำยตัวและเป็นกลไกสำคัญ
ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภำพกำรผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น กำรลงทุนภำครัฐและเอกชนมีกำร
ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องและมำจำกควำมร่วมมือกันมำกขึ้น ประชำชนและผู้ประกอบกำรเข้ำสู่ระบบภำษี
มำกขึ้น และประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจสู งขึ้น นอกจำกนี้ ยังเน้นให้
เศรษฐกิจรำยสำขำมีกำรเติบโตอย่ำงเข้มแข็ง ภำคกำรเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมี
รำยได้เพิ่มขึ้น มีกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมนิเวศ กำรท่องเที่ยวสำมำรถทำรำยได้และแข่งขันได้มำกขึ้น
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจมำกขึ้น ภำคกำรเงินมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำที่สำคัญ ประกอบด้วย (๑) กำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจส่วนรวม
ทั้งในด้ำนกำรคลัง อำทิ เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดแผนงำนโครงกำร กำรจัดสรรงบประมำณ กำรบริหำร
และกำรตรวจสอบกระบวนกำรงบประมำณ และด้ำนกำรเงิน อำทิ เพิ่มประสิทธิภำพของระบบกำรเงิน
และสถำบันกำรเงินทั้งในตลำดเงินและตลำดทุนให้สำมำรถสนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ และ (๒)
กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร มุ่งเน้นกำรสร้ำง
ควำมเชื่อมโยงของห่ วงโซ่มูลค่ำระหว่ำงภำคเกษตร อุตสำหกรรม บริกำร และกำรค้ำกำรลงทุน เพื่อ
ยกระดับศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรเข้ำสู่ระบบ
มำตรฐำน ต่อยอดควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพปัจจุบัน เพื่อยกระดับไปสู่อุตสำหกรรมที่
ใช้เทคโนโลยี ขั้นสูง วำงอนำคตรำกฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันใน
เชิงธุรกิจของภำคบริกำร ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและกฎระเบียบ เพื่อส่งเสริมกำรค้ำที่เป็นธรรมและอำ
นวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน
(4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบัน
สภำพทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อมกำลังเป็นจุดอ่อนสำคั ญต่อกำรรักษำฐำนกำรผลิตและกำร
ให้บริกำร รวมทั้งกำรดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหำดังกล่ำวเกิดจำกกำรลดลงของพื้นที่ป่ำไม้ ทรัพยำกร
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ดินเสื่อมโทรม ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพถูกคุกคำม ควำมเสี่ยงในกำรขำดแคลนทรัพยำกรน้ำในอนำคต
ปั ญหำสิ่ งแวดล้ อมเพิ่มสู งขึ้น ตำมกำรขยำยตัว ของเศรษฐกิจและชุมชนเมื อง กำรเปลี่ ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศและภัยพิบัติทำงธรรมชำติมีควำมผันผวนและรุนแรงมำกขึ้น และข้อตกลงระหว่ำงประเทศ
เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศทวีควำมเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทำงกำรพัฒนำประเทศใน
อนำคต ดังนั้น กำรพัฒนำในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นกำรรั กษำและฟื้นฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ กำรสร้ำง
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำให้มีประสิทธิภำพ กำรสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนและระบบนิเวศ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรลดก๊ำซ
เรื อนกระจกและขี ดควำมสำมำรถในกำรปรั บตัว ต่ อ กำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภูมิ อ ำกำศ และกำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ และลดควำมสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่
เกิดจำกสำธำรณภัย
แนวทำงกำรพัฒนำสำคัญ ประกอบด้วย (๑) กำรรักษำฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ สร้ำง
สมดุลของกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม (๒) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำเพื่อให้เกิดควำมมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (๓) กำรแก้ไขปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อม (๔) ส่งเสริม
กำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) สนับสนุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (๖) กำรบริหำรจัดกำรเพื่อลด
ควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ (๗) กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกลไกแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ (๘) กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ
(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่งคั่ง และยั่งยืน กระแสโลกำภิวัตน์และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบ
ต่อควำมมั่นคงและเสถียรภำพของประเทศไทยในหลำยมิติ ทั้งภัยคุกคำมภำยนอก ในเรื่องกำรขยำย
อิทธิพลและกำรเพิ่มบทบำทของประเทศมหำอำนำจในภูมิภำคต่ำงๆ ของโลก อำชญำกรรมข้ำมชำติและ
กำรก่อกำรร้ำย และภัยคุกคำมภำยในประเทศ ได้แก่ ควำมเห็นต่ำงทำงควำมคิดและอุดมกำรณ์ของคนใน
ชำติ กำรสร้ำงสถำนกำรณ์ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และกำรคุกคำมทำงเศรษฐกิจ โดยอำชญำกรรม
คอมพิวเตอร์ ดังนั้น กำรพัฒนำในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องกำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
ให้เป็นสถำบันหลักของประเทศ สังคมมีควำมสมำนฉันท์ ประชำชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหำควำม
มั่นคง ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกำสในกำรศึกษำและ
กำรประกอบอำชีพที่สร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับ
นำนำประเทศในกำรป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบต่ำงๆ ควบคู่ไปกับกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ มี
ควำมพร้อมต่อกำรรับมือภัยคุกคำมทั้งภัยคุกคำมทำงทหำรและภัยคุกคำมอื่นๆ และแผนงำนด้ำนควำม
มั่ น คงมี ก ำรบู ร ณำกำรสอดคล้ อ งกั บ นโยบำยกำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ สั ง คม ทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำสำคัญ ประกอบด้วย (๑) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน เพื่อให้เกิด
ควำมสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถำบันหลั กของชำติ (๒) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้ อ งกัน
ประเทศเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือภัยคุกคำมทั้งกำรทหำรและภัยคุกคำมอื่นๆ (๓) กำรส่งเสริม
ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศด้ำนควำมมั่นคง เพื่อบูรณำกำรควำมร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์
ทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรป้องกันภัยคุกคำมข้ำมชำติ (๔) กำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของ
ชำติทำงทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอำนำจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (๕) กำรบริหำรจัดกำรควำม
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มั่นคงเพื่อกำรพัฒนำ เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องกันระหว่ำงแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงกำรพัฒนำ
ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
(6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบกำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐที่ขำดประสิทธิภำพเป็นอุปสรรคที่สำคัญ
ต่อกำรพัฒนำประเทศมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกำรให้บริกำรประชำชนยังไม่ได้มำตรฐำนสำกล กำรบังคับใช้
กฎหมำยที่ขำดประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของท้องถิ่นขำดควำมโปร่งใส ระบบและ
กระบวนกำรยุติธรรมไม่สำมำรถอำนวยควำมยุติธรรมได้อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม รวมทั้งกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทย กำรพัฒนำระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่ำงจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องกำรลดสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร และเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของภำครัฐ รวมทั้งประสิทธิภำพกำรประกอบธุรกิจของประเทศ กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรปรับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำร
ทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และกำรลดจำนวนกำรดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำควำมผิด
แนวทำงกำรพัฒนำสำคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท
ภำรกิจ และคุณภำพบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิดควำม
คุ้มค่ำ (๒) ปรับปรุงกระบวนกำรงบประมำณ และสร้ำงกลไกในกำรติดตำมตรวจสอบกำรเงินกำรคลั ง
ภำครัฐ เพื่อให้กำรจัดสรรและกำรใช้จ่ำยมีประสิทธิภำพ (๓) เพิ่มประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำร
สำธำรณะให้ได้มำตรฐำนสำกล เพื่อให้ประชำชนและภำคธุรกิจได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และ
อำนวยควำมสะดวก ตรงตำมควำมต้องกำร (๔) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและทั่วถึง (๕) ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (๖) ปฏิรูปกฎหมำยและ
กระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสำกลหรือข้อตกลงระหว่ำง
ประเทศ
(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่ำนมำกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหำด้ำนควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินกำร และ
ปัญหำเชิงปริมำณ คุณภำพ และกำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ทำให้มี
ข้อจำกัดในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศให้มีประสิทธิภำพ กำรพัฒนำในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่อง
กำรลดควำมเข้มของกำรใช้พลังงำนและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ กำรพัฒนำระบบขนส่งทำงรำง
และทำงน้ำ เพิ่มปริมำณกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมือง และขยำยขีดสำมำรถในกำร
รองรับปริมำณผู้โดยสำรของท่ำอำกำศยำนในกรุงเทพมหำนครและท่ำอำกำศยำนในภูมิภำค กำรเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโลจิสติกส์และกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน
เพื่ อ เพิ่ ม สั ด ส่ ว นกำรใช้พ ลั ง งำนทดแทนต่ อ ปริ ม ำณกำรใช้พ ลั งงำนขั้ น สุ ด ท้ ำย และลดกำรพึ่ ง พำก๊ำซ
ธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำ กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล และกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปกำร (น้ำประปำ)
แนวทำงกำรพัฒนำสำคัญ ประกอบด้วย (๑) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนขนส่ง
อำทิ พัฒนำระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ำยหลักในกำรเดินทำงและขนส่งของประเทศ พัฒนำโครงข่ำยถนน
พัฒนำระบบขนส่งทำงอำกำศ และพัฒนำระบบขนส่งทำงน้ำ (๒) กำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบขนส่ง
อำทิ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจำกกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน และพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรในสำขำขนส่ง (๓) พัฒนำระบบโลจิสติกส์ อำทิ พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนระบบกำรบริหำร
จัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนให้ได้มำตรฐำนสำกล และพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรอำนวยควำม
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สะดวกทำงกำรค้ำ (๔) พัฒนำด้ำนพลังงำน อำทิ จัดหำพลังงำนให้เพียงพอและสร้ำงควำมมั่นคงในกำร
ผลิตพลังงำน เพิ่มศักยภำพกำรบริหำรจัดกำร กำรผลิต และกำรใช้พลังงำนทดแทนและพลังงำนสะอำด
(๕) พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล อำทิ พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมของประเทศให้ทั่วถึง
และมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงธุรกิจ และ (๖) พัฒนำ
ระบบน้ำประปำ อำทิ พัฒนำระบบน้ำประปำให้ครอบคลุมและทั่วถึง และกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้น้ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรสร้ำงนวัตกรรม
(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ อำศัยกำรเพิ่มประสิทธิภำพจำกปัจจัยควำมได้เปรียบ
ด้ำนแรงงำน ทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรนำเข้ำเทคโนโลยีสำเร็จรูปจำกต่ำงประเทศมำกกว่ำกำรสะสม
องค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีของตนเอง ทำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงด้ำนเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่ำเพิ่ม
สูง ตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้ำของเทคโนโลยี อีกทั้งกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำยังไม่เพียงพอที่จะ
ขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้ กำรพัฒนำจึงเน้นในเรื่องกำรเพิ่มควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ และกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับ ควำมสำมำรถกำรแข่งขันของภำคกำรผลิ ตและบริกำร และคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน
แนวทำงกำรพัฒนำสำคัญ ประกอบด้วย (๑) เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำและ
ผลักดันสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และเชิงสังคม อำทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนำกลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศ
ไทยมีศักยภำพพัฒนำได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่นำสู่กำรพัฒนำแบบก้ำวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยี และนวัต กรรมทำงสั ง คมเพื่ อลดควำมเหลื่ อ มล้ ำและยกระดับ คุ ณภำพชีวิ ต ของประชำชน
(๒) พัฒนำผู้ประกอบกำรให้เป็นผู้ประกอบกำรทำงเทคโนโลยี อำทิ ส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้มีบทบำท
หลั กด้ำนนวัต กรรมเทคโนโลยี และร่ ว มก ำหนดทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำนวัต กรรม ส่ งเสริมกำรสร้ ำ งสรรค์
นวั ต กรรมด้ ำ นกำรออกแบบและกำรจั ด กำรธุ ร กิ จ ที่ ผ สำนกำรใช้ เ ทคโนโลยี ใ ห้ แ พร่ ห ลำยในกลุ่ ม
ผู้ประกอบกำรธุรกิจของไทย และ (๓) พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม ด้ำนบุ คลำกรวิจั ย อำทิ กำรเร่งกำรผลิ ตบุคลำกรสำยวิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มี
คุณภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำรโดยเฉพำะในสำขำ STEM และพัฒนำศักยภำพนักวิจัยให้มีทั้ง
ควำมรู้และควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี
(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ ที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่
๑๒ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จำกศักยภำพและภูมิสังคมเฉพำะของพื้นที่ และกำรดำเนินยุทธศำสตร์
เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภำคและจังหวัดในกำรเป็นฐำนกำรผลิตและบริกำรที่สำคัญ ประกอบกับ
กำรขยำยตัวของประชำกรในเขตเมืองจะเป็นโอกำสในกำรกระจำยควำมเจริญและยกระดับรำยได้ของ
ประชำชนโดยกำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมืองน่ ำอยู่และมีศักยภำพในกำรรองรับกำรค้ำกำรลงทุน รวมทั้งลด
แรงกดดันจำกกำรกระจุกตัวของกำรพัฒนำในกรุงเทพฯ และภำคกลำงไปสู่ภูมิภำค นอกจำกนี้ กำรเป็น
ส่วนหนึ่งของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนยังเป็นโอกำสในกำรเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดน
เชื่อมโยงกำรค้ำกำรลงทุนในภูมิภำคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำนอีกด้วย ดังนั้น กำรพัฒนำจึงมุ่งเน้นใน
เรื่องกำรลดช่องว่ำงรำยได้ระหว่ำงภำคและมีกำรกระจำยรำยได้ที่เป็นธรรมมำกขึ้น กำรเพิ่มจำนวนเมือง
ศูนย์กลำงของจังหวัดเป็นเมืองน่ำอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พื้นที่ฐำนเศรษฐกิจหลักมีระบบกำรผลิตที่
มีประสิทธิภำพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกำรเพิ่มมูลค่ำกำรลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชำยแดน
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แนวทำงกำรพัฒนำสำคัญ ประกอบด้วย (๑) กำรพัฒนำภำคเพื่อสร้ำงโอกำสทำง
เศรษฐกิจให้กระจำยตัวอย่ำงทั่วถึง พัฒนำภำคเหนือให้เป็นฐำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มูลค่ำสูง พัฒนำภำค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ให้ ห ลุ ด พ้ น จำกควำมยำกจนสู่ เ ป้ ำ หมำยกำรพึ่ ง ตนเอง พั ฒ นำภำคกลำงเป็ น
ฐำนเศรษฐกิจชั้นนำ พัฒนำภำคใต้เป็นฐำนกำรสร้ำงรำยได้ที่หลำกหลำย (๒) กำรพัฒนำเมือง อำทิ พัฒนำ
สภำพแวดล้อมเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดให้เป็นเมืองน่ำอยู่ ส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมืองอย่ำงมี
บูรณำกำรภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของส่วนกลำง ส่วนท้องถิ่น ภำคประชำสังคม และภำคเอกชน พัฒนำ
ระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมือง และ (๓) กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจ อำทิ พัฒนำฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชำยฝั่ง
ทะเลตะวันออกให้เป็นฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรมหลักของประเทศที่ขยำยตัวอย่ำงมีสมดุ ล มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ พัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนให้เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม
(10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา กำรพัฒนำควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกำส
โดยมุ่งเน้ น กำรพัฒ นำและขยำยควำมร่ ว มมือทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สั งคม ควำมมั่นคง และอื่นๆ กับมิตร
ประเทศ และเป็นกำรขับเคลื่อนต่อเนื่องจำกกำรดำเนินกำรภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยกำหนด
เป็นแนวทำงกำรดำเนินนโยบำยกำรค้ำและกำรลงทุนที่เสรี เปิดกว้ำง และเป็นธรรม ดำเนินยุทธศำสตร์เชิง
รุกในกำรแสวงหำตลำดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรไทยไปลงทุนในต่ำงประเทศ และส่งเสริมควำม
ร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำกับประเทศในอนุภูมิภำคและภูมิภำครวมทั้งประเทศนอกภูมิภำค ดังนั้น กำรพัฒนำ
จึงมุ่งเน้นในเรื่องกำรมีเครือข่ำยกำรเชื่อมโยงตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีกำรใช้ประโยชน์
ได้ เ ต็ ม ศั ก ยภำพ กำรเพิ่ ม ระบบห่ ว งโซ่ มู ล ค่ ำ ในอนุ ภู มิ ภ ำคและภู มิ ภ ำคอำเซี ย น ประเทศไทยเป็ น
ฐำนเศรษฐกิจ กำรค้ำและกำรลงทุนที่สำคัญในภูมิภำคอนุภูมิภำค อำเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีกำรพัฒนำ
ส่วนขยำยจำกแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคให้ครอบคลุมภูมิภำคอำเซียน เอเชียตะวันออก และ
เอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำที่สำคัญทั้งในทุกระดับ
แนวทำงกำรพัฒนำสำคัญ ประกอบด้วย (๑) ขยำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำและกำร
ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหำตลำดใหม่สำหรับสินค้ำและบริกำรของไทย (๒) พัฒนำควำมเชื่อมโยง
ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนำคมในกรอบควำมร่วมมืออนุภูมิภำคภำยใต้แผนงำน
GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภู มิ ภ ำคอำเซี ย นเพื่ อ อ ำนวยควำมสะดวกและลด
ต้นทุนด้ำน โลจิสติกส์ (๓) พัฒนำและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ กำรบริกำร และกำร
ลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภำค (๔) ส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศของผู้ประกอบกำรไทย (๕) เปิดประตู
กำรค้ำและพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนในลักษณะหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภำคและภูมิภำคที่มีควำมเสมอภำคกัน (๖) สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับประเทศในอนุภูมิภำค
ภูมิภำค และนำนำประเทศ (๗) เข้ำร่วมเป็นภำคีควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศโดยมีบทบำทที่สร้ำงสรรค์
(๘) ส่งเสริมควำมร่วมมือกับภูมิภำคและนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมั่นคงในทุกด้ำนที่เกี่ยวกับเรื่ องควำม
อยู่ดีมีสุขของประชำชน (๙) บูรณำกำรภำรกิจด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและด้ำนกำรต่ำงประเทศ
และ (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดกำรปรับตัวภำยในประเทศที่สำคัญ
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหลือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนำแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชำติเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรกักเก็บน้ำโดย
กำรปรับปรุงอ่ำงเก็บน้ำ หนอง ฝำยและพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีอยู่เดิม และพัฒนำแหล่งน้ำธรรมชำติให้สำมำรถ
เพิ่มปริมำณกำรกักเก็บ รวมทั้งพัฒนำแหล่งน้ำใต้ดินตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบ
จำก ดินเค็มสร้ำงแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่ำงเก็บน้ำ ฝำย และแหล่งน้ำขนำดเล็กในพื้นที่ที่เหมำะสมใน
พื้นที่กำรเกษตร
2) พัฒนำแหล่งน้ำใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเลย ชี มูล โดยศึกษำ สำรวจ และจัดหำพื้นที่เพื่อ
พัฒนำแหล่งน้ำ ตลอดจนกำรผันน้ำระหว่ำงลุ่มน้ำ แม่น้ำในภำคและระหว่ำงภำค
3) พัฒนำระบบส่งและกระจำยน้ำ เช่น ระบบสูบน้ำ อำคำรบังคับน้ำ คลองส่งน้ำ ฯลฯ
4) บริหำรจัดกำรน้ำแบบบูรณำกำร โดยดำเนินกำรในระดับลุ่มน้ำให้มีควำมสมดุล
ระหว่ำงกำรใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมำณน้ำต้นทุน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนและมี
กำรจัดทำแผนบริหำรจัดกำรน้ำทั้งในระยะเร่งด่วน และระยะยำวเพื่อป้ องกันควำมเสียหำยจำกอุทกภัย
และภัยแล้ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนำอำชีพและรำยได้ของคนยำกจน โดยสร้ำงโอกำสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินทำกินของ
ตนเอง ส่งเสริมกำรมีอำชีพ สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตและแหล่งเงินทุนในกำรประกอบอำชีพ ยกระดับฝีมือ
และอบรมให้ควำมรู้ เพื่อให้มีรำยได้เสริมและเกิดควำมมั่นคงทำงรำยได้
2) พัฒนำคุณภำพชีวิตและจัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส โดย
เพิ่มสวัสดิกำรทำงด้ำนสังคมให้กับกลุ่มผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้สูงอำยุ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ในกำรดูแลผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ และสนับสนุนกำรออมเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงในบั้นปลำยชีวิต ยกระดับ
สถำนพยำบำลชุมชนในพื้นที่ห่ำงไกลให้ได้มำตรฐำน และใช้ประโยชน์จำกระบบสื่อสำรทำงอินเตอร์เน็ต
เชื่อมโยงโรงพยำบำลขนำดใหญ่ให้สำมำรถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอำยุ
3) พัฒนำควำมรู้ ทักษะอำชีพ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจำยกำรบริกำรด้ำน
กำรศึกษำที่มีคุณภำพให้มีควำมเท่ำเทียมระหว่ำงพื้นที่ เพื่อพัฒนำทักษะให้สำมำรถประกอบอำชีพและมี
รำยได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบกำรจัดกำร
ควำมรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น
4) พัฒนำระบบกำรป้องกันและควบคุมโรคเฉพำะถิ่น แก้ปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับใน
พื้นที่เสี่ยง อำทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู กำฬสินธุ์ อำนำจเจริญ มหำสำรคำม
อุดรธำนี นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ในกำรปูองกันโรคพยำธิใบไม้ตับให้แก่ประชำชน
ทั้งในชุมชนและเยำวชนในสถำนศึกษำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่ำนิยมในกำรบริโภคอำหำรปรุงสุกจำก
ปลำน้ำจืดมีเกล็ด กำจัดสิ่งปฏิกูลจำกชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ำอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล สร้ำงเครือข่ำย
โรงพยำบำลในกำรคัดกรอง เฝ้ำระวัง วินิจฉัยและรักษำโรคพยำธิใบไม้ตับ และผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีพร้อม
ทั้ง พัฒนำระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐำนข้อมูลเพื่อติดตำมกำรท่ำงำน
5) พัฒนำโภชนำกำรแม่และเด็ก โดยส่งเสริมกำรบริโภคไอโอดีนและให้ควำมรู้แก่พ่อแม่
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หรือผู้ดูแลเด็กในด้ำนโภชนำกำรที่เหมำะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีกำรเลี้ยงดูเด็กที่เหมำะสมเพื่อ
กระตุ้นกำรพัฒนำเด็กในช่วง ๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในชุมชนและพื้นที่ห่ำงไกลให้ได้
มำตรฐำนเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนำกำรควำมพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่ำงกำย และ
สังคม
6) อำนวยควำมยุติธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ำ โดยยกระดับกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้มี
รำยได้น้อยและผู้ด้อยโอกำสด้ำนกฎหมำยและคดีควำม บูรณำกำรกำรท่ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน
ภำครัฐ และเครือข่ำยภำคประชำชนในกำรแก้ไขข้อพิพำทในชุมชนโดยสันติวิธี และสร้ำงกำรรับรู้กฎหมำย
เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันในกำรปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนำอำชีพและรำยได้ของเกษตรกร โดยสร้ำงควำมมั่นคงของเกษตรกรรำยย่อย
โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทำงเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เกษตร แปลงใหญ่ สนับสนุนกำรรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนำควำมเข้มแข็งขององค์กรและสถำบันเกษตรกร
พัฒนำ เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนหรือสหกรณ์กำรเกษตร พัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออำชีพ สนับสนุน
กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม นำร่องในจังหวัดกำฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อำนำจเจริญ มุกดำหำร
ยโสธร มหำสำรคำม สกลนคร อุบลรำชธำนี อุดรธำนี ศรีสะเกษ และหนองบัวลำภู
2) พัฒนำพื้นที่ทุ่งกุลำร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้ำวหอมมะลิคุณภำพสูง ในพื้นที่จังหวัด
ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหำสำรคำม และศรีสะเกษ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภำพอื่นๆ โดยปรับกระบวนกำร
ผลิตให้อยู่ภำยใต้มำตรฐำนเกษตรปลอดภัย พัฒนำห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนกำรผลิต
พร้อมทั้งขยำยพื้นที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมกำรผลิต กำรยกระดับรำคำสินค้ำเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่ำง
จำกสิ น ค้ำเกษตรที่ใช้ส ำรเคมี และกำรพัฒ นำระบบกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ กำรส่ งเสริม
กระบวนกำรตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกันเองของสมำชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้ง
กำรจัดท่ำโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยนำร่องในพื้นที่ที่มีควำมพร้อมและเหมำะสม
และเชื่อมโยงไปสู่กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือกำรท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อขยำยฐำนรำยได้ พร้อมทั้งจัดทำ
ฐำนข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรผลิตที่เหมำะสม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ
นวั ต กรรมใหม่ ๆ ให้ ต อบสนองตลำดสิ น ค้ ำ เพื่ อ สุ ข ภำพและกำรส่ ง ออก จั ด ตั้ ง กองทุ น เกษตรอินทรีย์
ตลอดจนมำตรกำรส่งเสริมตลำดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจำหน่ำย
สินค้ำผ่ำนช่องทำงพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
3) ส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้ำเกษตรชนิดใหม่ตำมศักยภำพของพื้นที่ (Zoning)
และควำมต้องกำรตลำด โดยส่งเสริมกำรปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคำย
บึงกำฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี โดยสนับสนุนกำรปรับปรุงพัฒนำพันธุ์ กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนสินค้ำเกษตร กำรประชำสัมพันธ์และกำรจัดตั้งตลำดกลำง รวมทั้งส่งเสริมกำรปลูกพืชสมุนไพร
สำคัญที่เป็นสำรตั้งต้นในกำรแปรรูปผลิตสินค้ำ ในพื้นที่นำร่องจังหวัดสกลนคร มหำสำรคำม เลย และ
อุบลรำชธำนี ให้มีปริมำณมำกพอและมีคุณภำพตำมระบบมำตรฐำนกำรเกษตร ตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ และจัดทำฐำนข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อกำรบริหำรจัดกำร และส่งเสริม
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กำรเลี้ยงโคเนื้อคุณภำพสูงในพื้น ที่จังหวัดสกลนคร มุกดำหำร นครพนม นครรำชสีมำ สุรินทร์ ชัยภูมิ
บุรีรัมย์และอุบลรำชธำนี และโคนม ในพื้นที่จังหวัดนครรำชสีมำ ขอนแก่น โดยสนับสนุนกำรปรับปรุงพันธุ์
ส่ งเสริ มกำรปลู ก แปลงหญ้ำ และปรั บ ปรุ ง คุ ณภำพอำหำรสั ตว์ พัฒ นำเทคโนโลยี กำรเลี้ ยงและทั ก ษะ
เกษตรกร รวมทั้งกำรจัดระบบมำตรฐำนโรงฆ่ำสั ตว์ให้ได้ มำตรฐำนอุตสำหกรรม (GMP) และเพิ่มช่อง
ทำงกำรจำหน่ำยและขยำยตลำดไปสู่อำเซียน
4) ส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพ (Bio Economy) ให้เป็นฐำนรำยได้ใหม่ที่
สำคัญของภำค โดยมุ่งลงทุนสร้ำงเศรษฐกิจบนฐำนของกำรวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสห
วิทยำกำรที่ใช้ทรัพยำกรฐำนชีวภำพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตร ของเสียและ
น้ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม ฟำร์มปศุสัตว์และชุมชน พัฒนำต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภำพที่มีมูลค่ำสูง
ก่อให้เกิด
ควำมก้ำวหน้ ำ และนวัต กรรมในมิติ ใหม่ ๆ ที่ส่ งผลต่อกำรปฏิรู ปภำคเกษตร อำหำร สำธำรณสุ ข และ
กำรแพทย์ พลังงำน อุตสำหกรรมเคมี และภำคสังคม โดยพัฒนำให้นครรำชสีมำ ขอนแก่น อุบลรำชธำนี
และสกลนคร เป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปและอำหำรแบบครบวงจร ส่งเสริมกำรแปรรูป
สมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มหำสำรคำม สุรินทร์ และอำนำจเจริญ โดยพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตให้
ได้มำตรฐำน GMP พัฒนำระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้ำงแบรนด์ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่ ง ขั น และส่ ง ออกส่ ง เสริ ม อุ ต สำหกรรมใหม่ แ ละธุ ร กิ จ แนวใหม่ ใ นพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำงและตอนล่ำง ด้วยกำรพัฒนำต่อยอดจำกวัตถุดิบและของเหลือทิ้ งทำง
กำรเกษตร/อุตสำหกรรม และฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่ำสูง เช่น เอทำนอล
พลำสติกชีวภำพ (bio-plastic) สำรสกัดจำกพืชมูลค่ำสูง เอนไซม์/อำหำร เสริมสุขภำพจำกจุลินทรีย์ เป็น
ต้ น รวมทั้ ง สร้ ำ งควำมมั่ น คงทำงพลั ง งำนระดั บ ชุม ชนจำกกำรนำวั ตถุ ดิ บ ในชุ ม ชน ของเหลื อ ทิ้ ง ทำง
กำรเกษตร ขยะครัวเรือน มำผลิตเป็นพลังงำนเพื่อใช้ภำยในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริม กำรใช้
พลังงำนหมุนเวียนในระดับชุมชน
5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสำหกิจชุมชน ผลิตสินค้ำ
อุปโภคบริโภคในพื้นที่ เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น
กำฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดำหำร เพื่อกำรส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้ำน โดยเน้นอุตสำหกรรมสีเขียว และกำรใช้
วัตถุดิบในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนควำมรู้ด้ำนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุ นที่
เป็นธรรม กำรพัฒนำช่องทำงกำรตลำดในต้นทุนที่ตำ โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น e-Commerce,
e-Marketing เป็นต้น
6) ยกระดับมำตรฐำนสินค้ำกลุ่มผ้ำไหม ผ้ำฝ้ำย ผ้ำย้อมครำม และส่งเสริมพื้นที่ที่มี
ศักยภำพให้ก้ำวไปสู่กำรเป็นศูนย์กลำงแฟชั่นในระดับภูมิภำค อำทิ กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครรำชสีมำ
สุรินทร์ และสกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำ กำรออกแบบ และตรำสัญลักษณ์
พัฒนำเทคโนโลยีและงำนศึกษำวิจัย สร้ำงนวัตกรรมเพิ่มมูลค่ำ พร้อมทั้งพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนอื่นๆ ยกระดับผู้ประกอบกำรและนักออกแบบรุ่นใหม่ให้ มีทักษะ มีควำมรู้ควำมสำมำรถทั้ง กำร
ออกแบบและกำรจั ดกำร เพื่อให้ สิ น ค้ำมีควำมหลำกหลำยและทันสมัย สร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำ ง
วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมกับภำคอุตสำหกรรม และส่งเสริมกำรจับคู่ธุรกิจเพื่อ
สร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ
7) พัฒนำเมืองศูนย์กลำงจังหวัดเป็นเมืองน่ำอยู่ โดยจัดระบบสำธำรณูปโภค
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สำธำรณูปกำรที่มีคุณภำพและเพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมื อง
จัดระบบบริกำรสังคมที่ได้มำตรฐำนที่อยู่อำศัยของผู้มีรำยได้น้อย ให้ควำมสำคัญต่อกำรผังเมือง กำรเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวควำมสะอำดและดูแลควำมปลอดภัยของประชำชน และรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศ
8) ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ให้คงควำมอุดมสมบูรณ์และรักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ของพื้ น ที่ ต้ น น้ ำในพื้ น ที่ จั ง หวัด เลย อุ ด รธำนี สกลนคร ชั ย ภู มิ และนครรำชสี ม ำ โดยก ำหนดและทำ
เครื่องหมำยแนวเขตพื้นที่ป่ำอนุรักษ์และพื้นที่ป่ำนอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรฟื้นฟู ปลูกป่ำ และป้องกันกำรบุกรุก เพื่อรักษำพื้นที่ป่ำต้นน้ำและป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน
รวมถึงกำรอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
9) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำภำค โดยใช้ประโยชน์จำกสถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนด้ำนกำรวิจัย
พัฒนำ ที่กระจำยตัวอยู่ในพื้นที่ สร้ำงควำมเชื่อมโยงสถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชนเพื่อพัฒนำเครือข่ำย
ของอุตสำหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถำบันกำรศึกษำหรือสถำบันวิจัยให้มีควำมพร้อมด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนและบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย
ในขั้นประยุกต์และทดลองเพิ่มขึ้น ทั้งกำรจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กำรทำวิจัยตลำด กำรทดสอบผลิตภัณฑ์
และโรงงำนนำร่อง เพื่อให้สำมำรถแปลงงำนวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
มำกขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ โดยส่งเสริม
ชุมชนในกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมหรือเทศกำลประจำถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นที่ต่ำงๆ โฆษณำประชำสัมพันธ์
แก่นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้สินค้ำบริกำร และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อน
อัต-ลักษณ์ของชุมชน พัฒนำแบรนด์และสื่อสำรควำมแตกต่ำงของชุมชนต่ำงๆ ในรูปแบบกำรเล่ำเรื่อง
(Storytelling) ส่ งเสริ มกำรขำยแพ็กเกจกำรท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นกำรท่องเที่ยวนอกฤดูกำล ส่ งเสริม
กำรตลำดแบบมีเป้ ำหมำย เฉพำะกลุ่ ม เช่น กลุ่ มผู้ สู งอำยุ กลุ่ มนักเรียนนักศึกษำ กลุ่ มผู้ ปฏิบัติธ รรม
กลุ่มสุภำพสตรี เป็นต้น
๒) พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมอีสำนใต้ในพื้นที่จังหวัดนครรำชสีมำ
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี โดยบูรณำกำรจัดกำรแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึง
จุดเด่น หรืออัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ มำสร้ำงเส้นทำงท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำรยธรรม
อีสำนใต้ และเชื่อมโยงสู่ประเทศลำว กัมพูชำ และเวียดนำม เพื่อเพิ่มระยะเวลำพำนักและค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย
ต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภำพทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศ พัฒนำสินค้ำและบริกำรที่มีจุดเด่นหรืออัต
ลั กษณ์ที่ส ร้ ำงจำกทุน ทำงวัฒ นธรรม เพื่อให้ เกิดควำมจดจำและสร้ำงควำมโดดเด่น ลอกเลี ยนได้ยำก
พัฒนำบุคลำกร และผู้ประกอบกำรกำรท่องเที่ยวให้เป็นมืออำชีพ รักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำร จัดทำแผน
ที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนำระบบโลจิสติกส์ ขนถ่ำยนักท่องเที่ยวอย่ำงเป็นระบบไปสู่
แหล่งท่องเที่ยว ดูแลควำมปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว
๓) พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคำย
บึงกำฬ นครพนม มุกดำหำร อุบลรำชธำนี และสกลนคร และพัฒนำเส้นทำงเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน อำทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้ำนช้ำง เลย– อุดรธำนี-หนองบัวล่ำภู-หนองคำย-สปป.ลำว
โดยพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว สินค้ำและบริกำร ให้สอดคล้องกับกระแสควำมนิยมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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ของสองฝั่ งโขง พัฒ นำกิจ กรรมกำรท่อ งเที่ยวให้ มี ควำมหลำกหลำย อำทิ กำรท่องเที่ยว/พั กผ่ อ นชม
ทัศนียภำพและวิถี ชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (Leisure/Lifestyle) กำรท่องเที่ยวด้วยจักรยำนและกำรเดินทำงแบบ
คำรำวำน (Cycling/Caravan Tours) กำรท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนำถนน
เชื่อมโยงระหว่ำงแหล่งท่องเที่ยว พัฒนำท่ำเรือให้ได้มำตรฐำนควำมปลอดภัย ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่
เกิดจำกชุมชนเพื่อสร้ำงงำนและรำยได้ เน้นพัฒนำผู้ประกอบกำรด้ำนกำรจัดกำรและทักษะทำงภำษำเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เพิ่มขึ้น
๔) พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศำสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กำฬสินธุ์
อุดรธำนี หนองบั ว ล ำภู และชัย ภูมิ โดยพัฒ นำแหล่ งท่องเที่ยวและพิพิธ ภัณฑ์ให้ เป็นแหล่ งเรียนรู้เชิง
สร้ำงสรรค์และมีชีวิต ออกแบบกำรจัดแสดงจัดนิทรรศกำรมัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่ำงๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม
มีควำมสนุกรื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภำษำไทยและต่ำงประเทศเพื่อขยำยฐำนนักท่องเที่ยวที่
สนใจศึ ก ษำวิ วั ฒ นำกำรของภำคอี ส ำนตั้ ง แต่ยุ ค ก่ อ นประวัติ ศ ำสตร์ จนถึ ง ปั จจุ บั น ปลู ก ฝั ง ให้ เ ด็ ก เข้ำ
พิพิธภัณฑ์ผ่ำนกิจกรรมทัศนศึกษำของโรงเรียนและนันทนำกำรของครอบครัว พัฒนำสินค้ำ/บริกำร/ของที่
ระลึก ปรับปรุง สิ่งอำนวยควำมสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำน โฆษณำประชำสัมพันธ์อย่ำง
ต่อเนื่อง พัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะเข้ำสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้ำถึงได้ง่ำยและกลับมำได้บ่อยครั้ง
๕) พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ
นครรำชสีมำ โดยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสำหกรรมกีฬำให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทั้งจำก
กำรกี ฬ ำและธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อำทิ ธุ ร กิ จ กำรแข่ ง ขั น ต่ ำ งๆ กำรผลิ ต อุ ป กรณ์ /ชุ ด กี ฬ ำ/ของที่ ร ะลึ ก
สนำมแข่งขัน อำหำรเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม ร้ำนอำหำร กำรเดินทำงและขนส่ง ประกันภัย สถำบัน
พัฒนำกีฬำอำชีพทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมกำรศึกษำในด้ำนเวชศำสตร์กำรกีฬำ วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
และกำรบริหำรจัดกำร ธุรกิจกีฬำ เพื่อผลิตบุคลำกรรองรับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมกีฬำ สนับสนุน
กำรจัดมหกรรมกีฬำนำนำชำติ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทำงกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงกำร
รับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว
๖) พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวธรรมชำติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครรำชสีมำ
อุบลรำชธำนี โดยส่งเสริมกำรท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิด
ควำมสมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภำพเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้
เกิดควำมคุ้มค่ำต่อประสบกำรณ์มำกกว่ำกำรท่องเที่ยวที่คุ้มค่ำเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทำงมำท่องเที่ยว
ในพื้ น ที่ ม ำกขึ้ น เพื่ อ ลดกำรพึ่ ง พิ ง ตลำดต่ ำ งประเทศ รวมทั้ ง ให้ ค วำมรู้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในกำรอนุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรจัดกำรขยะอย่ำงถูกวิธี
๗) พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยควำมสะดวกให้ได้มำตรฐำน ประชำสัมพันธ์กำร
ท่องเที่ยว และพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ำยเพื่อกระจำยนักท่องเที่ยวจำก
เมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมกำรท่องเที่ยวระหว่ำงภำคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น
ทั้งในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้ำน ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนำ
ทั ก ษะฝี มื อ บุ ค ลำกรในภำคบริ ก ำรและกำรท่ อ งเที่ ยว จั ด ฝึ ก อบรมมั ค คุ เ ทศก์ ด้ ำนภำษำต่ำ งประเทศ
นอกจำกนั้ น พั ฒ นำสิ น ค้ ำ OTOP สิ น ค้ ำ วิ ส ำหกิ จ ชุม ชน ของที่ ร ะลึ ก ร้ ำ นอำหำร ที่ พั ก ให้ มี คุ ณ ภำพดี
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเฉพำะกลุ่มตำมควำมสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมใน
แหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่
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เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค
แนวทางการพัฒนา
1) เร่งพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ที่เชื่อมโยงภำคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักภำค
กลำงและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตำมแผน อำทิ แผนกำรพัฒนำรถไฟ
ควำม เร็วสูง กำรพัฒนำโครงข่ำยรถไฟทำงคู่ และโครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองตำมยุทธศำสตร์
แผนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๖๕ (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2) เร่งพัฒนำโครงข่ำยระบบกำรคมนำคมขนส่งภำยในภำคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อำทิ
กำรพัฒนำรถไฟสำยใหม่ (บ้ำนไผ่-นครพนม) โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนภำยในภำค ๖ แห่ง (อุดรธำนี
อุ บ ลรำชธำนี บุ รี รั ม ย์ ร้ อ ยเอ็ ด นครรำชสี ม ำ และขอนแก่ น ) และขยำยถนน ๔ ช่ อ งจรำจรเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพทำงหลวง
3) พัฒนำเมืองสำคัญ ขอนแก่น นครรำชสีมำ ให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรลงทุน
กำรบริกำรสุขภำพและศูนย์กลำงกำรศึกษำ โดยพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมโยงกับระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำนหลักที่เชื่อมโยงระหว่ำงภำค เร่งรัดพัฒนำระบบขนส่งรำงเบำเมืองขอนแก่น พร้อมทั้ง
ส่งเสริมระบบขนส่งสำธำรณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่ำงเมืองและระบบขนส่งอื่น
4) พัฒนำพื้นที่รอบสถำนีขนส่งระบบรำงในเมืองที่มีศักยภำพที่สำคัญ อำทิ เมือง
ขอนแก่น และบริเวณเมืองชำยแดนที่มีศักยภำพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน อำทิ
เมืองนครพนม เมืองหนองคำย เมืองมุกดำหำร โดยสนับสนุนให้มีกำรจัดท่ำโครงกำรน่ำร่องที่ใช้แนวทำง
กำรจัดรูปที่ดินกำรวำงผังเมืองควบคู่กับกำรพัฒนำเมืองแบบประหยัดพลังงำน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อน
บ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนำด่ำนชำยแดน โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนบริเวณด่ำนศุลกำกรให้เพียงพอ
สนั บ สนุ น กำรจั ด กำรด่ ำ นพรมแดนแบบเบ็ ด เสร็ จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ ไ ด้
มำตรฐำนสำกล เร่งเชื่อมต่อระบบสำรสนเทศภำยในและระหว่ำงหน่วยงำน เพื่อสำมำรถให้บริกำร ณ จุด
เดียว (NationalSingle Window) เพิ่มอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ให้เพียงพอ พัฒนำสิ่งอำนวยควำมสะดวก
บริเวณจุดผ่อนปรนกำรค้ำชำยแดนที่มีศักยภำพ
2) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมโยงชำยแดน โดยเร่งก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว
แห่งที่ ๕ (บึงกำฬ-ปำกซัน) เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ำยเส้นทำงคมนำคมระหว่ำงไทย ลำว เวียดนำม และจีน ให้
มีควำมสะดวก ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
๓) พัฒนำพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนโดยพัฒนำมุกดำหำรเป็นพื้นที่นำร่อง
เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรลงทุนและสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ชำยแดน พร้อมทั้งเร่งรัดกำรดำเนินงำนโครงกำรและมำตรกำรสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม
หนองคำย ให้มีควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน และบริกำร CIQ ที่ได้มำตรฐำนสำกล
1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์กลยุทธ์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน

37
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูล ด้านการค้า การลงทุน
1) โครงกำรศูนย์บริกำรข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน ณ จุดผ่ำนแดน 33
กลยุทธ์ 1.2 : เพิ่มศักยภำพผู้ประกอบกำรและแรงงำน
2) โครงกำรเพิ่มศักยภำพและยกระดับแรงงำน กลยุทธ์ 1.3 : ส่งเสริมและพัฒนำ
กำรค้ำกำรลงทุนให้มีประสิทธิภำพ
3) โครงกำรส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนและเพิ่มศักยภำพผู้ประกอบกำรและอุตสำหกรรม
4) โครงกำรส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนให้ผู้ประกอบกำรแข่งขันได้
5) โครงกำรปรับปรุงเส้นทำงเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดเพื่อสนับสนุนกำรค้ำและกำรลงทุน
6) โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรค้ำชำยแดน
7) โครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดนสู่อำเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
1) โครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร โดยกำรพัฒนำ
และฟื้นฟูลุ่มน้ำอย่ำงเป็นระบบ
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาทักษะแรงงานด้านการเกษตร (ยางพารา)
1) โครงกำรพัฒนำศักยภำพและยกระดับมำตรฐำนแรงงำนด้ำนกำรเกษตร
กลยุทธ์ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร
1) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตยำงพำรำ
2) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว
3) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมันสำปะหลัง
4) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตอ้อยโรงงำน
5) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
6) โครงกำรติดตำมและประเมินผลและประชำสัมพันธ์ต่อเนื่อง
7) โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรเกษตร
กลยุทธ์ 2.4 เพิ่มศักยภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร
1) โครงกำรพัฒนำอำชีพกำรเลี้ยงโคเนื้อคุณภำพ
2) โครงกำรเลี้ยงกระบืออย่ำงยั่งยืน เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต
3) โครงกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรอำชีพด้ำนกำรประมง
กลยุทธ์ 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐาน
1) โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรแปรรูปยำงพำรำให้ได้มำตรฐำน
2) โครงกำรศึกษำ กำรบริหำรจัดกำรวงโซ่อุปทำนยำงพำรำ
3) โครงกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย
กลยุทธ์ 2.6 สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจรและพัฒนา
ช่องทางการตลาด
1) โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำบันเกษตรกรและพัฒนำสหกรณ์
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กำรตลำด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
1) โครงกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูล และระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยว
2) โครงกำรจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1) โครงกำรเพิ่มศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
1) โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่ำงประเทศ
2) โครงกำรขุดลอกหนองกอมเกำะเพื่อให้เป็นพื้นที่รับน้ำและเป็นหนองน้ำสำธำรณะ
และกำรท่องเที่ยว
กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
1) โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยว ทัง้ ระบบ
เพื่อส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ และกำรตลำดของกลุ่มจังหวัด
2) โครงกำรพัฒนำด้ำนบริหำรกำรจัดกำรท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธำนี
3) โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้ประกอบกำรสถำนบริกำร เช่น ร้ำนอำหำร ที่พัก โรงแรม
4) โครงกำรถนนแห่งภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด (สินค้ำและ
ผลิตภัณฑ์ OTOP)
5) โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ (ในต่ำงประเทศ)
กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมกิจกรรด้านการท่องเที่ยว
1) โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยว
กลยุทธ์ 3.6 พัฒนาโลจิสติก เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
1) โครงกำรปรับปรุงทำงหลวงเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
๑.๔ แผนพัฒนาจังหวัด
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด อุ ด รธานี (ปี พ.ศ.2561 – 2564) ฉบั บ ทบทวน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
วิสัยทัศน์จังหวัดอุดรธานี
“เมืองน่ำอยู่ ศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนของอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง”
พันธกิจ :
1. พัฒนำสิ่งอำนวยควำมสะดวกปัจจัยพื้นฐำน กำรคมนำคมขนส่ง และกำรยกระดับ
มำตรฐำนสถำนประกอบกำรและแรงงำน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรค้ำกำรลงทุนในอนุ
ภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
2. พัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่สำคัญและยกระดับมำตรฐำนกำรทำกำรเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
3. ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำทุนมนุษย์และกำรลดควำมเลื่อมล้ำโดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
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4. ยกระดับอุตสำหกรรมไมซ์และกำรท่องเที่ยว โดยใช้รัตลักษณ์และศักยภำพด้ำนที่ตั้ง
เพื่อสร้ำงควำมเป็นเมืองศูนย์กลำงไมซ์และกำรท่องเที่ยวของอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
5. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรบริหำรจัดกำรน้ำ กำร
จัดกำรขยะ/น้ำเสียเพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
6. เสริมสร้ำงสังคมที่มั่นคง ควำมปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของประชำชน
7. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรจังหวัดให้มีเอกภำพด้วยกำรบูรณำกำรกำรทำงำน
กันทุกภำคส่วนตำมค่ำนิยม UDON TEAM
เป้าหมายรวม
เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนทำงด้ำนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่ำงสมดุลควบคู่ไปกับกำร
พัฒนำด้ำนสังคม ควำมมั่นคงปลอดภัย และกำรบำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมให้น่ำอยู่
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP จังหวัด เฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังต่อปี
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5
แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มมูลค่ำกำรค้ำงกำรลงทุน
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของสถำนประกอบกำรภำคอุตสำหกรรมที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GMP
2. จำนวนธุรกิจที่ได้รับกำรยกระดับตำมยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมด้ำนค้ำปลีกค้ำส่งและกำรลงทุนในพื้นที่
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของกำรจ่ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ สินค้ำและบริกำร
แนวทางการพัฒนา :
1. ส่งเสริมอุตสำหกรรมพัฒนำแรงงำนเพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ
2. ส่งเสริมกำรตลำดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มธุรกิจเป้ำหมำยอุดรธำนี 4.0
3. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่งอำนวยควำมสะดวก เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรลงทุน และกำร
บริกำร
4. สร้ำงมูลค่ำเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริกำรเพื่อให้แข่งขันได้
กลยุทธ์ที่ 2 : การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพำตนเองได้อย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน
เป้าหมายและตัวชี้วัด :
1. ร้อยละของจำนวนเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรได้มีกำรน้อมนำเอำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในกำรวำงแผนกำรผลิตและกำรพัฒนำภำคเกษตร (ร้อยละ 80)
2. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดินและน้ำ (15,750 ไร่)
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3. จำนวนแปลงฟำร์มที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 10)
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประสิทธิภำพกำรผลิตเกษตรอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5)
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่ำและรำยได้ของเกษตรกร
(1) มูลค่ำเกษตรเพิ่มขึ้น 5%
(2) รำยได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 10%
แนวทางการพัฒนา :
1. ขยำยผลองค์ควำมรู้กำรทำเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรเกษตร
3. เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต กำรแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
4. ส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำเกษตร
กลยุทธ์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชำชนมีควำมเข้มแข็งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ มีขีดควำมสำมำรถด้ำน
กำรแข่งขันและมีคุณภำพชีวิตที่ดี ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม
เป้าหมายและตัวชี้วัด :
1. ร้อยละที่ลดลงของจำนวนผู้ป่วยโรคเบำหวำน
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีมวลกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพัฒนำกำรสมวัยของเด็กปฐมวัย
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนที่ได้รับกำรแนะแนวอำชีพ
5. ร้อยละของจำนวนแรงงำนที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนแรงงำน
6. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส ฯลฯ ที่ได้รับกำรยกระดับคุณภำพชีวิต
7. ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนยำกจน
8. ค่ำ Gini Index ลดลง
9. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม
10. ค่ำคะแนนที่เพิ่มขึ้นด้ำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสังคมคุณภำพชีวิตของจังหวัด
แนวทางการพัฒนา :
1. ส่งเสริมกำรเตรียมควำมพร้อมสังคมผู้สูงอำยุสุขภำพดี
2. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและคุณภำพชีวิตคนอุดรธำนีทุกกลุ่มวัย
3. ลดควำมเลื่อมล้ำด้วยสังคมคนอุดรธำนีด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนสังคมคุณภำพชีวิต
กลยุทธ์ที่ 4 : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และ
ศักยภาพด้านที่ตั้ง เพื่อสร้างความเป็นเมืองศู นย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS MICE &
Tourism City)
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประมำณ และมูลค่ำด้ำนกำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมไมซ์บนพื้นฐำน
ของกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นเลิศร่วมกัน
เป้าหมายและตัวชี้วัด :
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1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่ำกำรท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์
2. จำนวนคลัสเตอร์ธุรกิจ ผู้ผลติสินค้ำและบริกำรที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมไมซ์ กำรท่องเที่ยวที่
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
3. จำนวนบุคลำกรที่ผ่ำนกำรอบรมควำมรู้ด้ำนอุตสำหกรรมไมซ์และกำรท่องเที่ยว
4. ร้อยละของควำมพึงพอใจของกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว/ที่พักและสถำนที่จัดงำน
แนวทางการพัฒนา :
1. ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์จุดขำยโดยเน้นศักยภำพที่มีเอกลักษณ์
2. สนับสนุนกำรสร้ำงคลัสเตอร์เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำและบริกำร
3. พัฒนำบุคลำกรด้ำนอุตสำหกรรมไมซ์ กำรท่องเที่ยว และอุตสำหกรรมกำรกีฬำ
4. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอุตสำหกรรมไมซ์
และกำรท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษำควำมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติ และสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชำชน
เป้าหมายและตัวชี้วัด :
1. จำนวนพื้นที่ป่ำไม้ที่ยังคงสภำพเดิมไม่น้อยกว่ำ 719,357 ไร่
2. จำนวนของแหล่งน้ำที่ได้รับกำรฟื้นฟู
3. ปริมำณที่เพิ่มขึ้นของขยะที่ถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์
4. ปริมำณขยะ/ น้ำเสียที่ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องเพิ่มขึ้น
5. จำนวนที่เพิ่มขึ้น ของเครื อข่ำยที่ได้รับกำรขึ้ นทะเบียนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและมี กำร
ดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา :
1. ปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ป่ำ)
2. พัฒนำแหล่งน้ำ และนำไปใช้ประโยชน์อย่ำงสูงสุด
3. ส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรนำกลับมำใช้ประโยชน์
4. พัฒนำระบบเครือข่ำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 : การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีควำมสงบเรียบร้อย และประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
เป้าหมายและตัวชี้วัด :
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแกนนำกำรเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
2. จำนวนผู้ค้ำที่ถูกจับกุมดำเนินคดี
3. จำนวนที่ลดลงของผู้เสพ/ ผู้ติด
4. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของสถำนบันเทิง/ หอพัก/ สถำนที่บริกำรที่ปฏิบัติตำมระเบียบกฎหมำย
5. ร้อยละที่ลดลงของคดีอำญำ 4 กลุ่ม
6. ร้ อยละที่ล ดลงของจ ำนวนครั้งของสำธำรณภัยและจำนวนผู้ เสียชีวิตจำกสำธำรณภัยและ
อุบัติเหตุ
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แนวทางการพัฒนา :
1. ส่งเสริมกำรเรียนรู้วิถีกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทำงเป็นพระ
ประมุข
2. ป้องกันปัญหำและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและจัดระเบียบสังคม
3. รักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
4. ยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณะภัย

ค่านิยม UDON TEAM
U : UNITY
D : DEVELOPMENT
O : OPENMIND
N : NETWORK
T:
TRANPARENCY
E:
EXCELLENCE
A : ACCOUNTABILITY
M : MORALITY

:
:
:
:
:
:
:
:

เอกภำพ
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
เปิดใจให้บริกำร
สำนเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
มีควำมโปร่งใส
เน้นผลสัมฤทธิ์ของงำน
มีควำมรับผิดชอบ
มีศีลธรรม

1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
1) วิสัยทัศน์ : “เมืองน่าอยู่ ประตูสู่อินโดจีน ถิ่นมรดกโลก”
2) ยุทธศาสตร์พัฒนา
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและพานิชยกรรม
1. ทำให้เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมกำรเกษตร/เกษตรอินทรีย์ใน
กลุ่มอินโดจีน
2. ทำให้มีกำรผลิตและกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำกำรเกษตร/เกษตรอินทรีย์ให้ได้ตำม
มำตรฐำนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
3. ทำให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสำหกิจชุมชน มีควำมเข้มแข็งและสำมำรถ
เป็นแกนกลำงในกำรส่งเสริมพัฒนำด้ำนกำรเกษตรของท้องถิ่น
(2) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว การบริ ห ารจั ด การและอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ทำให้เกิดกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำยและครอบคลุมสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี โดยเชื่อมโยงกันระหว่ำงชนบท/เมือง/ภูมิภำค/ประเทศ
2. ทำให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
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วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
1. ทำให้นักเรียนในสังกัด อบจ.เกิดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรดำรงชีวิต
และยกระดับกำรเรียนรู้สู่ระดับสำกล
2. ทำให้นักเรียนในสังกัด สพฐ.จังหวัดอุดรธำนี ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำเพิ่มมำกขึ้น
3. ทำให้ภำคประชำชนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
4. ทำให้ประชำชนมีสุขภำพกำยสุขภำพจิตที่ดีและมีใจรักในกำรออกกำลังกำยรวมถึง
กำรเสริมสร้ำงโอกำสแก่ผู้ที่สนใจและมีทักษะกำรกีฬำสู่สำกล
5. ทำให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพของประชำชนผู้สนใจและมีควำมสำมำรถสู่กำรกีฬำ
ระดับสำกล
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ทำให้เกิดโครงข่ำยทำงหลวงท้องถิ่นที่เชื่อมกับเส้นทำงหลัก เพื่อพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่
2. ทำให้เกิดแหล่งน้ำด้ำนกำรเกษตร/อุปโภคบริโภค ที่มีระบบกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพร่วมกับหน่วยงำนภำคี ภำครัฐ ภำคท้องถิ่น และภำคประชำชนในชุมชน
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ทำให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมมีจิตสำธำรณะ ชุมชนเข้มแข็ง
2. ทำให้มีกำรพัฒนำและเพิ่มทักษะในกำรดำรงชีวิตแก่ ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ
และผู้ติดเชื้อเอดส์
(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
1. ทำให้บุคลำกรในองค์กรมีศักยภำพที่สอดคล้องต่อภำรกิจและเกิดกำรทำงำนที่มี
ประสิทธิภำพ
2. ทำให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรร่วมกันทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ /ท้องถิ่น/
ภำคเอกชน/ประชำชน
3. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น
1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี
(พ.ศ. 2561 – 2565)
1. วิสัยทัศน์ ( Vission )
“บรูณำกำรกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงมีคุณภำพ เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธำนีเป็นเมืองน่ำ
อยู่เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขงอย่ำงยั่งยืน”
2. พันธกิจ ( Mission )
1. กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด
2. กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
3. กำรพำณิชย์ และส่งเสริมกำรลงทุน
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4. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
5. กำรจัดกำรศึกษำ
6. กำรสังคมสงเครำะห์และพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำและผู้ด้อยโอกำส
7. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนรวมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น
8. กำรคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษำป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
9. กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำคและสิทธิเสรีภำพของประชำชน
10. กำรส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
11. กำรกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษต่ำงๆ
12. กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนกำรปูองกันและรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( Strategy )
3.1 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่ 1 การพั ฒ นาศั ก ยภาพการค้ า การลงทุ น เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้าโขง
แนวทางการพัฒนา
1.) ส่งเสริมอุตสำหกรรมและพัฒนำแรงงำนมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ
2.) ส่งเสริมกำรตลำดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยอุดรธำนี 4.0
3.) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำบริกำร
4.) สร้ำงมูลค่ำเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริกำรเพื่อให้แข่งขันได้
3.2 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่ 2 การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเกษตรอุ ต สาหกรรม ยกระดั บ
มาตรฐาน
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
แนวทางการพัฒนา
1.) ขยำยผลองค์ควำมรู้กำรทำเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
2.) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรเกษตร
3.) เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต กำรแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
4.) ส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำเกษตร
3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม
มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
แนวทางการพัฒนา
1.) ส่งเสริมกำรเตรียมควำมพร้อมสังคมผู้สูงอำยุสุขภำพดี
2.) พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและคุณภำพชีวิตคนอุดรธำนีทุกกลุ่มวัย
3.) ลดควำมเลื่อมล้่ำด้ำนสังคมคนอุดรธำนีด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4.) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนสังคมคุณภำพชีวิต
3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางของ
อนุภาคลุ่มน้าโขง
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แนวทางการพัฒนา
1.) ส่งเสริมกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์จุดขำยโดยเน้นศักยภำพที่มีเอกลักษณ์
2.) สนับสนุนกำรสร้ำงคลัสเตอร์เชื่อโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำ
3.) พัฒนำบุคลำกรด้ำนอุตสำหกรรมไมซ์ กำรท่องเที่ยว และอุตสำหกรรมกีฬำ
4.) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอุตสำหกรรมไมซ์
กำรท่องเที่ยว และอุตสำหกรรมกีฬำ
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้
ประโชยน์อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1.) ปกป้อง อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
2.) พัฒนำแหล่งน้ำและนำไปใช้ประโยชน์อย่ำงสูงสุด
3.) ส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรนำกลับมำใช้ประโยชน์
4.) พัฒนำระบบเครือข่ำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
1.) ส่งเสริมกำรเรียนรู้วิถีกำรปกครองในระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข
2.) ป้องกันปัญหำและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและจัดระเบียบสังคม
3.) รักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
4.) ยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณะ
3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ
แนวทางการพัฒนา
1.) ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของท้องถิ่นทุกๆ ด้ำนตำมหลักบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี
2.) ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท่ำแผนพัฒนำท้องถิ่น
3.) ประสำนบูรณำกำรแผนพัฒนำท้องถิ่นมิให้เกิดควำมทับช้อนของพื้นที่ในกำรดำเนินงำน
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชำชน
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1.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธำนี ทั้ง 6 ยุทธศำสตร์
มีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับ
ที่ 12 แผนพัฒนำภำค แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำจังหวัดอุดรธำนี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดอุดรธำนี โดยมีเป้ำหมำยสำคัญที่นำทิศทำงกำรพัฒนำท้องถิ่นไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน สังคมน่ำอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และครอบคลุมทุกมิติพัฒนำ ซึ่งทุกประเด็นต้องกำรบูรณำกำร
จำกทุกภำคส่วนทั้งหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และควำมต้องกำรของภำคประชำสังคม ท้องถิ่นและ
ชุมชนอย่ำงเป็นเอกภำพเพื่อประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำพื้นที่จังหวัดอุดรธำนี
โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี
(พ.ศ.2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1. ควำมมั่นคง
2. ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
4. กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
5. กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1. กำรสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์
2. กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
3. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
4. กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
5. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน
6. กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
7. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโอจิสติกส์
8. กำรพัฒนำยุทธศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. กำรพัฒนำภำคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ
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ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
1. กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรผลิตและกำรบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ยกระดับกำรท่องเที่ยวเชิงอัตลั กษณ์ด้ำนอำรยธรรม ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี ข องอนุ
ภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง
3. เพิ่มศักยภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตรและกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มเพื่อกำรแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
1. กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
2. กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
3. กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคมมีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม
4. กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กำรบริกำรและกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
5. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
6. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
1. ด้ำนส่งเสริมกำรลงทุนและพำณิชยกรรม
2. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
3. ด้ำนกำรศึกษำและกำรกีฬำ
4. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
5. ด้ำนพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต
6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2561 – 2565 )
1. กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสมำรถในกำรแข่งขันในอนุภำคลุ่มน้ำโขง
2. กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
3. กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคมมีควำมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
4. กำรยกระดับมำตรฐำนอุตสำหกรรมไมซ์ กำรท่องเที่ยว และอุตสำหกรรมกีฬำ โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภำพด้ำน
ที่ตั้งเพื่อสร้ำงควำมเป็นเมืองศูนย์กลำงไมซ์ของอนุภำคลุ่มน้ำโขง
5. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรใช้ ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
6. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชำชน
7. ด้ำนบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร
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1.8 กรอบการประสานโครงการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดอุดรธานี
กรอบกำรประสำนโครงกำรพัฒนำที่มำจำกกำรบูรณำกำรร่ว มกันระหว่ำงองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น และโครงกำรพัฒนำระหว่ำงองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ส่วน
รำชกำรหรื อรั ฐ วิส ำหกิจ หรื อดำเนิ น กำรตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้ แ ก่อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนำจและหน้ำที่ในกำรด่ำเนินกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกำศ ณ วันที่ 13 สิงหำคม 2546 ดังนี้
1. อานาจหน้าที่ของส่วนราชการหรืออานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมำยถึง
กำรดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2. โครงการพั ฒ นาที่ ป ระชาชนในเขตองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตั้ ง แต่ 2 แห่ ง ขึ้ น ไปได้
ประโยชน์และได้ทาความตกลงกันไว้ หมำยถึง โครงกำรพัฒนำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่
2
แห่งขึ้นไปจะต้องดำเนิ น กำรร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหำหรือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำในภำพรวมของจังหวัด
3. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา หมำยถึง โครงกำรพัฒนำที่
มีขนำดของโครงกำรใหญ่ ใช้งบประมำณจำนวนมำกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สำมำรถดำเนินได้
โดยโครงกำรดังกล่ำวอำจส่งผลในภำพรวมของกำรพัฒนำในระดับจังหวัดก็ได้
4. ความซับซ้อนของโครงการที่ต้องการความชานาญเป็นพิเศษ หมำยถึง โครงกำรพัฒนำที่ต้อง
ใช้เทคนิคในกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรค่อนข้ำงสูง หรือเป็นโครงกำรพัฒนำที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
ในกำรกำกับดูแลหรือเป็นที่ปรึกษำในกำรดำเนินโครงกำรถึงจะบรรลุเป้ำหมำยของโครงกำร
5. โครงการที่กระทบต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและสภาพภู มิสั งคม หมำยถึง
โครงกำรพัฒนำที่ดำเนินกำรแล้วอำจส่งผลกระทบต่อธรรมชำติ และสภำพแวดล้อม ที่ทำให้สภำพแวดล้อม
เปลี่ ย นแปลงหรื อ อำจส่ ง ผลกระทบต่อ สภำพภูมิ สั ง คม วั ฒ นธรรม จำรี ต ประเพณี สภำพควำมเป็นอยู่
ตำมปกติของประชำชนในวงกว้ำงเกินพื้นที่ควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด หมำยถึง กำรป้องกันบรรเทำ
สำธำรณภัยที่เกิดในวงกว้ำง เช่น อุทกภัย วำตภัย ธรณีพิบัติ ไฟป่ำ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ร่วมมือป้องกันภัยดังกล่ำว หรือภัยอันเกิดจำกกำรกระทำของมนุษย์ต่อชีวิตและทรัพย์สิน กำรก่อควำมไม่
สงบ กำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรตัดไม้ทำลำยป่ำหรือภัยอันเกิดจำกยำเสพติด เป็น
ต้น
7. องค์ประกอบอื่น ๆ ของสภาพพื้น ที่ตามความจาเป็น หมำยถึง ควำมแตกต่ำงในสภำพภูมิ
ประเทศ ภูมิอำกำศ สภำพแวดล้ อมทำงกำยภำพและชีว ภำพที่ส่งผลให้ กำรดำเนินโครงกำรพัฒ นำต้อง
ปรับเปลี่ยนไปตำมควำมจำเป็น
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน์
“พัฒนำตำบล พัฒนำชีวิต ยึดติดคุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
๒.๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำได้กำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไว้ทั้งหมด ๖ ด้ำน คือ
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเศรษฐกิจ
๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม
๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรศำสนำและวัฒนธรรม
และแนวทำงกำรพัฒนำไว้ดังนี้
๑. แนวทำงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพ ส่งเสริมกำรค้ำขำย เพื่อก่อให้เกิดรำยได้ของประชำชน
ตลอดจนให้กำรสนับสนุนทั้งทำงวิชำกำรและเงินทุน เพื่อให้ชุมชนสำมำรถพึ่งตนเองได้ ภำยใต้ควำมร่วมมือ
ของประชำชนในแต่ละชุมชน
๒. แนวทำงกำรอุ ด หนุ น และช่ ว ยเหลื อ ผู้ พิ ก ำร คนชรำ ผู้ ด้ อ ยโอกำสทำงสั ง คมและ
ผู้ประสบภัย
๓. แนวทำงกำรสนับสนุนงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดและอุบัติภัย
๔. แนวทำงกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนส่วนตำบล ตลอดจนศักยภำพ
และควำมพร้อมขององค์กรในกำรให้บริกำรประชำชน
๕. แนวทำงกำรก่อสร้ ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อ
ระบำยน้ำ ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงและระบบประปำหมู่บ้ำนให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชน
๖. แนวทำงกำรสร้ำงฝำยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง
๗. แนวทำงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเสริม ศักยภำพในกำรท่องเที่ยว และเพื่อกำรพักผ่อน
หย่อนใจของประชำชนในพื้นที่
๘. แนวทำงกำรสร้ำงสวนสุขภำพและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภำพของประชำชน
๙. แนวทำงกำรสนับสนุนกำรควบคุมโรคติดต่อและโรคระบำดทั้งในคนและสัตว์
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๑๐. แนวทำงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อุดหนุน
กิจกรรมทำงกำรศึกษำและส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒.๓ เป้าประสงค์
๑. ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ กำรมีรำยได้ และกำรมีงำนทำ
๒. พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน
๓. พัฒนำส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยของประชำชนให้ดีขึ้น
๔. พัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรอุปโภคและบริโภคเพื่อกำรเกษตรกรรม ให้พอเพียงตลอดทั้งปี
๕. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ท้องถิ่น
๖. พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรในท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน กำร
บริหำรงำน ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น
๗. ให้ประชำชนได้รับควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำ
เสพติดให้โทษในพื้นที่รับผิดชอบ
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสภำพกำรพัฒนำในปัจจุบัน และโอกำสในกำร
พัฒนำในอนำคตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล เป็นกำรประเมินถึงโอกำสและภำวะคุกคำมหรือข้อจำกัดอัน
เป็นสภำวะแวดล้อมภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็น
สภำวะแวดล้อมภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคกำร SWOT analysis เพื่อพิจำรณำ
ศักยภำพกำรพัฒนำของแต่ละยุทธศำสตร์ โดยกำหนดค่ำกำรให้คะแนน เป็น ๔ ระดับในแต่ละด้ำนดังนี้
ด้าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
๓
๒
๑
๐
จุดอ่อน
-๓
-๒
-๑
๐
โอกำส
๓
๒
๑
๐
อุปสรรค/ข้อจำกัด
-๓
-๒
-๑
๐
ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง (Streng = S)
๑. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและควำมต้องกำร ประชำชนมีควำมต้องกำร ผู้นำ ผู้บริหำร
สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบำยกำรพัฒนำในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนอย่ำงต่อเนื่อง
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๒. บุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ มีบุคลำกรและอัตรำกำลัง จำนวนและ
คุณวุฒิอยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรงำน
๓. งบประมำณ ต้นทุนกำรดำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่
สู ง มำก โดยเฉพำะกำรก่ อ สร้ ำ งถนนลู ก รั ง เนื่ อ งจำกมี บ่ อ ลู ก รั ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ส่ ว นต้ น ทุ น อื่ น ๆ ขึ้ น อยู่ กั บ
ท้องตลำด
๔. เทคนิคกำรทำงำน ส่วนมำกเป็นงำนที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีกำรทำงำนในระดับสูง
จุดอ่อน (Weakness = W)
๑. โครงกำรขนำดใหญ่ต้องใช้งบประมำณสูง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำไม่
สำมำรถดำเนินโครงกำรได้

โอกาส (Opportunity = O)
๑. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ ให้กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของ
ท้องถิ่นไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร เป็นต้น
๒. พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น โดยที่หน่ว ยงำน
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ส่งเสริมและสนับสนุนกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat = T)
๑. โครงกำรที่ต้องใช้เทคโนลียีสูง หรือควำมชำนำญเป็นพิเศษ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
สุมเส้ำ ยังไม่มีควำมชำนำญและบุคลำกร
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
๓
จุดอ่อน
-๑
โอกำส
๒
อุปสรรค/ข้อจำกัด
-๑
รวมคะแนนศักยภำพ = ๓ – ๑ + ๒ – ๑ = ๓ คะแนน (มีศักยภำพโดยรวมมำก)
ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
จุดแข็ง (Streng=s)
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๑. ด้ำนกำรบริหำรจั ดกำรและควำมต้องกำร ประชำชนมีควำมต้องกำรผู้นำ ผู้บริหำร
สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบำยกำรพัฒนำในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำอย่ำงต่อเนื่อง
๒. บุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ มีบุคลำกรและอัตรำกำลัง จำนวนและ
คุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรงำน
๓. งบประมำณต้นทุนกำรดำเนินงำนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมำก
๔. เทคนิคกำรทำงำน ส่วนมำกเป็นงำนที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีกำรทำงำนในระดับสูง
จุดอ่อน (Weakness=W)
๑. โครงกำรขนำดใหญ่ต้องใช้งบประมำณสูง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำไม่
สำมำรถดำเนินโครงกำรได้
โอกาส (Opportunity=O)
๑. กำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน้ ำเป็ น ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำที่ จั ง หวั ด อุ ด รธำนี ใ ห้
ควำมสำคัญ และได้กำหนดไว้เป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัด
๒. กำรเกิดปัญหำน้ ำท่ว มและฝนแล้งใหญ่ในทุกภูมิภำค ทำให้รัฐบำลและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องตระหนักถึงควำมสำคัญกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ ทำให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำมี
โอกำสได้รับกำรช่วยเหลือค่อนข้ำงมำก
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
๑. โครงกำรที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือควำมชำนำญเป็นพิเศษ องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลสุมเส้ำ ยังไม่มีควำมชำนำญและบุคลำกร
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ด้าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
๓
จุดอ่อน
-๑
โอกำส
๓
อุปสรรค/ข้อจำกัด
-๑
รวมคะแนนศักยภำพ = ๓ – ๑ + ๓ – ๑ = ๔ คะแนน (มีศักยภำพโดยรวมมำก)
ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
จุดแข็ง (Streng=s)
๑. บุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ มีบุคลำกรและอัตรำกำลัง จำนวนและ
คุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรงำน
๒. งบประมำณ ต้นทุนกำรดำเนินงำน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมำก
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๓. เทคนิคกำรทำงำน ส่วนมำกเป็นงำนที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีกำรทำงำนในระดับสูง
จุดอ่อน (Weakness=W)
๑. ระบบฐำนข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจและควำมยำกจนไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชำชนให้
ข้อมูลที่คลำดเคลื่อน
๒. ประชำชนยังสนใจ และมีควำมจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงกำรที่รัฐจัดให้ควำม
ช่วยเหลือ
โอกาส (Opportunity=O)
๑. กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระดับชำติที่รัฐบำลส่งเสริม
๒. กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนเป็น ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด อุดรธำนี โอกำสที่จะได้
ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณมีมำก
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
๑. กำรแก้ไขปัญหำด้ำนเศรษฐกิจและควำมยำกจน เป็นงำนที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำก
หลำยๆ ส่วนที่ต้องประสำนงำนกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
๒. ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้ำงมำกทำให้กำรดำเนินงำนไม่คล่องตัวเกิดควำม
ล่ำช้ำในกำรทำงำน ประชำชนจึงเกิดควำมเบื่อหน่ำย
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
ด้าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
๓
จุดอ่อน
-๒
โอกำส
๓
อุปสรรค/ข้อจำกัด
-๒
รวมคะแนนศักยภำพ = ๓ – ๒ + ๓ – ๒ = ๒ คะแนน (มีศักยภำพโดยรวมปำนกลำง)
ศักยภาพการพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
จุดแข็ง (Streng=s)
๑. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ผู้นำ ผู้บริหำร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบำยกำร
พัฒนำในด้ำนสังคมและสำธำรณสุขอย่ำงต่อเนื่อง
๒. บุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ มีบุคลำกรและอัตรำกำลัง จำนวนและ
คุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรงำน
๓. งบประมำณ ต้นทุนกำรดำเนินงำนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมำก
๔. เทคนิคกำรทำงำน ส่วนมำกเป็นงำนที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีกำรทำงำนในระดับสูง
จุดอ่อน (Weakness=W)
๑. ระบบฐำนข้อมูลด้ำนสังคมและสำธำรณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชำชนให้ข้อมูลที่
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คลำดเคลื่อน
๒. ประชำชนยังสนใจและมีควำมจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงกำรที่รัฐจัดให้ควำม
ช่วยเหลือ
๓. ยังไม่มีบุคลำกรที่มีควำมชำนำญเฉพำะด้ำนมำรับผิดชอบงำนด้ำนสังคม
โอกาส (Opportunity=O)
๑. ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำด้ ำ นสั ง คมและกำรสำธำรณสุ ข เป็ น ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำ
ระดับชำติที่รัฐบำลส่งเสริม
๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอุดรธำนี โอกำสที่จะ
ได้ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณมีมำก
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
๑. กำรแก้ไขปัญหำด้ำนด้ำนสังคมและกำรสำธำรณสุข เป็นงำนที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือ
จำกหลำยๆ ส่วนที่ต้องประสำนงำนกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
๒. ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องค่อนข้ำงมำกทำให้กำรดำเนินงำนไม่คล่องตัว เกิดควำม
ล่ำช้ำในกำรทำงำน ประชำชนจึงเกิดควำมเบื่อหน่ำย
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
ด้าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
๓
จุดอ่อน
-๒
โอกำส
๓
อุปสรรค/ข้อจำกัด
-๒
รวมคะแนนศักยภำพ = ๓ – ๒ + ๓ – ๒ = ๒ คะแนน (มีศักยภำพโดยรวมปำนกลำง)

ศักยภาพการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
จุดแข็ง (Streng=s)
๑. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ผู้นำ ผู้บริหำร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบำยกำร
พัฒนำในด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๒. บุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ มีบุคลำกรและอัตรำกำลัง จำนวนและ
คุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรงำน
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๓. งบประมำณ ต้นทุนกำรดำเนินงำนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
๔. เทคนิคกำรทำงำน ส่วนมำกเป็นงำนที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีกำรทำงำนในระดับสูง
จุดอ่อน (Weakness=W)
๑. ระบบฐำนข้อมูลด้ำนสังคมและสำธำรณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชำชนให้ข้อมูลที่
คลำดเคลื่อน
๒. ยังไม่มีบุคลำกรที่มีควำมชำนำญเฉพำะด้ำนมำรับผิดชอบงำนด้ำนกำรกีฬำ
โอกาส (Opportunity=O)
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ เป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระดับชำติที่รัฐบำล
ส่งเสริม
๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นยุทธศำสตร์ที่จังหวัดอุดรธำนี
ให้ควำมสำคัญ
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
๑. กำรแก้ไขปัญหำด้ำนด้ำนสังคมและกำรสำธำรณสุข เป็นงำนที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือ
จำกหลำยๆ ส่วนที่ต้องประสำนงำนกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมฯ
ด้าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
๓
จุดอ่อน
-๒
โอกำส
๓
อุปสรรค/ข้อจำกัด
-๑
รวมคะแนนศักยภำพ = ๓ – ๒ + ๓ – ๑ = ๓ คะแนน (มีศักยภำพโดยรวมมำก)
ศักยภาพการพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
จุดแข็ง (Streng=s)
๑. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ผู้นำ ผู้บริหำร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบำยกำร
พัฒนำในด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น
๒. บุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ มีบุคลำกรและอัตรำกำลัง จำนวนและ
คุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรงำน
๓. งบประมำณ ต้นทุนกำรดำเนินงำนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
จุดอ่อน (Weakness=W)
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๑. ประชำชนยังขำดควำมสนใจในเรื่องกำรเมืองกำรปกครอง
๒. ประชำชนยังไม่เข้ำใจบทบำทของตนเองในกำรพัฒนำท้องถิ่น
โอกาส (Opportunity=O)
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรรำชกำรที่ดี เป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ระดับชำติที่รัฐบำลส่งเสริม
๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรรำชกำรที่ดี เป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จังหวัดอุดรธำนี มีโอกำสได้รับกำรสนับสนุนมำก
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
๑. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร เป็นงำนที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหลำยๆส่วน
ที่ต้องประสำนงำนกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
๒. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร เป็นงำนที่ต้องอำศัยจิตสำนึก เกี่ยวกับกำรใช้ดุลย
พินิจส่วนบุคคล จึงเป็นงำนที่ค่อนข้ำงจะคำดเดำผลงำนได้ยำก
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ด้าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
๓
จุดอ่อน
-๒
โอกำส
๓
อุปสรรค/ข้อจำกัด
-๒
รวมคะแนนศักยภำพ = ๓ – ๒ + ๓ – ๒ = ๒ คะแนน (มีศักยภำพโดยรวมปำนกลำง)
ศักยภาพการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Streng=s)
๑. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ผู้นำ ผู้บริหำร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบำยกำร
พัฒนำในด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม
๒. งบประมำณ ต้นทุนกำรดำเนินงำนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
จุดอ่อน (Weakness=W)
๑. ประชำชนยังขำดควำมสนใจในเรื่องกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
๒. ประชำชนได้รับผลประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยวค่อนข้ำงน้อย เนื่องจำกไม่มีกำร
เชื่อมโยงด้ำนกำรท่องเที่ยวในจังหวัด
โอกาส (Opportunity=O)
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๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม
เป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระดับชำติที่รัฐบำลส่งเสริม
๒. ยุ ทธศำสตร์ กำรพัฒ นำด้ำ นกำรท่ อ งเที่ ยวและกำรจัด กำรทรั พยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอุดรธำนี มีโอกำสได้รับกำรสนับสนุนมำก
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
๑. ขำดกำรบูรณำกำรและกำรประสำนงำนที่ดีในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๒. ระดับจังหวัดยังขำดกำรเชื่อมโยงด้ำนกำรท่องเที่ยว และกำรกระจำยผลประโยชน์ด้ำน
กำรท่องเที่ยวยังไม่ทั่วถึง
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ด้าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
๓
จุดอ่อน
-๒
โอกำส
๓
อุปสรรค/ข้อจำกัด
-๒
รวมคะแนนศักยภำพ = ๓ – ๒ + ๓ – ๒ = ๒ คะแนน (มีศักยภำพโดยรวมปำนกลำง)
การวิเคราะห์ศักยภาพของตาบลสุมเส้า โดย SWOT Analysis
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ ได้วิเครำะห์ปัญหำในเขตพื้นที่ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลและควำมจำเป็นพื้นฐำนและควำมต้องกำรของประชำชน โดยแบ่งออกเป็นด้ำนต่ำงๆ ตำมควำม
เหมำะสม ดังนี้
๑. การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ชื่อปัญหา
๑. ปัญหำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน

สภาพปัญหา
๑. ถนนเพื่อกำรลำเลียงผลกำรผลิต
ทำงกำรเกษตรไม่เพียงพอทำให้กำร
ลำเลียงผลผลิตไม่สะดวกล่ำช้ำ

พืน้ ที่เป้าหมาย
ทุกหมู่บ้ำน

แนวโน้มในอนาคต
- กำรเกษตรยังเป็นพื้นฐำนหลัก
ทำงเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งหำก
ระบบเศรษฐกิจระดับรำกหญ้ำมี
ควำมแข็งแกร่งจะส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่ง
- กำรพัฒนำระบบขนส่งกำร
ลำเลียงผลผลิตจะช่วยให้ ผลผลิต
ออกสู่ตลำดได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว และทันต่อควำมต้องกำร
ของผู้บริโภค
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๒. เส้นทำงกำรคมนำคมระหว่ำง
หมู่บ้ำนหรือระหว่ำงสถำนทีร่ ำชกำรที่
สำคัญไม่สะดวกในกำรติดต่อเพื่อรับ
บริกำรจำกหน่วยงำนนั้นๆ

ทุกหมู่บ้ำน

๓. ขำดแหล่งน้ำเพื่อกำรอุปโภค
บริโภคทีเ่ พียงพอ โดยเฉพำะใน ฤดู
แล้งจะรุนแรงมำก
๔. ระบบไฟฟ้ำยังไม่ทั่วถึงโดย เฉพำะ
ครัวเรือนที่ตั้งอยู่ห่ำงจำกหมู่บ้ำน และ
ไฟฟ้ำเข้ำไม่ถึง

หมู่บ้ำนที่ยังไม่มี
ระบบประปำ

๕. ไฟฟ้ำสำธำรณะยังไม่เพียงพอ
สำหรับจุดที่มีจำเป็นต้องติดตั้ง

ทุกหมู่บ้ำน

ทุกหมู่บ้ำน

๒. ปัญหำด้ำนแหล่งน้ำ ๑. ขำดระบบบริหำรกำรจัดกำรน้ำที่ดี
เนื่องจำกในฤดูน้ำหลำกจะเกิดปัญหำ
น้ำท่วมเสมอ และในฤดูแล้งจะประสบ
ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำอย่ำงรุนแรง

ทุกหมู่บ้ำน

๒. กำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ำที่มี
อยู่ไม่คุ้มค่ำ แหล่งน้ำนับว่ำมีประโยชน์
มำกกว่ำเพื่อกำรเกษตร กำรอุปโภค
บริโภค หำกแต่ยังสำมำรถสร้ำงอำชีพ
สร้ำงรำยได้ และประโยชน์ในด้ำน
ต่ำงๆ

ทุกหมู่บ้ำน

๑. ประชำชนมีควำมยำกจนมีภำระ
หนี้สินจำนวนมำก เนื่องจำกยังขำด
กำรวำงแผนกำรประกอบอำชีพที่ดี

ทุกหมู่บ้ำน

๓. ปัญหำด้ำน
เศรษฐกิจและควำม
ยำกจน

- กำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้ท้องถิ่น
เป็นหน่วยรำชกำรที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชำชนมำกยิ่งขึ้น ประชำชน
จะมำรับบริกำรมำกขึ้น จำเป็น
อย่ำงยิ่งที่ต้องพัฒนำเส้นทำงกำร
คมนำคมให้มคี วำมสะดวก
- น้ำเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค
เป็นปัจจัยที่สำคัญในกำรดำรงชีวิต
ท้องถิ่นต้องดูแลจัดหำให้เพียงพอ
- ระบบพลังงำนทดแทน จะมี
บทบำทสำคัญในอนำคต
โดยเฉพำะไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์จะสำมำรถแก้ปัญหำ
สำหรับพื้นที่ห่ำงไกลคูส่ ำยไฟฟ้ำ
- ปัญหำควำมไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินนับวันยิ่งรุนแรงขึ้น
กำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณจะ
สำมำรถลดปัญหำได้ระดับหนึ่ง
- กำรสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำ
ถือว่ำเป็นกำรเตรียมรับมือกับ
ปัญหำน้ำท่วมหรือขำดแคลนน้ำได้
ดีที่สุด ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงที่กัก
เก็บน้ำ กำรสร้ำงระบบ
ชลประทำน กำรสร้ำงระบบ
ระบำยน้ำ
- กำรพัฒนำและใช้ประโยชน์จำก
แหล่งน้ำ จะช่วยให้ชุมชนรู้จัก
วิธีกำรหำรำยได้ พึ่งตนเอง พึ่ง
ทรัพยำกรที่มีอยู่ ซึ่งเป็นไปตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะ
เป็นทำงออกที่สำคัญของโลกใน
อนำคต
-ควำมเจริญของโลกทำให้ชีวิต
ประ จำวันเปลี่ยนแปลง กำร
วำงแผนชีวิตที่ดีจะทำอยู่รอดใน
สังคม
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๔. ปัญหำด้ำน
สำธำรณสุขและสังคม

๒. ขำดอำชีพเสริมนอกฤดูกำรทำ
กำรเกษตร ไม่มีอำชีพที่แน่นอน ทำให้
ขำดโอกำสที่จะพัฒนำและสร้ำงรำยได้
ให้กับครัวเรือน หรือชุมชน

ทุกหมู่บ้ำน
โดยเฉพำะ
หมู่ที่ ๑

๓. กำรขำดกำรรวมกลุ่มเพื่อประกอบ
อำชีพ ซึ่งกลุ่มนับว่ำเป็นพลังสำคัญใน
ระบบเศรษฐกิจของชุมชน

ทุกหมู่บ้ำน

๔. กำรขำดเงินทุนประกอบอำชีพ
ประชำชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในฐำนะที่
ยำกจน กำรลงทุนประกอบอำชีพยัง
ขำดแคลนทุนทรัพย์
๕. กำรขำดควำมสนใจ จริงใจ จริงจัง
ของประชำชนในพื้นที่เอง ในกำรเอำ
ใจใส่หรือสนใจกับโครงกำรช่วยเหลือ
ของภำครัฐทำให้ โครงกำรทีร่ ัฐส่งเสริม
ไม่ประสบควำมสำเร็จ
๑. ประชำชนยังขำดควำมรู้และควำม
เข้ำใจในกำรป้องกันโรคระบำดต่ำงๆ
ทำให้ยำกแก่กำรป้องกัน

ทุกหมู่บ้ำน

๒. ประชำชนชนยังขำดควำมสนใจใน
กำรรักษำสุขภำพ และปัญหำด้ำน
สุขอนำมัย

ทุกหมู่บ้ำน
โดยเฉพำะ
หมู่ที่ ๑

๓. ผูส้ ูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ ถูก
ทอดทิ้ง ไม่ได้รับกำรดูแล ทำให้ต้อง
ดำรงชีวิตอยู่ด้วยควำมยำกลำบำก

ทุกหมู่บ้ำน

๔. กำรแพร่ระบำดของยำเสพติด
ยังคงมีอยู่ในสังคม เนื่องจำกขำดควำม
ต่อเนื่องในกำรปรำบปรำมและป้องกัน
ปัญหำ

ทุกหมู่บ้ำน

ทุกหมู่บ้ำน

ทุกหมู่บ้ำน

-สภำพอำกำศ ฤดูกำลของโลก
เปลี่ยนแปลงไป กำรพึ่งพำ
กำรเกษตรตำมฤดูกำลอย่ำงเดียว
ไม่เพียงพอที่จะสร้ำงชุมชน
เข้มแข็ง
-ระบบกำรผลิตแบบกลุม่ จะช่วย
ให้ สำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งได้
ดีกว่ำ ทั้งด้ำนต้นทุน แรงงำน
และผลผลิต
-กำรส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจ
ฐำนรำกเข้มแข็งจะทำให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเข้มแข็ง และยั่งยืน
-โครงกำรส่งเสริมต่ำงๆทีร่ ัฐจัด
ให้กับชุมชน จะประสบ
ควำมสำเร็จ มำกหรือน้อย ขึ้นอยู่
กับควำมร่วมมือ ร่วมใจ ทัศนคติ
ของแต่ละชุมชน
-ควำมเจริญของโลกทำให้ชีวิต
ประ จำวันเปลี่ยนแปลง กำร
วำงแผนชีวิตที่ดีจะทำอยู่รอดใน
สังคม
-สภำพอำกำศ ฤดูกำลของโลก
เปลี่ยนแปลงไป กำรพึ่งพำ
กำรเกษตรตำมฤดูกำลอย่ำงเดียว
ไม่เพียงพอที่จะสร้ำงชุมชน
เข้มแข็ง
-ระบบครอบครัวมีแนวโน้มเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมำกขึ้น สภำวะ
ทำงเศรษฐกิจจะเบียบรัดให้แต่ละ
คนมุ่งเอำตัวรอด และเห็นแก่ตัว
-มีกำรพัฒนำวิธีกำรขนส่งยำเสพ
ติดรูปแบบใหม่ ทำให้ยำกแก่กำร
ป้องกันและสกัดกั้น วิธีที่จะ
บรรเทำปัญหำได้ก็คือกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันทำงสังคม โดยเน้นที่
สถำบันครอบครัว
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๕. กำรทะเลำะวิวำทย์ของวัยรุ่น มี
ควำมรุนแรงมำกขึ้นทุกวัน เนื่องจำก
ค่ำนิยม กำรเลียนแบบ ทีผ่ ิดๆ กำร
ส่งเสริมให้สถำบันครอบครัวมีควำม
เข้มแข็งจะบรรเทำปัญหำนี้ได้
๖. ปัญหำที่เกิดจำกภัยธรรมชำติเป็น
ปัญหำที่สร้ำงควำมเสียหำยทำง
เศรษฐกิจ ชีวิตและทรัพย์สิน นับวันจะ
ยิ่งรุนแรงขึ้น กำรเตรียมควำมพร้อม
เสมอ จะช่วยลดควำมสูญเสียลงได้ใน
ระดับหนึ่ง
๗. เกิดอุบัตเิ หตุจำนวนมำกในช่วง
เทศกำลวันหยุด ทำให้เกิดควำม
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพสินย์
๕. ปัญหำด้ำน
๑. กำรศึกษำในระดับก่อนวัยเรียน ยัง
กำรศึกษำ กำรศำสนำ ขำดสื่อและอุปกรณ์กำรเรียนที่ทันสมัย
วัฒนธรรมท้องถิ่น กำร และเหมำะสมกับกำรพัฒนำกำรในวัย
กีฬำและนันทนำกำร นี้
๒. ประชำชนยังขำดแหล่งเรียนรู้ทเี่ ป็น
กำรศึกษำตำมอัธฌำศัย หรือ
กำรศึกษำนอกระบบ ทำให้ยังมีควำมรู้
ที่ล้ำหลัง ไม่ทันเหตุกำรบ้ำนเมือง

ทุกหมู่บ้ำน

ทุกหมู่บ้ำน

-โครงกำรส่งเสริมต่ำงๆทีร่ ัฐจัด
ให้กับชุมชน จะประสบ
ควำมสำเร็จ มำกหรือน้อย ขึ้นอยู่
กับควำมร่วมมือ ร่วมใจ ทัศนคติ
ของแต่ละชุมชน
-ปรำกฎกำรณ์เอลนิลโย ทำให้
สภำวะอำกำศฤดูกำลของโลก
เปลี่ยนแปลง เกิดภัยธรรมชำติที่มี
ควำมรุนแรงมำกขึ้นเรื่อยๆ

ทุกหมู่บ้ำน
โดยเฉพำะหมู่ ๔

-เทคโนโลยีที่เจริญก้ำวหน้ำ มีผล
กับอัตรำกำรเกิดอุบัตเิ หตุ

หมู่ ๓, ๖, ๗

-สื่อและอุปกรณ์กำรเรียนรู้เป็นสิ่ง
ที่จำเป็นและสำคัญต่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของเด็ก ว่ำจะมีควำมรู้ก้ำว
ไกล เท่ำทันต่อโลกเพียงใด
-กำรศึกษำไม่มีที่สิ้นสุด
กำรศึกษำนอกระบบ จะเป็นอีก
แนวทำงหนึ่งในกำรสร้ำง
กระบวนกำรคิดและกำรเรียนรู้ใน
ชุมชน ทำให้เกิดกำรค้นพบ
ศักยภำพของตนเอง
-วัตถุนิยมเข้ำมำครอบงำสังคม
ทำให้เกิดควำมวุ่นวำยในสังคม
สมควรที่จะส่งเสริมให้เกิดศิลธรรม
โดยใช ศำสนำเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยว จิตใจ
-วัฒนธรรมที่สั่งสมมำแต่โบรำณ
จนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ท้องถิ่นจะสูญหำยไปหำกไม่มีกำร
ดำรงค์รักษำไว้
-กำรกีฬำจะพัฒนำเข้ำสู่ระบบ
อำชีพมำกขึ้น กำรเล่นกีฬำใน
อนำคตจะสำมำรถยึดเป็นอำชีพได้
หรือ กำรกีฬำจะสำมำรถสร้ำง
สุขภำพที่ดีให้เกิดขึ้นได้ จึงสมควร

ทุกหมู่บ้ำน

๓. กำรเสื่อมศิลธรรมทำงศำนำของคน
ทำให้ไม่มีที่ยดึ เหนียวจิตใจ ส่งผลให้
เกิดปัญหำสังคมหลำยเรื่องตำมมำ

ทุกหมู่บ้ำน

๔. วัฒธรรมท้องถิ่นอันดีงำม ภูมิ
ปัญญำชำวบ้ำน เริม่ สูญหำย
เนื่องจำกไม่ได้รับควำมสนใจ จำก
เยำวชนรุ่นหลัง
๕. ประชำชนในพื้นที่ขำดกำรตื่นตัว
ในกำรเล่นกีฬำเพื่อสุขภำพ

ทุกหมู่บ้ำน

ทุกหมู่บ้ำน

61

๖. ปัญหำด้ำน
กำรเมืองกำรบริหำร
และกำรพัฒนำ
บุคลำกรท้องถิ่น

ที่จะมีกำรสนับสนุนกำรเล่นกีฬำ
ในทุกรูปแบบ
-กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย เป็นกำรปกครอง
โดยประชำชน เพื่อ ประชำชน
ดังนั้นกำรพัฒนำองค์ควำมรูด้ ้ำน
กำรเมืองกำรปกครองจะทำให้
สังคมเกิดควำมสมดุล

๑. ประชำชนยังขำดกระบวนกำร
เรียนรูด้ ้ำนกำรเมืองกำรปกครอง ทำ
ให้กระบวนกำรตรวจสอบทำงกำร
เมืองยังอ่อนแอ

ทุกหมู่บ้ำน

๒. ประชำชนยังขำดควำมสนใจ ในด้ำน

ทุกหมู่บ้ำน

-กำรพัฒนำและกำรแก้ปัญหำหรือ
กำรวำงแผนกำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำท้องถิ่นในอนำคต จำเป็น
อย่ำงยิ่งที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือ
จำกทุกฝ่ำย

ทุกหมู่บ้ำน

-อบต.เป็นหน่วยงำนที่ใกล้ชิดกับ
ประชำชน และนับวันภำรกิจจะ
เพิ่มมำกขึ้น ดังนั้นกำรสร้ำงควำม
เข้ำกับประชำชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ
-กำรบริกำรทีด่ ีขององค์กรเป็นสิ่ง
ที่พึงปำรถนำของผู้รับบริกำร
ดังนั้น กำรข้ำรำชกำรผู้ปฏิบตั ิงำน
ต้องมีจิตสำนึกในกำรให้บริกำรที่ดี
-กำรอธิบำยและกำร
ประชำสัมพันธ์ กำรทำควำมเข้ำใจ
ให้กับประชำชน ในพื้นที่ได้ทรำบ
ถึงบทบำทและวิธี กำรบริหำรงำน
วิธีกำรทำงำน ของ

กำรมีส่วนร่วม ด้ำนกำรเมืองกำร
ปกครอง และกำรบริหำรหรือพัฒนำ
ท้องถิ่นทำให้กำรดำเนินกำรเป็นเพียงกำร
แก้ไขปัญหำของบุคคลบำงกลุ่ม

๓. ประชำชนไม่เข้ำใจระบบบริหำร
งำน ของ อบต.ทำให้เกิดควำมเข้ำใจ
ผิดในกำรติดต่อ ประสำนงำน อยู่
บ่อยครั้ง
๔. ข้ำรำชกำรหรือพนักงำน ต้อง
ปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน ให้
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนได้ดีที่สุด มำกกว่ำที่เป็นอยู่
๕. ระบบบริหำรจัดกำรของภำครัฐยัง
มีกฎระเบียบที่มำก ทำให้กำร
ให้บริกำรประชำชนยังขำดควำม
คล่องตัว และมีขั้นตอนมำก

พนักงำนส่วน
ตำบลหรือ
พนักงำนจ้ำง
พนักงำนส่วน
ตำบลหรือ
พนักงำนจ้ำง

๗. ปัญหำด้ำนกำรจัด ๑. พื้นที่ป่ำเสื่อมโทรมยังไม่ได้รับกำร
กำทรัพยำกรธรรมชำติ ปรับปรุงแก้ไข หรือฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและกำร
ท่องเที่ยว
๒. พื้นที่ป่ำสีเขียวลดน้อยลง เนื่องจำก
กำรบุกรุกถำงป่ำ

ทุกหมู่บ้ำน

- หำกไม่มีกำรฟื้นฟูพื้นที่ป่ำเสื่อม
โทรม คุณภำพของดินจะเสื่อม
ถอย

ทุกหมู่บ้ำน

๓. ขยะและสิ่งปฏิกูล ถือว่ำเป็นสิ่งที่
กำลังจะสร้ำงปัญหำให้กับสังคมชนบท

ทุกหมู่บ้ำน

- หำกยังมีกำรทำลำยป่ำไปเรื่อย
จะทำให้เกิดปัญหำระบบนิเวศ
ปัญ หำฝนแล้ง ปัญหำน้ำท่วม
น้ำป่ำไหลหลำก
-ควรจะมีกำรสร้ำงระบบบริหำร
จัดกำรกำรกำจัดขยะอย่ำงถูกวิธี
โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
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หำกไม่มีกำรวำงแผนทีด่ ีจะกลำยเป็น
ปัญหำที่ยำกจะแก้ไข
๔. สถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ใน
พื้นที่ยังไม่ได้รับกำรพัฒนำ หรือปรับ
ปรุงให้เป็นที่รู้จัก

หมู่ ๒, ๕, ๖

๕. ประชำชนยังไม่ได้รับประโยชน์
เท่ำที่ควร กับกำรที่จังหวัดสุโขทัยเป็น
เมืองท่องเที่ยว เนื่องจำกขำดกำร
เชื่อมโยงด้ำนกำรท่องเที่ยว

ทุกหมู่บ้ำน

สิ่งแวดล้อม เนื่องจำกนับวัน
ปริมำณขยะที่กำจัดยำก ขยะมี
มลพิษจะยิ่งมำกขึ้น
-กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะเป็นที่
นิยมมำกขึ้น สมควรที่จะมีกำร
พัฒนำหรือดึงศักยภำพที่มีอยู่ มำ
ใช้ให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด
-กำรเชื่อมโยงด้ำนกำรท่องเที่ยว
กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลด้ำนกำร
ท่องเที่ยวของท้องถิ่นแต่ละให้ จะ
ก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่มด้ำนกำร
ท่องเที่ยว กระจำยรำยได้สู่ชนบท
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ส่วนที่ ๓
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
ยุทธศาสตร์

ด้าน

(1.1) กำรเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- กองส่งเสริมกำรเกษตร

(2) บริกำรชุมชนและสังคม

(2.1) สังคมสงเครำะห์

- กองสวัสดิกำรและสังคม - สนง.พัฒนำชุมชน

(1) บริหำรทั่วไป

(1.1) บริหำรงำนทั่วไป
(1.2 ) กำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน

- สำนักปลัด
- กองคลัง

(2) บริกำรชุมชนและสังคม

(2.1) กำรศึกษำ
(2.2) สำธำรณสุข
(2.3) สังคมสงเครำะห์
(2.4) เคหะและชุมชน
(2.5) สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน

- กองช่ำง
- หน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ
- กองกำรศึกษำฯ
ทีเ่ กี่ยวข้อง
- กองสำธำรณสุขฯ
- กองส่งเสริมกำรเกษตร
- กองสวัสดิกำรและสังคม

1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ (1) กำรพำณิชย์

2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม

แผนงาน

หน่วยงาน
สนับสนุน
- สนง.เกษตรอำเภอ

- หน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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(2.6) กำรศำสนำ
วัฒนธรรม และนันทนำกำร
(3) กำรเศรษฐกิจ

- กองส่งเสริมกำรเกษตร
(3.1) กำรเกษตร

(4) กำรดำเนินงำนอื่น

5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
สำธำรณสุข

- สำนักปลัด
(4.1) งบกลำง
(๑.1) เคหะและชุมชน

- กองช่ำง

- หน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

(๑) บริกำรชุมชนและสังคม

(๑.1) เคหะและชุมชน

- กองช่ำง

- หน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

(2) กำรเศรษฐกิจ

(2.1) กำรเกษตร

- กองช่ำง
- กองส่งเสริมกำรเกษตร

- หน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

(1) สำธำรณสุข

(1.1) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข

- สำนักปลัด
- กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

- หน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- รพ.สต.ในพื้นที่

3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง (๑) บริกำรชุมชนและสังคม
พื้นฐำน
4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ำ
และสิ่งแวดล้อม

-

6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ (๑) บริกำรชุมชนและสังคม
ศำสนำและวัฒนธรรม

(1.1) กำรศึกษำ
- กองกำรศึกษำฯ
(1.2) กำรศำสนำ
วัฒนธรรม และนันทนำกำร

- หน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด่านเศรษฐกิจ
1.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
1.2 แผนงำนกำรเกษตร
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม
2.1 แผนงำนงบกลำง
2.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
2.3 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
2.4 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านแหล่งน้าและสิง่ แวดล้อม
4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
4.2 แผนงำนเกษตร
รวม

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

12
8

850,000
490,000

12
8

850,000
490,000

12
8

850,000
490,000

12
8

850,000
490,000

12
8

850,000
490,000

6
7
10
22

25,520,000
300,000
460,000
2,573,000

6
7
10
22

25,520,000
300,000
460,000
2,573,000

6
7
10
22

25,520,000
300,000
460,000
2,573,000

6
7
10
22

25,520,000
300,000
460,000
2,573,000

6
7
10
22

25,520,000
300,000
460,000
2,573,000

299

รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
60
40

4,250,000
2,450,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสาธารณสุข
5.1 แผนงำนสำธำรณสุข
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
6.1 แผนงำนกำรศึกษำ
6.2 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
รวม
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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น นั้น จะต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2561 หมวด 6 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ และกำรติดตำมและประเมิน
ยุ ท ธศำสตร์ แ ละกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลโครงกำร นั้ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของติ ด ตำมและประเมิ น ผล
แผนพัฒ นำท้ องถิ่น อ้ ำงถึง หนั งสื อกระทรวงมหำดไทย ด่ ว นที่สุ ด ที่ มท 0810.3/2931 ลงวันที่ 15
พฤษภำคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ( ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
เป็ น แบบที่กำหนดให้ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒ นำท้ อ งถิ่น ดำเนินกำรให้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ โดยดำเนินกำรให้
แล้วเสร็จภำยใน (60วัน) นับตั้งแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี มีรำยละเอียด ดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
1.1. ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20 คะแนน
1.3 ยุทธศำสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศำสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6) เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 5 คะแนน
(8) แผนงำน 5 คะแนน
(9) ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้ เกิดควำมสอดคล้ องและขับเคลื่ อนกำรพั ฒ นำ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ 80 (80 คะแนน)
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แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ ใช้ตำมแบบตัวอย่ำง กรมส่งเสริมฯ มีรำยละเอียดดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์
3.8 แผนงำน
3.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม
รวม

คะแนนเต็ม
20
20
60
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
2.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
2.1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 10 คะแนน
2.2 กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 10 คะแนน
2.3 กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 10 คะแนน
2.4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 10 คะแนน
2.5 โครงกำรพัฒนำ 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร 5 คะแนน
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร 5 คะแนน
(3) เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนนำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง
5 คะแนน
(4) โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 5 คะแนน
(5) เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชำติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภำยใต้หลักประชำรัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) 5 คะแนน
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(10) มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ 5 คะแนน
(11) มีกำรกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ
5 คะแนน
(12) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้ เกิดควำมสอดคล้ องและขับเคลื่ อนกำรพั ฒ นำ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ 80 (80 คะแนน)
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า ใช้ตามแบบตัวอย่าง กรมส่งเสริมฯ มีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร
5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนนำไปสู่กำรตั้ง
งบประมำณได้ถูกต้อง
5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด
5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภำยใต้หลักประชำรัฐ
5.9 งบประมำณมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ
5.11 มีกำรกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คำดว่ำจะได้รับ
5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสง์
รวม

4.3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

คะแนนเต็ม
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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1. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตำมที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำขึ้นมำ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลสูงสุ ด ใน
กำรแก้ไขปัญหำให้กับประชำชน ในกำรจัดทำแผนพัฒนำนั้น จะต้องมีกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2561 หมวด 6 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
โดยคณะกรรมกำรติ ด ตำมและประเมิ น แผนพั ฒ นำ เป็ น ผู้ ด ำเนิ น กำรติ ด ตำมและประเมิ น ผล
แผนพัฒนำ ซึ่งคณะกรรมกำร จะต้องดำเนินกำรกำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้ จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่น เสนอต่อสภำท้องถิ่น และ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้ องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ ประชำชน ใน
ท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิ บห้ ำวันนับแต่ วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็ นดังกล่ ำวและต้ องปิด
ประกำศไว้เป็นระยะเวลำ ไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคม ของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ 1 กำรกำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
แบบประเมิ น คุ ณ ภำพของแผนพั ฒ นำ แจ้ ง ตำมหนั ง สื อ กระทรวงมหำดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0810.3/2931 ลงวัน ที่ 15 พฤษภำคม 2562 เรื่องซักซ้ อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒ นำท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ก ำหนดแนวทำงกำรพิ จ ำรณำกำรติ ด ตำม
ประเมินผลแผนพัฒนำท้ องถิ่นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์ กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2548 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ( ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561 เป็ น แบบที่ ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้ องถิ่น ดำเนินกำรให้คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ โดยดำเนินกำรให้ แล้วเสร็จภำยใน ( 60 วัน )
นับตั้งแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
การวัดผลในเชิงคุณภาพ
กำรวัดผลเชิงคุณภำพ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ ใช้กำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรวัดผลเชิง
คุณภำพโดยภำพรวม โดยได้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ซึ่งกำรประเมินควำมพึงพอใจทำให้ทรำบถึงผลเชิง
คุณภำพในกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลในภำพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/2 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
แบบที่ 3/3 แบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำร
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

72
4.4.1 ผลกระทบนาไปสูอ่ นาคต
1. เกิดกำรพัฒนำที่ล่ ำช้ำ เพรำะกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องผ่ ำน
กระบวนกำรหลำย ขั้นตอน สลับสับซ้อน ซึ่งในกำรจัดทำแผนเพิ่มเติมแผนพัฒนำ ฯ ตำมระเบียบ องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลต้องผ่ำน ควำมเห็นชอบของสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลก่อน (ตำมกฎหมำยจัดตั้งและ
ต้องอยู่ในสมัยประชุม ถ้ำไม่มีสมัย ก็ต้องขอผู้มีอำนำจ ในกำรขอเปิดสมัยประชุมวิสำมัญ แต่ละครั้ง ทำให้
กำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำเกิดควำมล่ำช้ำ
2. ประชำชนอำจเกิดควำมเบื่อหน่ำยกับกระบวนกำรจัดทำแผนที่มีควำมยุ่งยำกมำกขึ้น ในขณะที่
ปัญหำในเขตพื้นทีจ่ ำนวนมำก แต่งบประมำณมีจำนวนจำกัด ส่งผลให้จำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมประชำคมแผน
ฯ ในอนำคตลดลง
3. ปัญหำอำจไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงตรงจุด เพรำะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมำย ที่ทำได้ยำกและ
ในบำง เรื่ องที่ป ระชำชนต้ องกำร ไม่ใช่ อำนำจหน้ ำที่ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นอำจที่จะสำมำรถ
ดำเนินกำรได้ ส่งผลให้ปัญหำนั้นไม่ได้รบั กำรแก้ไข ซึ่งจะมีผลกระทบในอนำคต
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1) กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นควรพิจำรณำใช้ แผนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำมำเป็นกรอบในกำร
จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นและให้มีควำมสอดคล้องกัน
2) กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นควรพิจำรณำงบประมำณและคำนึงถึงสถำนะทำงกำรเงินกำรคลัง
ในกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนำถิ่น เท่ำที่สำมำรถดำเนินกำรได้
3) ควรเร่งรัดให้มีกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ให้สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ในปีงบประมำณนั้น
4) องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ควรพิจำรณำตั้งงบประมำณให้เพียงพอและเหมำะสมกับกับภำรกิจ
แต่ละด้ำนที่จ ะต้ องดำเนิน กำร ซึ่งจะช่วยลดปัญหำในกำรโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ ที่มี
แนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี ( คำนึงถึงสถำนะทำงกำรคลังตนเป็นหลัก )
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรติดตำมและกำรประเมินผลแผนพัฒนำท้ องถิ่น เป็นขั้นตอนที่สำคัญ
จะต้ องดำเนิ น กำรต่ อเนื่ องจำกขั้น ตอนอนุมัติและประกำศใช้ แผนพัฒ นำท้ องถิ่น กล่ ำ วคือเมื่อผู้ บริห ำร
ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น และได้จัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีแล้ว หน่วยงำนเป็นผู้นำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนมหภำค
ความหมาย การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
เป็นกำรนำโครงกำร / กิจกรรม ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น ไปดำเนินกำรให้บรรลุ ตำม
เป้ำหมำยโดยต้องกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบ และวิธีกำรดำเนินกำร
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การติดตาม (Monitoring)
เป็นขั้นตอนในกำรตรวจสอบผลกำรดำเนินกำรของแผนงำน / โครงกำร ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ว่ำ
ได้ปฏิบัติตำมขั้นตอน / กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนงำน / โครงกำร หรือไม่มีกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพหรือไม่ และอยู่ในระยะเวลำ งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้หรือไม่
การประเมินผล (Evaluation)
เป็ น ขั้น ตอนกำรตรวจสอบ แผนงำน / โครงกำร ที่นำไปปฏิบัติบรรลุ วัตถุประสงค์ ห รือไม่ กำร
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นจำเป็นต้องมีเกณฑ์มำตรฐำน (Standard criteria) และ ตัวชี้วัด (Indicators)
เพื่อใช้ เป็ นกรอบในกำรประเมิน เพื่อให้ เกิดควำมชัดเจน เป็นระบบ มีมำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับ โดย
ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์กำรประเมินหน่วยงำน และเกณฑ์กำรประเมินโครงกำร
และพิจ ำรณำบ่ งชี้ให้ ทรำบ ทั้งจุ ดเด่ น หรื อจุดด้ อย ของงำน/โครงกำร อย่ ำงมีระบบ แล้ ว ตัดสิ นใจว่ำจะ
ปรับปรุงแก้ไขงำนโครงกำรนั้น เพื่อกำรดำเนินกำรต่อไปหรือยุติกำรดำเนินงำนโครงกำร นั้น
รูปแบบแผนที่จะใช้ ในกำรประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่ำกำรดำเนินกิจกรรม / โครงกำรอยู่ภำยใต้
ระยะเวลำและงบประมำณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลกำรดำเนิน/โครงกำร บรรลุวัตถุประสงค์ ที่วำงไว้
หรือไม่ โดยกำรติดตำมเป็นกำรตรวจสอบระหว่ำงกำรดำเนินกำรกิจกรรมตำมแผนงำน /โครงกำร ในขณะที่
ท ำกำรประเมิ น ผล เป็ น กำรตรวจสอบที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง เมื่ อ ด ำเนิ น โครงกำรเสร็ จ แล้ ว เปรี ย บเที ย บกั บ
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น คำสั่งที่ 274/2561 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ ด้วยกำรจัดทำแผนพัฒ นำขององค์ กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม จนถึ ง ปั จ จุ บั น ข้ อ 28 เพื่ อ เป็ น คณะกรรมกำร
รับผิดชอบในกำรติดตำม และประเมินผลแผนพัฒนำฯ ประกอบด้วย
๑. นำยดำรงศักดิ์ นำสวัสดิ์
ตัวแทน ส.อบต.สุมเส้ำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยนำรี คำภำ
ตัวแทน ส.อบต.สุมเส้ำ
กรรมกำร
๓. นำยทองคูณ เบ้ำทอง
ตัวแทน ส.อบต.สุมเส้ำ
กรรมกำร
๔. นำยสุรัตน์ ชมภูนิมิตร
ผู้แทนประชำคม
กรรมกำร
๕. นำยหนูไกร สำรีโส
ผู้แทนประชำคม
กรรมกำร
๖. นำยสมร ศรีวงษ์
ผู้แทนประชำคม
กรรมกำร
๗. นำยทวี จำปำทอง
ตัวแทนหน่วยงำน
กรรมกำร
๘. นำงสำวกนกพรรณ ศรีวิชัย ตัวแทนหน่วยงำน
กรรมกำร
๙. นำยประภำส นำเสงี่ยม
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
กรรมกำร
๑๐. นำงอรดี ชำนนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
๑๑. นำยสมบูรณ์ นวนชนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
๑๒. จ.ส.อ.ธนำธิป ไทยภักดี
หัวหน้ำสำนักปลัด
กรรมกำร/เลขำนุกำร
๑๓. นำงสำวพรลัดดำ โถหินัง ผู้ช่วยนักวิเครำะห์ฯ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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ให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ มี
อำนำจหน้ำที่
(1) กำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
(2) ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
(3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ
ผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น และประกำศผล
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน อย่ำงน้อยปีละหนึ่ งครั้ง
ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
- วิธีการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- กำหนดให้กองงำน/ส่วนงำนต่ำงๆ ที่รับผิดชอบให้ ดำเนินกำรตำมแผนงำน / โครงกำร ที่ได้รับ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
- วิธีการติดตามผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
(1) กำรกำหนดหน่วยงำนรับผิ ดชอบ องค์กรหลักคือคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล ซึ่ง
อำจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนเพื่อช่วยปฏิบัติงำน
(2) วิธีกำรประเมินผลระดับควำมสำเร็จและล้มเหลวของแผนงำน /โครงกำร มี 3 ระดับ คือ
(2.1) ผลผลิต เป็นกำรพิจำรณำ ปริมำณ เวลำ งบประมำณ คุณภำพ และควำมพึงพอใจ
(2.2) ผลลัพธ์ ผลที่เกิดจำกผลผลิต ซึ่งเป็นกำรวัดระดับควำมสำเร็จและควำมล้มเหลว
ของผลลัพธ์ของแผนงำน / โครงกำร เป็นกำรพิจำรณำถึงกำรให้ประโยชน์และควำมคุ้มค่ำของโครงกำร
(2.3) ผลลัพธ์สุดท้ำย ผลของโครงกำรแต่ละโครงกำร ควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้ำย ซึ่งเป็น
ผลที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผล ก ำหนดแนวทำงและวิ ธี ก ำรติ ด ตำมและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น รำยงำนผลและเสนอควำมคิ ด เห็ น ต่ อ สภำองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล ผู้ บ ริ ห ำร
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผล ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดย
ทั่วกัน โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ อบต.สุมเส้ำ ได้กำหนดแนวทำงและวิธีกำร
ติดตำมและ ประเมินผลแผนพัฒนำ ฯ ดังนี้
1. องค์กำรบริห ำรส่วนตำบลสุมเส้ำ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒ นำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ
2. ให้ทุกส่วนรำชกำร (กองงำน/งำน) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนติดตำมแผนงำน / โครงกำรที่ตั้งไว้
เป็นรำยช่วง กำหนดไว้ 1 ช่วง ในรอบปี
( ตุลำคม –กันยำยน ) รำยงำนผล ภำยในธันวำคมทุกปี
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นำผลกำรดำเนินงำนในแผนพัฒนำท้ องถิ่น ปีที่ดำเนินกำร นำสรุปโครงกำรที่ดำเนินกำรจริงจำก
โครงกำรที่ตั้งไว้ในแผนว่ำมีกำรดำเนินกำรจริงกี่โครงกำรและคิดเป็นร้ อยละเท่ำไร ของจำนวนโครงกำรใน
แผนพัฒนำฯทั้งหมดที่ได้วำงไว้
3. ให้มีกำรสำรวจแบบประเมินควำมพึ่งพอใจ ต่อผลกำรดำเนินงำนของประชำชน ในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ
4. ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ เรื่องรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ฯ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี
5. จัดทำรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุมเส้ำ ทุกปี

