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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 

      ประวัติความเป็นมา 

จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักตามพระราชกฤษฎีกา    ลงวันที่ 19  เดือน 

มกราคม พ.ศ.2539 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตตำบลในเขตพ้ืนที่อำเภอเทพสถิต ลง

วันที่ 11 เดือน มีนาคม  พ.ศ.2541 

ตำบลนายางกลัก  อำเภอเทพสถิต  มีประชาชนอพยพมาตั้งถิ่นฐาน บ้านเรือนรวมกันอยู่เป็นกลุ่ม

ต่อมาจัดตั้งหมู่บ้าน และตำบลนายางกลัก  เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอบำเหน็จณรงค์  ต่อมาปี  2519  จัดตั้งเป็น

ตำบลหนึ่งของอำเภอเทพสถิตในปัจจุบัน  แต่เดิมมีจำนวนหมู่บ้าน  11  หมู่บ้าน  ปัจจุบันมี   17 หมู่บ้าน 

คำว่า “ บ้านนายางกลัก” มีความหมาย ดังนี้คือ คำว่า “ นา” หมายถึง ทุ่งนาทางทิศตะวันตกของ

หมู่บ้าน คำว่า “ ยาง “ หมายถึง ต้นยางสามต้นที่มีลำต้นขนาดใหญ่ เกิดบริเวณศาลาเจ้าพ่อขุนพลติดลำ

ห้วยกระจวน คำว่า “ กลัก” หมายถึง ต้นกระเบากลัก คนสมัยก่อนจึงเรียกรวมกันว่าบ้านนายางกลัก  ซึ่ง

เป็นชื่อที่มีความหมายดีมาก บ้านนายางกลักเดิมเป็นหมู่บ้านชาวดง หรือชาวญัฮกุรอาศัยอยู่ ประมาณ 20 

หลังคาเรือน ต่อมาราษฎรจากที่ต่าง ๆ ได้มาอาศัยอยู่จึงจัดตั้งเป็นหมู่บ้านมาประมาณ  57 ปี  ปัจจุบันมี

ประชากร ชาย   7,094 คน,หญิง  6,845  คน  จำนวนหลังคาเรือน   5,096   หลังคาเรือนราษฎรส่วนใหญ่ 

ประกอบอาชีพทำการเกษตร 80 % , ค้าขาย 15% , รับราชการ 5 % ราษฎรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ  

ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่งธรรมชาติ คือ ห้วยลำกระจวน ที่มีน้ำตลอดปี และไผ่รวกที่เกิด

ตามธรรมชาติ ราษฎรมีการบริโภคอย่างเพียงพอและส่วนหนึ่งก็เก็บขายสร้างรายได้เสริมไห้กับตนเองอีกด้วย 

ที่ตั้งอาณาเขต 
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   องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1  บ้านนายางกลัก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัด

ชัยภูมิ   ถนนสายเทพสถิต – ซับใหญ่ กม.ที่ 35  ซึ่งมีระยะทางห่างจากอำเภอเทพสถิตประมาณ  35 

กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ  75  กิโลเมตร 

อาณาเขต 

-  ทิศเหนือ               ติดตอ่กับ     ตำบลโป่งนก       อำเภอเทพสถิต     จังหวัดชัยภมูิ 

-  ทิศใต้                   ติดตอ่กับ     ตำบลซับใหญ่      กิ่งอำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ 

-  ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ     ตำบลโสกปลาดุก   อำเภอหนองบัวระเหว   จังหวัดชัยภูมิ 

-  ทิศตะวันตก           ติดตอ่กับ     ตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต     จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-2    ขอบเขตการปกครองและสถานท่ีสำคัญในตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูม ิ

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกันกับที่ราบลุ่ม สลับเนินเขากั้นทั้ง 2 ด้าน โดยมีความสูงจาก

ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ  310  เมตร  ประกอบด้วยเทือกเขาพังเหยและเทือกเขาพญาฝ่อ เป็นลอย

เลื่อนที่เกยทับกันของเพลตสองเพลต คือ เพลตชาน – ไทยกับเพลตอินโดไชน่า ทำให้เพลตอินโดไชน่าถูกดัน

ยกสูงขึ้น มีหินโครงสร้างสำคัญเป็นหินทรายชุดโคราชหมวดหินภูพาน หมวดหินพระวิหาร และหมวดหินภู

กระดึง ที่มีอายุการสะสมตัวอยู่ในยุคจูแลสลิกและไทรแอสสิก หรือประมาณ 180 – 230 ล้านปี และมีแหล่ง
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สำคัญเนินเขาเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารแหล่งต้นน้ำชี และแม่น้ำป่าสัก และมีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้

และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  เช่น  น้ำตกธรรมชาติบ้านน้ำลาด โฮมสเตบ้านน้ำลาด พระพุทธเขายายหอม ฯ 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศของตำบลนายางกลักเป็นแบบมรสุม  มี   3  ฤดู  คือ 

 -  ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ วันที่    1   มีนาคม   -  30  พฤษภาคม 

 -  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ วันที่    1   มิถุนายน  - 30  กันยายน  

 -  ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ วันที่    1    ตุลาคม  - 29  กมุภาพันธ์ 

  ในฤดูฝนมีประมาณน้ำฝนเฉลี่ย 40  มม.  ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย  40 องศาเซลเซียส  

และฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ย 12  องศาเซลเซียส 

 1.4  ลักษณะของดิน 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก มีเนื้อที่ประมาณ  236 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  

147,500  ไร่   ดินของตำบลนางกลัก ประกอบด้วยดิน 3 ชุด ดินชุดน้ำพองที่มีปฏิกิริยาเป็นด่าง (Nam 

Phong Varia “Ng+b) มีประมาณร้อยละ 2 ของพ้ืนที่ ดินชุดในสภาพพ้ืนที่เชิงซ้อน (Solpe Complex 

“SC”) มีประมาณร้อยละ 8 ของพ้ืนที่ และดินส่วนใหญ่ เป็นดินชุดหน่วยสัมพันธ์ของดินชุด ลาดหญ้า ท่า

ยาง และเขาใหญ่ (Lat ya/Thayang/Khaoyai “Ly/Ty/Ky) มีประมาณร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ 

 ลักษณะและคุณสมบัติของดินชุดหน่วยสัมพันธ์ของดินชุดลาดหญ้า ท่ายาง และเขาใหญ่ 

  ดินชนิดนี้ประกอบด้วยดิน 3 ชนิดด้วยกัน ส่วนใหญ่จะเกิดตามเชิงเขา เกิดอยู่สลับและ

ปะปนกันจนไม่สามารถแยกขอบเขตที่แน่นอนได้ จึงได้รวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน ซึ่งมีประมาณร้อยละ 

90 ของพ้ืนที่ดินชุดลาดหญ้า (Lat Ya Series “Ly”) เกิดจากกินดินดาดเชิงเขาและจากการสลายตัวของหิน

ทราย สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % ดินลึกปานกลาง 

มีการระบายน้ำดี สามารถให้น้ำซึมผ่านได้ปานกล่ง มีการไหลบ่าของน้ำบนผิวดินได้เร็ว ระดับน้ำใต้ดินลึก

มากกว่า 2 เมตร ดินบนลึกไม่เกิน 30 ซม. เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนที่มีสีพ้ืนเป็นสีน้ำตาล

จนถึงน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลปนเหลือง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0 -6.0 ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนปน

เหนียว ปนกรด มีสีน้ำตาลปนแดงหรือสีแดงปนเหลือง ค่าความเป็นกรด ด่าง 405 -5.5  มีปริมาณ
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อินทรียวัตถุปานกลาง ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและธาตุ  โปรแตสเซี่ยมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ต่ำมาก และมี

คุณสมบัติทางกายภาพไม่สู้ดีนัก เนื่องจากดินชุดนี้มีความอุดสมบูรณ์ต่ำ ฉะนั้น ในการปลูกพืชไร่ จะให้

ผลผลิตดีในระยะสั้น ต่อจากนั้นดินจะเสื่อมและจืด ทำให้ปลูกพืชไม่ค่อยได้ผล ต้องปรับปรุงบำรุ งดินอย่าง

สม่ำเสมอ 

  ดินชุดท่ายาง (Thayang Series “Ty”) 

  มีวัตถุต้นกำเนิดและลักษณะรายละเอียดต่างๆ เช่นเดียวกับดินชุดลาดหญ้าทุกประการ 

ยกเว้น ดินต้นกว่า คือจะพบชั้นดินที่มีก้อนกรวดประกอบด้วยชิ้นส่วนของหินทราย กินดาดและหินควอทซ์

อยู่ตื้น โดยพบอยู่ในความลึกไม่เกิน 50 ซม. เป็นดินที่มีความ  อุดมสมบูรณ์ต่ำ สภาพพ้ืนที่มีความสูงชัน ไม่

เหมาะกับการเกษตรกรรม 

  ดินชุดเขาใหญ่ (Khaoyai association “Ky”) 

  เป็นดินที่มีการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ และหินดาดเชิงเขา พวกหินทราย มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูก

คลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดเท 2-8 % ดินมีการระบายน้ำดี มีความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้

ปานกลาง มีการไหลบ่าของน้ำผิวดินได้เร็ว หน้าดินลึก เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายสีน้ำตาลเข้ม ค่าความ

เป็นกรด ด่างประมาณ 5.0-6.5 ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียวสีแดงปนเหลือง 

ค่าความเป็นกรด ด่าง 4.5-5.5 

  ดินในสภาพที่ลาดเชิงซ้อน (Slope Complex “SC”) 

  พ้ืนที่เป็นเนินเขาสลับซับซ้อนมีความลาดชัน 16-35 % เกิดจากการสลายตัวของหินหลาย

ชนิดรวมกัน ส่วนใหญ่เป็นหินทราย หินปูน หินดินดาด หินทรายแป้ง ดินที่เกิดส่วนใหญ่มีทั้งดินตื้นหินโผล่

และดินลึก เนื้อดินเป็นทั้งดินทรายและดินเหนียว มีทั้งสภาพเป็นกรดและเป็นด่าง ไม่สามารถแยกขอบเขต

ของดินได้ ดินชนิดนี้ไม่เหมาะการทำเกษตรใดๆ ทั้งสิ้น 

  ดินคล้ายชุดน้ำพองแต่มีปฏิกิริยาเป็นด่าง (Nam Phong basic Variamt “Ng+b”) 
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  เกิดจากตะกอนลำน้ำซึ่งถูกพัดพาทับถมกันเป็นเวลานาน บนลานตะพักน้ำของลำน้ำเก่า

หน้าดินลึก มีการระบายน้ำดีเกินไป ระดับน้ำใต้ดินลึกกว่า 4 เมตร ฤดูแล้งค่าความเป็นกรดด่าง 7.0-8.0 

 โดยสรุปแล้วดินชุดนี้มีแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติต่ำมาก คุณสมบัติทางกายภาพเลว ความสามารถ

ในการอุ้มน้ำต่ำ จึงไม่เหมาะกับการทำการเกษตร(ข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรตำบลนายางกลัก พ.ศ. 2558-2560) 

 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ  

 -  แหล่งน้ำสำคัญทางธรรมชาติ    ในเขตตำบลนายางกลัก มีแหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่  

ลำห้วยวังขอน  ลำห้วยตาคาม  ลำห้วยสันกาย   ลำห้วยยางแล้ง   ลำห้วยชำรุ  ลำห้วยล้างชาม ลำห้วยกระ

จวน  เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติซึ่งจะขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง  เนื่องจากไม่มีฝายชะลอน้ำกั้นเป็นระยะ เพื่อ

เก็บน้ำไว้ใช้  และในฤดูฝนจะมีน้ำป่าไหล่หลากจากภูเขา  ทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณท่ีราบลุ่มติดลำห้วย   

 -อ่างเก็บน้ำบ้านเสลี่ยงทอง  ขนาดความจุ        ลบ.ม. 

 -อ่างเก็บน้ำบ้านคลองไทร  ขนาดความจุ  0.39  ลบ.ม. 

 -อ่างเก็บน้ำเขาหวด-เขากลด  ขนาดความจุ  0.10  ลบ.ม. 

 1.6  ลักษณะของไม้/ป่าไม้  

 เนื่องจากบริเวณท่ีดินป่านายางกลัก ในท้องที่ตำบลโป่งนก ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ ตำบลวะ

ตะแบก อำเภอเทพสถิต และตำบลซับใหญ่ กิ่งอำเภอซับใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 

๙๙.๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๒,๔๓๗.๕ ไร่ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น 

พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่ง สมควรกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตาม

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔เพ่ือสงวนไว้ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทำลายหรือ

เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน และเพ่ืออำนวยประโยชน์อ่ืนแก่รัฐ

และประชาชน  

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 
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  ตำบลนายางกลัก  เป็นหนึ่งในห้าของเขตท้องที่อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  มีจำนวน  

17  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

  หมู่ที่ 1  บ้านนายางกลัก 

  หมู่ที่ 2  บ้านหัวสะพาน 

  หมู่ที่ 3  บ้านวังตาท้าว 

  หมู่ที่ 4  บ้านน้ำลาด 

  หมู่ที่ 5  บ้านเสลี่ยงทอง 

  หมู่ที่ 6  บ้านโคกสะอาด 

  หมู่ที่ 7  บ้านคลองไทร 

  หมู่ที่ 8  บ้านห้วยน้อย 

  หมู่ที่ 9  บ้านโคกอนุ 

  หมู่ที่ 10  บ้านห้วยหินฝน 

  หมู่ที่ 11  บ้านวังช้าง 

  หมู่ที่ 12  บ้านเทพนิมิต 

  หมู่ที่ 13  บ้านโนนจำปา 

  หมู่ที ่14  บ้านโนนเจริญ 

  หมู่ที่ 15  บ้านประดู่ซับกาด 

  หมู่ที่ 16  บ้านเก้าสัมพันธ์ 

  หมู่ที่ 17   บ้านหนองรัง 

 2.2  การเลือกตั้ง 

 การแบ่งเขตเลือกตั้งของสมาชิกผู้แทนราษฎรของจังหวัดชัยภูมิ  ตำบลนายางกลักอยู่ในเขตที่ 3  ใน

ทั้งหมด 6  เขต  และการแบ่งเขตเลือกตั้งของท้องถิ่น มีจำนวน 25  หน่วยเลือกตั้ง  

3.  ประชากร 

 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
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 โครงสร้างประชากร  สถิติข้อมูลประชากรของตำบลนายางกลัก   จากของสำนักงานทะเบียน

ราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย  ณ วันที่ 11  พฤษภาคม  2564  พบว่าตำบลนายางกลักมีจำนวนประชากร

ทั้งสิ้น  13,939  คน  เป็นชาย  7,094  คน  เป็นหญิง  6,845  คน  มีบ้านทั้งสิ้น  5,096  ครัวเรือน  

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 

1  บ้านนายางกลกั 1,287 1,290 2,577 

2  บ้านหวัสะพาน 594 588 1,182 

3  บ้านวังตาท้าว 392 334 726 

4  บ้านนำ้ลาด 616 547 1,163 

5  บ้านเสลี่ยงทอง 347 328 675 

6  บ้านโคกสะอาด 473 451 924 

7  บ้านคลองไทร 254 256 510 

8  บ้านหว้ยนอ้ย 306 303 609 

9  บ้านโคกอน ุ 512 520 1,032 

10  บ้านหว้ยหินฝน 552 518 1,070 

11  บ้านวังช้าง 123 121 244 

12  บ้านเทพนิมิต 83 70 153 

13  บ้านโนนจำปา 297 309 606 

14  บ้านโนนเจริญ 329 334 663 

15  บ้านประดู่ซับกาด 295 262 557 

16  บ้านเก้าสัมพันธ ์ 293 264 557 

17  บ้านหนองรัง 341 350 691 

 ที่มา  สำนักงานทะเบียนราษฎร์  กระทรวงมหาดไทย  ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
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3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

เมื่อนำข้อมูลประชากรของตำบลนายางกลักมาวิเคราะห์ตามช่วงชั้นอายุ  พบว่า  ประชากรของตำบลนายาง

กลกัในวัยแรงงานมีจำนวนมาก  ซึ่งถือว่าเป็นประชากรที่จะสร้างมูลค่าและผลผลิตให้กับตำบลนายางกลักได้ 

และไม่ส่งผลกระทบส่วนภาคการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในตำบลนายางกลัก  

ช่วงอายุ ปี  พ.ศ. 

2562 2563 2564 

อายุ 0- 5 ปี 263 246 207 

อายุ 6-12 ปี 1575 1450 1351 

อายุ  13-59 ปี 10580 10732 10639 

อายุ 60 ปีขึ้นไป 1487 1481 1742 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

                                                      

    

    

    

 

4.  สภาพทางสังคม 
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 4.1  การศึกษา 

 ตำบลนายางกลักจัดการศึกษาทั้ง 2  รูปแบบ  คือ การศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  จำแนก

ได้ดังนี้  (1)  การศึกษาในโรงเรียน  มีจำนวน 9  โรงเรียน สามารถจำแนกได้ดังนี้ 

ช่ือสถานศึกษา จำนวนนักเรียน(คน) 

ปี พ.ศ. 

2557 

ปี พ.ศ.  

2558 

ปี พ.ศ. 

2559 

ปี พ.ศ. 

2560 

ปี พ.ศ. 

2561 

ปี พ.ศ. 

2562 

ปี พ.ศ. 

2563 

ปี พ.ศ. 

2564 

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 776 762 716 714 761 778 792 784 

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ ์ 463 425 399 402 410 409 392 372 

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 
(สาขาห้วยนอ้ย) 

35 40 40 30 27 25 25 22 

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 
(สาขาโคกอนุ) 

63 63 60 40 41 41 45 42 

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 181 180 181 197 207 207 208 223 

โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 204 190 172 249 237 230 212 198 

โรงเรียนบ้านน้ำลาด 133 130 127 126 127 120 130 113 

โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 129 130 116 118 122 114 113 112 

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 114 109 105 111 96 100 104 97 

โรงเรียนหินฝน 158 150 148  190 178  176  161 149 

  ที่มาข้อมูล  :  ระบบสารสนเทศทางการศึกษา (sis)   ข้อมูล ณ  วันท่ี 7  กันยายน 2564 
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รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนในเขตตำบลนายางกลัก  ข้อมูล ณ  วันท่ี 7  กันยายน 2564 

1. โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม   นายประวิทย์ พลอยดำ 

2.โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์     นายศรายุทธ ปาปะกัง 

3.โรงเรียนบ้านหัวสะพาน     นายสายัณห์ ขอพันดุง 

4.โรงเรียน บ้านวังตาท้าว    - 

5.โรงเรียนบ้านน้ำลาด    นายสมหมาย สุขสำราญ 

6.โรงเรียน เสลี่ยงทอง    นายสมเกียรติ  วัฒนกิจพงษ์ 

7.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด    นายสมหมาย  ชูบาล  

8.โรงเรียนหินฝนวิทยาคม    นายประทีป ลี้พล 

(2)  การศึกษานอกโรงเรียน  มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอยู่ 1  แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซ่ึง

สังกัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 2  แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนายางกลัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ห้วยหินฝน 

ข้อมูลจำนวนเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

สถานศึกษา ปีการศึกษา 

ปีพ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนายางกลัก 180 คน 193  คน 153  คน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหินฝน 32  คน 33  คน 36  คน 

ที่มาข้อมูล  :  จากระบบสารสนเทศทางการศึกษา (ccis)  ณ วันที่ 10  มิถุนายน ของทุกปี 

4.2  สาธารณะสุข 

 ตำบลนายางกลัก  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อยู่ในพื้นท่ี จำนวน 3  แห่ง คลินิก

เอกชน จำนวน  1  แห่ง  และสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 3  แห่ง   

รายชื่อบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายางกลัก 
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1.  นายฉกาจ  กาชัย      ตำแหน่งผอ. รพ. สต. บ้านายางกลัก 

2. นางสมคิด  ชนะชัย     ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

3.  นางสาวนพวรรณ  วสุธรสกุล   ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุขปฏิบัติการ 

4.  นางสาวสุภาภรณ์  อินทร์ตา  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

5.  นางสาวปิยธิดา  วงศ์คำสิงห์  ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 

6.  นางสาวหยาดฟ้า  นาเจริญ  ตำแหน่งวิชาการสาธารณสุข  

7.  นางสาวปรียาภรณ์  วงษษ์า  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

8.  นายนารินทร์ ปิดสุวรรณ์  ตำแหน่งพนักงานบริการ 

9.  นางสาวพะนอ  ขาวนวน    ตำแหน่งผช.การพยาบาล 

รายชื่อบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพห้วยหินฝน 

1.  นายประพจน์  สุขน   ตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต. 

2.  นายสมบัติ  มีคำ   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

3.  นางยุวดี  มีคำ   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

4.  นายวันเฉลิม  ทศลา   ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 

5.  นายวรวัฒน์  จุลพันธ ์   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

6.  นางสุทิน  พิมพ์ทวด   ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 

สถิติการให้บริการของ รพ.สต.นายางกลัก   

ตาราง ข้อมูลการป่วยโรคติดต่อ ป ี2560 - 2563 

ที ่ สาเหตุการป่วยตามกลุ่มโรค หน่วยนับ จำนวนการให้บริการ(ราย) 

ปี  2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1 โรคอุจาระร่วง ราย 78 160 78 48 

2 โรคตาแดง ราย 27 24 27 4 

3 โรคอาหารเป็นพิษ ราย 1 0 1 0 
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4 โรคสุกใส ราย 7 2 7 2 

5 โรคคางทูม ราย 0 2 0 0 

6 โรคไขไ้ม่ทราบเหต ุ ราย 0 6 0 1 

7 โรค HFM ราย 2 0 2 1 

 รวม ราย 115 194 115 56 

 

ตาราง ข้อมูลการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2560 - 2563 

ปี พ.ศ.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ธ.ค. รวม 

2560 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

2561 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

2562 0 1 3 2 3 2 0 0 0 0 0 11 

2563 0 0 0 1 2 20 4 1 0 0 0 29 

 

ที่มาข้อมูล :  สถิติผู้ป่วยโรคติดตอ่  ของ รพ.สต.นายางกลัก  

4.3  อาชญากรรม  / ยาเสพติด 

 อาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ได้แพร่เข้าไปในพ้ืนที่แทบทุกส่วนของโลกเนื่องด้วยกระแสการใช้

เทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างรวดเร็วหลากหลายเส้นทางให้เลือกในการทำกิจกรรมต่างๆ  การติดตามร่องรอย

การกระทำความผิดเป็นเรื่องยากมากขึ้น   ในห้วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2559  มีคดีอาญาเกิดในเขต

อำเภอเทพสถิต  จำนวน 192 คดี  คดีจราจรทางบก จำนวน 13 คดี  มีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย เกิด 36  ราย  จับได้ 36 ราย  

 2.  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  เกิด 53 ราย จับ 52 ราย   

 3.  ความผิดพิเศษ  จับ 57 ราย   
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 4.  ความผิดรัฐเป็นผู้เสียหายและความผิดอ่ืนฯ จับ 1852 ราย   

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1  การคมนาคมขนส่ง   

 1.  ทางหลวงแผ่นดิน  ที่สำคัญได้แก่ 

  ก.  ทล. 2354  อำเภอเทพสถิต-อำเภอซับใหญ่  ระยะทางประมาณ 15  กม. 

  ข.  ทล. 2008  บ้านนายางกลัก-บ้านซับมงคล  ระยะทางประมาณ  8.40 กม. 

  ค. ทล. 4048  บ้านนายางกลัก-บ้านเทพนิมิต  ระยะทางประมาณ 12.60 กม. 

  ง. – บ้านโคกสะอาด-บ้านเทพนา  ระยะทางประมาณ 4  กม. 

  จ. –บ้านห้วยหินฝน-บ้านวังชา้ง  ระยะทางประมาณ 2 กม. 

  ช. –ป้อมยามนายางกลัก-คุ้ม 8  นายางกลัก  ระยะทางประมาณ 2 กม. 

 2.  ถนนลูกรัง/หินคลุก  ภายในตำบล  ระยะทางประมาณ 36,440  เมตร  

 3.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบล ระยะทางประมาณ 55,000  เมตร   

5.2  การไฟฟ้า  

 จากการสำรวจข้อมูลพบว่าประชาชนในเขตตำบลนายางกลักมีไฟฟ้าอัตราร้อยละ 95  ของจำนวน

ครัวเรือนทั้งหมด  ที่เหลือจะเป็นการตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่ ที่อยู่ห่างไกล ซึ่งต้องรอดำเนินการจากการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคและงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก  

5.3  การประปา 

 จากการสำรวจและข้อมูลพบว่าประชาชนในเขตตำบลนายางกลักได้รับบริการระบบประปาครบทุก

หมู่บ้าน  แต่เนื่องจากมีการขยายตัวของจำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลออกไป  ทำให้การ

ให้บริการระบบน้ำประปาหมู่บ้านไม่ครบถ้วนและจะขาดแคลนแหล่งน้ำในฤดูแล้ง  ซึ่งองค์การบริหารส่วน

ตำบลได้พิจารณาขอรับการจัดสรรจากหน่วยงานภายนอกและดำเนินการจัดสรรงบประมาณขององค์การ

บริหารส่วนตำบลนายางกลักในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

5.4  โทรศัพท์   
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 จากการสำรวจและข้อมูลพบว่าในเขตตำบลนายางกลัก  ได้รับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เป็น

อย่างดี ซึ่งจะมีบางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่สลับเนินเขา ยังคงไม่สามารถรับสัญญาณโทรศัพท์ได้ชัดเจน    

5.5  ไปรษณีย์  

 ระบบการขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์  ในเขตพ้ืนที่ตำบลนายางกลักมีไปรษณีย์เอกชนจำนวน 1  แห่ง 

ซ่ึงต้ังอยู่ท่ี  หมู่ท่ี 1  ตำบลนายางกลัก 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 

6.1  การเกษตร 

 จากการสำรวจข้อมูลพบว่าประชาชนในพื้นท่ีตำบลนายางกลัก  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร 

ร้อยละ 90  และเป็นพืชเชิงเดี่ยว   

-รายได้จากการประกอบอาชีพหลัก ประมาณเฉลี่ย 115,985 บาท/ครัวเรือน/ปี 

 -รายได้จากการประกอบอาชีพรอง ประมาณเฉลี่ย 20,999  บาท/ครวัเรือน/ปี 

 -รายได้อ่ืนๆ ประมาณเฉลี่ย 11,660 บาท/ครัวเรือน/ปี 

 -ปลูก เลี้ยง หาเอง ประมาณเฉลี่ย  6,282 บาท/ครัวเรือน/ปี 

 -สรุปรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 154,926 บาท/ปี 

 -สรุปรายได้บุคคลเฉลี่ย 53,484  บาท/ปี 

ที่มาข้อมูล :  การจดัเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2556 

 จำนวนพื้นที่และการเกษตรและปริมาณผลผลิตในการเพาะปลูกพืชหลัก 

ชนิดพืช จำนวนพ้ืนที่ (ไร่) จำนวนเกษตรกร ผลผลิตต่อไร่(กก.) 

มันสำปะหลัง 35,572 1,700 2,750 

พริก 2,000 120 30 

ข้าว 8,650 50 10,000 

ข้าวโพด 1,140 80 600 
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อ้อย 300 30 11,000 

 

7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 90  นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัดและสำนักสงฆ์ รวม 26 แห่ง ดังนี้ 

 บ้านนายางกลัก    1.  วัดใหญ่นายางกลัก 
        2.  วัดเขาหวดพนารักษ์ 
  บ้านหัวสะพาน   1.  วัดคีรีวงศ์ 
      2.  วัดศรีดาวเรืองวนาราม 
  บ้านวังตาท้าว   1.  วัดวังตาทาท้าว 
      2.  สำนักสงฆ์สัมมาอริโย 
  บ้านน้ำลาด   1.  วัดบ้านน้ำลาด 
      2.  สำนักสงฆ์บ้านน้ำลาด 
  บ้านเสลี่ยงทอง   1.  วัดเขาจอมดอย 
  บ้านโคกสะอาด   1.  วัดบ้านโคกสะอาด 
  บ้านคลองไทร   1.  วัดคลองศิลา 
      2.  วัดป่าภูน้ำล้อม 
  บ้านห้วยน้อย   1.  วัดบ้านหว้ยน้อย 
      2.  สำนักสงฆ์เขาแก้วมณี 
  บ้านโคกอนุ   1.  วัดบ้านโคกอนุ 
      2.  วัดป่าถ้ำหม้อ 
      3.  วัดโคกมะกอก 
  บ้านห้วยหินฝน   1.  สำนักสงฆ์ป่าโพธิ์ศรีสมภร 
  บ้านวังช้าง   1.  วัดพระบาทบาทเขายายหอม 
      2.  สำนักสงฆ์บ้านวังช้าง 
  บ้านเทพนิมิต   1.  วัดถ้ำผาโบสถ์เทพนิมิต 
  บ้านโนนจำปา   1.  วัดชัยมงคลโนนจำปา 
  บ้านโนนเจริญ   1.  วัดสันตินานาชาต ิ
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      2.  วัดเขาเจริญธรรม 
  บ้านประดู่ซับกาด  1.  วัดประดู่ซับกาด 
  บ้านเก้าสัมพันธ์   1.  วัดคุ้มเก้าศาลาชุมพล 
      2.  สำนักสงฆ์โชคสัมพันธ์วนาราม 
  บ้านหนองรัง   1.  วัดพุทธกิจจาราม 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 -  ป่าไม้  ในเขตตำบลนายางกลัก  มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้  ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าโปร่งเชิงเขา มี

บางส่วนที่เป็นป่าปกคลุมหนาแน่น 

-  แหล่งน้ำสำคัญ  ในเขตตำบลนายางกลัก มีแหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่  ลำห้วยวังขอน  หว้ย

เลียงผา  ลำห้วยคำนาง  ลำห้วยตาคาม  ลำห้วยสันกาย   ลำห้วยยางแล้ง  ลำห้วยหินดาดผ้า  ลำห้วยวัง

จอบ  ลำห้วยล้างชาม        ลำห้วยกระจวน 

แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลนายางกลัก  ประกอบด้วย 

 

ชื่อแหล่งน้ำ 

 

ไหลผ่านหมู่บ้าน 

 

สภาพแหล่งน้ำ 

1. ลำห้วยวังขอน หมู่ที่ 6 อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกตอนล่างรับน้ำจากแนวเขาพังเพยและ

ไหลไปรวมกับลำห้วยเลียงผาและไหลไปรวมกับลำห้วยกระจวน 

2. ห้วยเลียงผา หมู่ที่ 6 อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกรับน้ำจากแนวเขาพังเพยไหลไปรวมกับ

ลำห้วยกระจวนและลำห้วยวังขอน 

3. ลำห้วยคำนาง หมู่ที่ 4,15 อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกตอนบนรบัน้ำจากแนวเขาพังเพยไหลไป

รวมกับลำห้วยเลียงผา 

4. ลำห้วยตราคาม หมู่ที่ 15, 8,9,16 อยู่บริเวณตอนบนของตำบลรับน้ำจากแนวเขาพังเพยไหลไปรวม

กับลำห้วยหินดาดตากผ้า 

5. ลำห้วยน้ำกลาย หมู่ที่ 7 อยู่บริเวณตอนกลางของตำบลรับน้ำจากเขาน้ำลางไหลไปรวมกับ
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ห้วยกระจวนบริเวณคลองไทร 

6. ลำห้วยยางแล้ง หมู่ที่ 10 อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกตอนบนของตำบลรับน้ำจากเขาดิน

หอกและเขาจำปาไหลไปทางทิศตะวันออก 

7. ลำห้วยหินดาดตาก

ผ้า 

หมู่ที่ 11 อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกตอนกลางของตำบลรบัน้ำจากแนวเขา

ไหลไปทางทิศตะวันออกรวมกับลำห้วยวังน้อยบริเวณบ้านวังช้าง 

8. ลำห้วยวังคอบ หมู่ที่ 1, 14 อยู่บริเวณด้านล่างของตำบล รับน้ำจากเขากลดไหลไปรวมกับลำ

ห้วยกระจวน 

9. ลำห้วยล้างชาม หมู่ที่ 14, 3,17,13 อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกตอนล่างรับน้ำจากเขาไหลไปรวมกับ

ลำห้วยน้อยบริเวณบ้านวังตาท้าว 

10. ลำห้วยกระจวน หมู่ที่ 4, 15, 2, 6, 7, 1, 

9, 13 

อยู่บริเวณตอนกลางของตำบลรับน้ำจากพื้นที่แนวเขาและลำห้วย

ต่างๆไหลผ่านหมู่บ้านต่างๆและไหลเข้าอ่างเก็บน้ำคลองไทรและ

อ่างเก็บน้ำบ้านนายางกลักและไหลไปรวมกับลำห้วยน้อยบริเวณ

บ้านโนนจำปา 

 

ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

 
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
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“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์ 
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออม
สำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์ 
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายใน 
ประเทศ เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่
สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  
เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ 
เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ 
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ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
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โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1)  ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2)  ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4)  ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5)  ความหลากหลายทางชีวภาพ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  และความยั่งยืนของทรัพยากร 

ธรรมชาติ 
6)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายสำคัญในภาพรวมระยะ 20 ปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตสำนึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ การ
พัฒนาระบบงานด้านการข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ  การ
พัฒนาปรับปรงุกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงให้มีเอกภาพมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการดำเนินงานอย่างแท้จริง โดยปัญหาความ
มั่นคงเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ประกอบด้วย ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ และ
ปัญหาการทุจริตในระบบราชการ 

เป้าหมาย 
1.  ประชาชนอยู่ดี กินด ีและมีความสุข 
2.  บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
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3.  กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง 

4.  ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ 

5.  การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด  
1.  ความสุขของประชากรไทย  
2.  ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
3.  ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
4.  บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ  
5.  ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 
1.  การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้

เกิดข้ึนกับประเทศชาติบ้านเมือง  
(1)  การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 

ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
(2)  การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
(3)  การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  

(4)  การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ 

2.  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น   

(1)  การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
(2)  การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 

        (3)  การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
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        (4)  การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งทางบกและทางทะเล 

3.  การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคง
ของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคงทั้งระบบของประเทศ  

(1)  การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
(2)  การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 

รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคาม
ได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ  

(3)  การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.  การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า 
ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะ
รองรับปัญหาร่วมกันได้   

(1)  การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
(2)  การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค  
(3)  การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

5.  การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกสำคัญต่าง ๆ 
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล  และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพ   

 (1)  การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ
แก้ไขปญัหาความม่ันคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม  

(2)  การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ  
(3)  การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจึงกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้

ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร 
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อุตสาหกรรมและบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าให้สูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศ 
พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต  รวมทั้งรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการ
ท่องเที่ยวระดับโลก ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ทั้งในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยง
ประเทศไทยกับประชาคมโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต 

เป้าหมาย 
1.  ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2.  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
1.  รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจาย

รายได ้
2.  ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
3.  การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
4.  ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 
ประเด็น ได้แก่ 

1.  การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย  

(1)  เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
(2)  เกษตรปลอดภัย  
(3)  เกษตรชีวภาพ  
(4)  เกษตรแปรรูป  
(5)  เกษตรอัจฉริยะ 

2.  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย  

(1)  อุตสาหกรรมชีวภาพ  
(2)  อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
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(3)  อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
(4)  อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  
(5)  อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

3.  สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพสูง ประกอบด้วย  

(1)  ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
(2)  ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
(3)  ท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย  
(4)  ท่องเที่ยวสำราญทางนำ้  
(๕)  ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

4.  โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
ในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   

(1)  เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  
(2)  สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
(3)  เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  
(4)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
(5)  รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
 

5.  พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน  

(1)  สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
(2)  สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  
(3)  สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
(4)  สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  
(5)  ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

 3.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่

สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง
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กายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่  3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม ่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง   

เป้าหมาย 
1.  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
2.  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ตัวช้ีวัด 
1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.  การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่ 

1.  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์  

       (1)  การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  
        

 (2)  การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียน 
การสอนในสถานศึกษา  

       (3)  การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
       (4)  การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   
       (5)  การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
       (6)  การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  
       (7)  การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

2.  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย  

                  (1)  ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการ
ต้ังครรภ์  
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                            (2)  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่
สอดรับกับศตวรรษที่ 21  
                            (3)  ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด  
                            (4)  ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

3.  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา  

                    (1)  การปรับเปลี่ยนระบบการเรยีนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 
                            (2)  การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่  
          (3)  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
                            (4)  การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                            (5)  การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการ
วางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  

(6)  การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
(7)  การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

4.  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
(1)  การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา 

สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ  
(2)  การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุน  

ที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
(3)  การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถใน

ต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม  
(1)  การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
(2)  การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
(3)  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
(4)  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี  
(5)  การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
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(1)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
(2)  การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(3)  การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน  
(4)  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ   
(1)  การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
(2)  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและ 

นันทนาการ  
(3)  การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
(4)  การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ

อุตสาหกรรมกีฬา  

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่

ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวม การกระจายอำนาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพ 
แวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้
นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง   

เป้าหมาย 
1.  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
2.  กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา

เป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
          3.  เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด 
1.  ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
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2.  ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
3.  ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 

สังคมและเทคโนโลยี 
4.  คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ประกอบด้วย 
4 ประเด็น ได้แก่ 

1.  การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ   
(1)  ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
(2)  ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค  
(3)  กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  
(4)  เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ

ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน 
(5)  สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศ 

ภาวะและทุกกลุ่ม  
(6)  ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อย 

โอกาสโดยตรง  
(7)  สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา 

โดยเฉพาะสำหรบัผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
(8)  สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 

2.  การกระจายศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี   
(1)  พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค 
(2)  กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ  
(3)  จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้

สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
(4)  ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวาง

ระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  
(5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
(6) การพัฒนากำลังแรงงานในพ้ืนที ่

3.  การเสริมสร้างพลังทางสังคม   
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(1)  สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม  
(2)  การรองรับสังคมสูงวัยอยา่งมีคุณภาพ  
(3)  สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา

สังคมและภาคประชาชน  
(4)  ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  
(5)  สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  
(6)  สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับ

สังคมยุคดิจิทัล 

4.  การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง   

(1)  ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการ
จัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 

(2)  เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง  
(3)  สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน  
(4)  สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ

พัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งมิติด้านสังคม  เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในแบบทางตรงใหม้ากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน 
อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

เป้าหมาย 
1.  อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 

อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
2.  ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ 

จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
3.  ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
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ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
4.  ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด 
1.  พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.  สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู 
3.  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4.  ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 

1.  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว   
(1)  เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน  
(2)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด  
(3)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ  
(4)  รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5)  ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

2.  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล   
(1)  เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
(2)  ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ  
(3)  ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข

ทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม  
(4)  พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3.  สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ   
(1)  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(2)  มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ 

ทีเ่กีย่วข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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(3)  มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน  

(4)  พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

4.  พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง 
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง   

(1)  จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  

(2)  พัฒนาพ้ืนทีเ่มือง ชนบทเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการ
บริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน  

(3)  จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  

(4)  สงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน  

(5)  พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไก 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

(6)  เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถ 
ในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 

5.  พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
(1)  พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ำของ 

ประเทศ  
(2)  เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง

มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
(3)  พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม  
(4)  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน  
(5)  พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน  ในมิติ

ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
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6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ   
(1)  ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ 

ชีวิตที่ดีของคนไทย  
(2)  พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม  
(3)  จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสำคัญ  
(4)  พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคต

ประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการพัฒนา

ที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ
หรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์ และสร้าง
จิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง  นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความ
เหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

เป้าหมาย 
1.  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
2.  ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอ้มปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3.  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4.  กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
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ตัวช้ีวัด 
1.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
2.  ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
3.  ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
4.  ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 

1.  ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส   

(1)  การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค  
(2)  ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมา

ประยุกต์ใช้ 

2.  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่   

(1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
(2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

                                     (3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

3.  ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ   

(1)  ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
(2)  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
(3)  ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

4.  ภาครัฐมีความทันสมัย   
(1)  องค์กรภาครฐัมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ  
(2)  พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

5.  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ   
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(1)  ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  
(2)  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
6.  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

(1)  ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

(2)  บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
(3)  การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็น

ธรรมและตรวจสอบได้  
(4)  การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ 

บูรณาการ 

7.  กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น   
(1)  ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่ 

เปลี่ยนแปลง  
(2)  มีกฎหมายเท่าท่ีจำเป็น  
(3)  การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

8.  กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค   
(1)  บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก

ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  
(2)  ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน

ของการค้นหาความจริง  
(3)  หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมาย

และยุทธศาสตร์ร่วมกัน  
(4)  ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม  
(5)  พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา  

2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  พ.ศ. 2560-2564 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกำกับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 
6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

1.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
2.  เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี 21  
3.  เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
4.  เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ  

เป้าหมายการพัฒนา  
1.  คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน  
2.  คนในสังคมไทยทกุช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
3.  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย 

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน  
5.  สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 

แนวทางการพัฒนา  
(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม

ที่พึงประสงค์  
(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
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(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการ
คลังด้านสุขภาพ  

(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  

2.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลำ้ในสังคม  
วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด  
2.  เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  
3.  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  

เป้าหมาย 
1.  ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม  

ที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
2.  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
3.  เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพ่ึงพา ตนเอง

และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

แนวทางการพัฒนา  
(1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ตำ่สุดให้สามารถ

เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ  
(2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี

คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง  
(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง

การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ
จัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน  

3.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

วัตถุประสงค์  
1.  สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2.  สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 

เป้าหมาย 
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1.  เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และ

คุณภาพชีวิต ที่ดีข้ึน 
เป้าหมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจไทย  
เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ  
เป้าหมายที่ 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
เป้าหมายที่ 6 เพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  
เป้าหมายที่ 7 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น  
เป้าหมายที่ 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น  

2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา  
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้าง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  
เป้าหมายที่ 2 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนและพ้ืนที่การทำ 

เกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง  
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาพ้ืนที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ  
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและมีขีด

ความสามารถใน การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น  
เป้าหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิม

มากขึ้น  
เป้าหมายที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือให้เป็นกลไกสนับสนุนการ

พัฒนา ทางเศรษฐกิจและสังคม 

แนวทางการพัฒนา  
(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  

   -  การพัฒนาด้านการคลัง 
   -  การพัฒนาภาคการเงิน 
  (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
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   -  การพัฒนาภาคการเกษตร 
   -   การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
   -   การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว  
   -  การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน   

4.  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

วัตถุประสงค์ 
1.  รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
2.  สร้างความม่ันคงด้านน้ำของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 
3.  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
4.  พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 

เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการอนุรักษ์ 

ป่าเศรษฐกิจ และป่าชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
และจัดที่ดินทำกินให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิรว่ม 

เป้าหมายที่ 2 สร้างความม่ันคงด้านน้ำและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งนำ้ผิวดินและน้ำ
ใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำทุก
กิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และลดจำนวนประชาชนที่ประสบปัญหา
จากการขาดแคลนน้ำ ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ป้องกันและ
ลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในด้านต่างๆ หรือในพื้นที่หรือสาขาท่ีมีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 

เป้าหมายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

แนวทางการพัฒนา  
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(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม  

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  
(3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง
และย่ังยืน  

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความม่ันคงภายใน รวมทั้งป้องกัน

ปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
2.  เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการด้านความม่ันคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัย
ทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

3.  เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

4.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ 
สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
เป้าหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่

ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี

โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
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เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไป
กับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

เป้าหมายที่ 5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหาร
และภัยคุกคามอ่ืน ๆ 

เป้าหมายที่ 6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา  
(1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลัก

ของชาติ  
(2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ

ภัยคกุคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  
(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือ

กับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตย

และสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล  
(5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง

แผนงานที่เกี่ยวขอ้งกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
2.  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน

ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได ้ 
3.  เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
4.  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวกด้วย

ความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
เป้าหมาย 
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เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ  

เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
เป้าหมายที่ 4 ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด  

แนวทางการพัฒนา   
(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ

โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกดิความคุ้มค่า  
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง 

ภาครัฐ  
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง

กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  

วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมี

กลไก กำกับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  

2.  เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้ 
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  

3.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง 
ทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  

4.  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ำประปาทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ำสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการ
บริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ำประปาในภาพรวมของประเทศ  
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5.  เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการ
นำเข้าจาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม  
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบขนส่ง  
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน  
เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา)  

แนวทางการพัฒนา  
(1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง  
(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
(3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
(4) การพัฒนาด้านพลังงาน  
(5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
(6) การพัฒนาระบบน้ำประปา  

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น

ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
2.  เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน 

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4.  เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้

สามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
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เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา  
(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ

เชิงสังคม  
(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
2.  เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม 
3.  เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
4.  เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ 

การพัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มใน

สังคม 
เป้าหมายที่ 3 พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

แนวทางการพัฒนา  
(1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
(2) การพัฒนาเมือง  
(3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

10.  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทำเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของ 
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แนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
2.  เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐาน 

การผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 
3.  เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบ 

ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ 

ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
เป้าหมายที ่2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่ 3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุ

ภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้
ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญทั้งในทุกระดับ 

แนวทางการพัฒนา  
(1)  ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่

สำหรับสินค้าและบริการของไทย  
(2)  พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ

ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS. ACMECS. IMT-GT. BIMSTEC. และ JDS. และภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

(3)  พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่
โดดเด่นในภูมิภาค  

(4)  ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย  
(5)  เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน  
(6)  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมภิาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
(7)  เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์  
(8)  ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
(9)  บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
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(10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ  

3.  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

3.1 แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ำ ดินคุณภาพต่ำ ประสบ

อุทกภัย และภัยแล้งซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายใน
ภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนำความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านใน
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่กำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่  ๆ 
ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ำกับพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศได้ 
ในระยะยาว  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :  พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น  “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ำและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ 
และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  

2. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง 
พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ตำ่กว่าระดับประเทศ  

4. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 
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5. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

เป้าหมาย  
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือลดลง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ

ชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โดยการ

ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณ 
การกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม 
สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ำ ฝาย และแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่การเกษตร  

2) พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำโขง ชี มูล โดยศึกษา สำรวจ และจัดหาพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนา
แหล่งนำ้ ตลอดจนการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ แม่นำ้ในภาคและระหว่างภาค  

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ เช่น ระบบสูบน้ำ อาคารบังคับน้ำ คลองส่งน้ำ เป็นต้น  
4) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ โดยดำเนินการในระดับลุ่มน้ำให้มี

ความสมดุลระหว่างการใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
และมีการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
และภัยแล้ง  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ
ลดความเหลื่อมลำ้ทางสังคม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีที่ดิน

ทำกินของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
ยกระดับฝีมือและอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ ตามแนวทางกาฬสินธุ์
โมเดล และหนองบัวลำภูโมเดล  
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2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่ม
สวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความม่ันคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเองได้ใน 
บัน้ปลายชีวิต ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน  และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสาร 
ทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน
การศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมี
รายได้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง  “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา 
การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยดำเนินชีวิตที่ยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่เสี่ยง 
อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี 
นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชน
และเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ำจืดมี
เกล็ด กำจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ำอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลใน
การคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี พร้อมทั้งพัฒนาระบบคัด
กรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการทำงาน  

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่
หรือผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กท่ีเหมาะสม เพ่ือกระตุ้น
การพัฒนาเด็กในช่วง 0-3 ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  

6) อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ  ผู้มีรายได้
น้อย และผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี และสร้างการรับรู้กฎหมายเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ  

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  
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1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลง
ใหญ ่เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบ 
นิเวศการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบัน
เกษตรกร พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ 
สนับสนุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม  

2) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัด
ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ โดยปรับกระบวนการ
ผลิต ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต 
พร้อมทั้งขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคา
สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่ม
ผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดทำโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำร่องในพ้ืนที่ที่มีความ
พร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได้ 
พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตร
อินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร
จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที ่(Zoning) และ
ความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสำคัญที่เป็น
สารตั้งต้นในการแปรรูปผลิตสินค้า ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี 
ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ และจัดทำฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
คุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี 
และโคนม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้า 
และปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบ
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดไปสู่
อาเซียน  
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4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญ
ของภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่
ใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ำเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ 
พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร 
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุดรธานี โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้
มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วยการพัฒนาต่อยอดจาก
วัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติก
ชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น 
รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการนำวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร 
ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
ในระดับชุมชน  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภค 
บริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ 
พัฒนา ผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่
เป็นธรรม การพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ำโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-Commerce,    

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม  ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา 
สุรินทร์ และสกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ 
พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
อ่ืนๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถท้ังการออกแบบและ  
การจัดการ เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  
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7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
ที่มีคุณภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง  จัดระบบบริการ
สังคมที่ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความสำคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ความ
สะอาด และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้น การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด  

8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ำและป่าธรรมชาติที่สำคัญ ในพื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ โดยกำหนดและทำเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และ
พ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก เพ่ือ
รักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ำและปอ้งกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ำ  

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา  
ที่กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของ
อุตสาหกรรมในลักษณะ คลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์ 
และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทำวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานนำร่อง 
เพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนา  
1)  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชน

ในการสร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจำถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่าง ๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่
นักท่องเทีย่วทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์
ของชุมชน และเมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา และ
เมืองเก่าสกลนคร พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่ าง ๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง 
(Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริม
การตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่ม
สุภาพสตรี เป็นต้น 
   2)  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่นหรืออัตลักษณ์
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ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้  และเชื่อมโยงสู่
ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพำนักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยว
คุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจากทุนทาง
วัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจำและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ 
การท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดทำแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว  ดูแลความปลอดภัยและ
สุขลักษณะให้นักท่องเทีย่ว  

3)  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
กับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลำภู-หนองคาย-สปป.ลาว 
โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของสองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาท ิการท่องเที่ยว/พักผ่อน ชมทัศนียภาพ 
และวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน 
(Cycling/Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยง
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือและการท่องเที่ยวทางน้ำให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการ
บริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้างงานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะ
ทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้น  

4)  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
อุดรธานี หนองบัวลำภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม 
มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ
ศึกษาวิวัฒนาการของภาคตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน  ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่าน
กิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุง 
สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  

5)  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจากการกีฬาและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่าง ๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหาร
เสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุก
ระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ
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ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬา
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  

6)  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวั ดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา 
อุบลราชธานี โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิด
ความคุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่มากขึ้น รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

7)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแล ความปลอดภัย
ให้นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง ในลักษณะ
เครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรม การท่องเที่ยว
ระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว  จัดฝึกอบรม
มัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก 
ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว  รวมถึง
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  

5.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่ เชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค  

แนวทางการพัฒนา  
1)  เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง

และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ 
แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-
หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ  ช่วงระเบียง
เศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก  
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2)  เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์  อาทิ 
การพัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณความ
ต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพ่ิมข้ึน (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา 
ขอนแก่น เลย และสกลนคร) และขยายถนน 4 ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  

3)  พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ
สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดทำแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ เขตนวัตกรรม พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบา
เมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอ่ืน  

4)  พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น 
เมืองนครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แบบผสมผสานทั้งการทำงาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และพัฒนาพ้ืนที่
บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  อาทิ นครพนม 
หนองคาย มุกดาหาร ให้มีความพร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน และเป็นศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ  

5)  พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับ
ความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบราง ที่ได้
มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนากำลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมการบินในจังหวัดนครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น และพัฒนาสถานี
ขนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี  

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อน
บ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ 

สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ  CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้
มาตรฐานสากล เร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว 
(National Single Window) เพ่ิมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุด
ผ่อนปรนการค้าชายแดนที่มีศักยภาพ  
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2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยง
โครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย  ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง  

3)  พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานโครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล  

3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ 

บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2564 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระย 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562  โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่าย
ร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพ่ือร่วมกันกำหนดทิศ
ทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็น
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด 
ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน
และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน  ปี พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
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3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การ
กีฬาที่มีชื่อเสียง 

4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

เป้าหมายการพัฒนา 
“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคม

เป็นสุข” 

Unique Position 
กำหนดโดยกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

“นวัตกรรมภาคอีสานด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า และการสร้างพลังงานทดแทน” หรือ 
“Innovation for FASTTT” 

FASTTT มาจากคำว่า 
F = FUN ความสนุก  เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ ยว  ผจญภัย  ที่ทำให้ลดวัยหรือ

กระชุ่มกระชวย การกีฬา 
A = Agriculture การเกษตร เน้นที่เป็นเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ข้าวหอม

มะลิ มันสำปะหลัง โคเนื้อ/โควากิว 
S = SILK ผลิตภัณฑ์ไหม ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ มีวัฒนธรรมสิ่งทอ ผ้าไหมอันเป็นอัต

ลักษณ์เฉพาะแต่ละจังหวัด จังหวัดนครราชสีมามี “ไหมหางกระรอก” เป็นผ้าไหมโคราชที่มีชื่อเสียง เป็น
เอกลักษณ์โดดเด่น “ไหมหมี่คั้นขอนารี” ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นลวดลายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงมี
พระราชดำริให้อนุรักษ์ไว้ มีความประณีต สวยงาม จังหวัดบุรีรัมย์ ลายไหมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ “ซิ่นตีน
แดง”และลายที่ได้รับการพัฒนาใหม่คือ “ไหมหางกระรอกหมี่ภูภิรมย์” หรือ “LAVA SILK” มีลวดลาย
เฉพาะตัว และ “ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล” จังหวัดสุรินทร์ อยู่ที่เส้นไหมน้อยซึ่งเป็นส่วนในสุดของรังไหม มี
ลวดลายสีสันเป็นแบบฉบับทางสุรินทร์ และบ้านท่าสว่างมีโรงงานทอผ้าไหม ที่ทอผ้าให้ผู้นำ APAC ที่
เดินทางมาร่วมประชุมที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2546 

T = Tourism การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดมีการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้านวัฒนธรรม 
ขอมโบราณ วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

T = Trade การค้า ภาคค้าปลีกค้าส่งสร้างรายได้ 67,654 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม อยู่ในลำดับที่ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกจากนี้ยังมีด่านค้าชายแดน ทั้งจุดผ่อน
ปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 
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T = Transform หรือการสร้างขยะให้มีคุณค่าเป็นพลังงานทดแทน เกิดจากปริมาณขยะ
มูลฝอยที่มีจำนวนมากและการนำกลับไปใช้น้อย โดยนวัตกรรมการสร้างเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย (Refuse 
Derived Fuel: RDF) 

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี 
จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี 

พ.ศ. 2560 มีเศรษฐกิจที่สำคัญ 3 ลำดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 23 รองลงมาเป็นภาค 
เกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 18 และภาคการค้าร้อยละ 14 มีพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 68.15 ของพ้ืนที่ของ 
กลุ่มจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทาง 
การเกษตรที่โดดเด่น ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยว ที่หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา และ
กีฬา มีแหล่ง ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่อง
การขาดแคลนน้ำ เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ ำ สัดส่วนคน
ยากจน ร้อยละ 12.9 รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 250,632 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท มี
ความไม่เสมอภาคด้าน รายได้ (Gino coefficient) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ  

โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้ 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขั้น

มาตรฐานอินทรีย์ในภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการนำนวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกร 
โดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ ทั้งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และนำ้เพ่ือ
การเกษตรให้เพียงพอตลอดปี โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำให้อยู่ในพ้ืนที ่หรือการขยายพ้ืนที่รับน้ำ 
การกระจายน้ำไปยังพ้ืนที่ 

3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารแบบครบวงจรในพ้ืนที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่กำหนดให้กลุ่มจังหวัด 
โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 

4. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาค
การเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว 
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5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้ง
ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์ 
จากระบบ Logistic ที่รัฐบาลได้วางรากฐานไว้ให้  การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 

6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นหรือสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สืบ
ทอดไปยังรุ่นลูกหลาน และการเพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ใน
อนาคต 

พันธกิจ (Mission) 
1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 
8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 

ประเด็นการพัฒนา 
1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 

แนวทางการพัฒนา 
1.1  พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร 
1.2  ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
1.3  ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
1.4  ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
1.5  ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6  ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
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1.7  ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
1.8  สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย 
1.9  ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 

2)  การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย 
2.  เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 
2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
2.2  พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
2.3  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
2.4  สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
2.5  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
2.6  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
2.7  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง 
2.8  ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน 
2.9  ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด 
2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 
2.  เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได ้แข็งแรง มีความสุข 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต    

 3.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง     



 

60 
 

3.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ    
3.5 ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 

3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ(พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน) 
แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีการกำหนดอนาคตและทิศทางของตำแหน่งการพัฒนาของ

จังหวัด มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ  ได้แก่ 
นโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาค และแผนอ่ืนๆ รวมทั้งศักยภาพและความต้องการ ของประชาชนใน
พ้ืนที่ และมองการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่มีความครอบคลุมทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 

การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ปรับปรุงข้อมูลใน
หลายส่วนเพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์  เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา โดยกำหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุง
เพ่ิมเติมกลยุทธ์ตามแนวทางตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด 
และเพ่ือให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี นโยบายรัฐบาล  

แผนพัฒนาจังหวัดจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาของทุกส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และการดำเนินกิจการของส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นของรัฐที่จะกระทำ
ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ที่ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 มาตรา 52 (3) และมาตรา 53/1 เพ่ือให้เกิดพลัง
สร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้มุ่ง สู่ทิศทางเดียวกัน 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ  
1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
    “เมืองแห่งความสุข” 
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและกระจายอย่างเหมาะสม 
2. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
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3. ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากตามหลักศาสตร์พระราชาสู่การ

แข่งขันอย่างย่ังยืน 

  1) วัตถุประสงค์ 
    ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและกระจายอย่างเหมาะสม 
  2) เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
                    1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
                    2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 
   3. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 
   4. ร้อยละท่ีลดลงของจำนวนคนจน 
   5. จำนวนพื้นที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ 
   6. จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบชลประทานเพิ่มขึ้น 
   7. จำนวนพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานเพิ่มขึ้น 
   8. ปริมาณการกักเก็บน้ำเพ่ิมข้ึน 
   9. ร้อยละของจำนวนเส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนา 
  3) แนวทางการพัฒนา 
      3.1 ด้านการเกษตร 
   1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร 
                    1.1  การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย 
                    1.2  การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
                   1.3  การส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.4   การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว ์
    1.5   การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีก 
    1.6   การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าประมง 
    1.7   การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าหม่อนไหม 
    1.8   การพัฒนาเกษตรกรและกลุม่เกษตรกรโดยยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.9   การพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ 
    1.10 การเพ่ิมประสิทธภิาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
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        2.  โครงการพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
    2.1  การเพ่ิมศักยภาพการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ 
   2.2  พัฒนาขีดความสามารถสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาเป็นสินค้า 

OTOP ด้านการตลาด 
   3.  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 
        3.1  ส่งเสริมการเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  

 3.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
  1.1   การพัฒนาการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชุมชน 

         2. โครงการรับมือภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.1  สร้างเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 

  3.3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตและบริการ 
   1.  โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและบริการ 
   1.1   การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน 
   1.2   การพัฒนาระบบกระจายน้ำด้วยโซล่าเซลล์ 
   1.3   การพัฒนาระบบการขนส่งและสาธารณูปโภค  
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2   ส่งเสริมการพัฒนาสังคมสู่การเป็นเมืองท่ีน่าอยู่อาศัยและเมืองแห่งการพักผ่อน 

  1) วัตถุประสงค์  
    ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
   2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      1. ร้อยละของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ลดน้อยลง 
   2. ร้อยละท่ีลดลงของจำนวนผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด 

3. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง 
   4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยว 
   5. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
  3) แนวทางการพัฒนา 
      3.1 ด้านความม่ันคง 

         1.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   1.1  การขับเคลื่อนและสนับสนุน To Be Number One 
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   1.2  บูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                 2.  โครงการสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการข่าวเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 
    2.1  สร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการข่าวเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 
          3.  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
    3.1  เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองเพ่ือความมั่นคงของสถาบันและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    3.2  สร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนงาน
นโยบายภาครัฐสู่หมู่บ้าน/ชุมชน 
     3.2  ด้านการท่องเที่ยว 
   1.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
    1.1  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดชัยภูมิ 
    1.2  มหกรรมเส้นทางชัยวรมัน โบราณสถานปรางค์กู่คู่แผ่นดินถิ่นชัยภูมิ 
   2.  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ 
    2.1  ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 
    2.2  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการสร้างศักยภาพคน สู่การพัฒนาจังหวัดที่ย่ังยืน 

  1) วัตถุประสงค์  
    ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      1. ร้อยละการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเพ่ิมข้ึน 
   2. ร้อยละของจำนวนปัญหาทางสังคมของประชาชนลดลง 
   3. ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง  
  3) แนวทางการพัฒนา 

        1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในครอบครัวแหว่งกลาง 
   1.1   พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ 
   1.2   พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีปัญญาคู่คุณธรรม พ่ึงพาตนเองได้ 
   1.3   พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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   1.4   เพ่ิมทักษะอาชีพนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
         2. โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
   2.1   ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว 
   2.2   เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วยวินัยจราจร 
         3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   3.1   คนชัยภูมิลดอ้วน ลดพุง ลดโรค 
  4. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของประชาชน 
   4.1   พัฒนาเครือข่ายระบบอาหารปลอดภัยสู่มาตรฐาน บูรณาการการ

จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน 
   4.2   อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนพิธีตามรูปแบบของรัชกาลปัจจุบัน         

และศิลปะการเป็นพิธีกรของหน่วยงานราชการในจังหวัดชัยภูมิ 
   4.3   ผู้สูงอายุสุขใจ ไหว้พระ 9 วัด 
   4.4   การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน / ชุมชน กองทุนแม่ของ

แผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ 

4. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ(พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  และการกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูม ิพ.ศ. 2566-2570 

วิสัยทัศน์ 
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“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม  แหล่งผลิตอาหาร  
พลังงานทดแทนสำคัญ และเป็นสังคมที่มคีุณภาพ” 

พันธกิจ  
1.  ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
3.  พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตรและปศุสัตว์  
4.  พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
5.  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
6.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
7.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.  บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์หลัก   
1.  เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2.  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
4.  เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน 
5.  การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 
6.  เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
8.  มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่

ประชาคมอาเซียน 
9.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์  พันธกิจ  สามารถนำมากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
ภาพรวม  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
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1.  เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
พัฒนาการกีฬาไปสู่ระดับอาชีพ 

2.  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 1.1 สร้างเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ 

แนวทาง 
1.1.1  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน ดึงดูดครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมดำเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ 
1.1.2  ขยายรูปแบบการศึกษา ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศไปสู่เขตการศึกษาอ่ืน ๆ 

ในจังหวัดชัยภูมิ 
1.1.3  สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
1.1.4  จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาส

ศึกษาต่อ และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
1.1.5  สนับสนุนสถานศึกษาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

กับการศึกษาของชนบท พร้อมตั้งกองทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน 

มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัด
ชัยภูมิมากขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

แนวทาง 
1.2.1  สนับสนุนการจัดสวัสดกิารให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมข้ึนเพ่ือดึงดูดให้

บุคลากรที่มีความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ 
1.2.2  สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้าน

การศึกษา 
1.2.3  เสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
1.2.4  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพ่ือนำมา

ถ่ายทอดให้แก่เยาวชนจังหวัดชัยภูม ิ

มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการ
จัดการด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และทุก ๆ ด้านของประชาชนในจังหวัด  

แนวทาง 
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1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการเรียน
การสอนในทุกพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและ
ผู้ปกครองอย่างเป็นระบบผ่านโครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเพ่ือก้าวสู่อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงชั้นเรียน 

1.3.2  ส่งเสริมการนำอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานและสถานศึกษา 

1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน 

1.3.4  พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน
การสอน 

1.3.5 ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ
และบุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยของจังหวัดชัยภูมิ 

1.3.6 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการนำระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 

1.3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากเมืองต้นแบบ มาประยุกต์ใช้ใน
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจะยกระดับ เพ่ิมประสิทธิภาพ เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหน่วยงาน โดยเฉพาะด้าน
การศึกษา คุณภาพชีวิต และในทุก ๆ ด้าน ของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ  

มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

แนวทาง 
1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้ เรียนเป็น

สำคัญ 
1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษานำความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาสร้างองค์

ความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
1.4.3  สร้างเวทีวิชาการเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและ

เยาวชนในพื้นท่ีทุกระดับ 
1.4.4  ส่งเสริมใหน้ักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน 
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1.4.5  จัดให้มีพ้ืนที่ภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ  และการเรียนรู้
วัฒนธรรม 
                1.4.6  พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการปฏิบัติจริง 

1.4.7  พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มาตรการที่ 1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทาง 
1.5.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ

“วิถีชุมชนชาวชัยภูม”ิ โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
1.5.2  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการนำศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเป็น

ส่วนประกอบสำคัญท่ีเยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้ 
1.5.3  ส่งเสริมผู้นำชุมชนในการเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ใน

วาระและโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
1.5.4  สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ

วิถีการเรียนรู้ของประชาชน 

มาตรการที่ 1.6  ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือใน
ท้องถิ่น 

แนวทาง 
1.6.1  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด

ชัยภูมิให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
1.6.2  พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันใน

ตลาดแรงงานในระดับประเทศและต่างประเทศ 
1.6.3 พัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือผลิตช่างฝีมือแรงงานมือ โดยใช้นวัตกรรมที่เข้าถึงระบบ

เครื่องจักรกลสมัยใหม่  
 
มาตรการที่ 1.7 ส่งเสริมกิจกรรมที่ทำนุบำรุงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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แนวทาง 
1.7.1  เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองเพ่ือความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1.  ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
2.  รายได้ตอ่ครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน 
3.  ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ 

แนวทาง 
2.1.1  สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของ

คนในชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.2  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

รวมถึงสร้างกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการทำงานในพ้ืนที่ชุมชน ของ อสม. ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
2.1.3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ 
2.1.4  ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.5  ส่งเสริมสุขภาพและยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างกลไกเพ่ือ

จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพในระดับจังหวัด 

มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

แนวทาง 
2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้

แนวคิด “การตลาดนำการผลิต” 
2.2.2  สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิ เช่น ข้าวหอมดง ผ้าจาก

ใยสับปะรด บรรจุภัณฑ์หมาก ผ้าไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หม่ำ เป็นต้น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของ
ฝากที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ 
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2.2.3  สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิม โดยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เน้นการสร้างความแตกต่างความ
แปลกใหม ่และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

2.2.4  สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ใน
การผลิตสินค้าของชุมชนและท้องถิ่น 

2.2.5  สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการ
นำองค์ความรู้สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2.2.6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการ
ลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์ 
2.2.8  พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

แปรรูป และผู้จำหน่าย 
2.2.9  ส่งเสริมการเพ่ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่  ๆ โดยเน้นการ

เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัด 
2.2.10 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน  (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ใน

ระดับประเทศ 
2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพ่ือเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 

มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ 

แนวทาง 
2.3.1 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนใน

ชุมชน 
2.3.3 ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม

สำหรับการอยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ 
2.3.4 สร้างความตระหนักในความสำคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของ

ความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 
2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้นำชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องในท้องถิ่น 

2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้เข้มแข็ง 

2.3.8 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและ
เยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น 

2.3.9 จัดทำสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้แก่
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2.3.10 จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.3.11 จัดกิจกรรมในการบำบัด รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ติดตาม ดูแลผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยา

เสพติด รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัด รักษา ฟ้ืนฟู ผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด   
2.3.12 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะ

สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือการออกกำลังกายของคนในชุมชนและ
ท้องถิ่น 

2.3.13 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจำศูนย์และ
สนามกีฬาอย่างเหมาะสม 

 
มาตรการที่ 2.4  ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมสิทธิสตรีให้มีความเสมอภาค 
แนวทาง  
2.4.1  จัดตั้งกองทุนเพ่ือดูแลเด็ก เยาวชน คนชรา และคนพิการที่ถูกทอดทิ้ง ขัดสนโอกาส

ที่จะเข้าถึงทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และการไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากขบวนการค้ามนุษย์ และความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

2.4.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกองทุนในการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมสิทธิสตรี สนับสนุน
การสร้างงานและนวัตกรรมใหม่ ๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ภาคประชาสังคมได้คิดค้น  

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. สินคา้การเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากข้ึน 
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4. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร/ปศุสัตว์  
5. สินค้าแปรรูปทางการเกษตร/ปศุสัตว์ มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  

มาตรการ และแนวทาง 

มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ 
ข้าว อ้อย และ  มันสำปะหลัง 

แนวทาง 
3.1.1 ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและใช้ เทคโนโลยีมาใช้ ในการปรับปรุงและเพ่ิม

ประสิทธิภาพผลผลิตต่อไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง 
3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 
3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิม

เพ่ือให้เกิดการยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากขึ้น 
3.1.4 สรรหาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริม

การเกษตร เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ 
พริก ยางพารา โค  เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 

แนวทาง 
3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิว และไก่

บ้านโคราช ในชุมชนและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยดำเนินการในรูปแบบสหกรณ์ 
3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงชำแหละโคเนื้อโคราชวากิว ที่มีอยู่ในพ้ืนที่กลุ่ ม

จังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
3.2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่

ส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้การแนะนำเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.4 กำหนดพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการบริหารจัดการ

เพ่ือการเพ่ิมมูลค่า 
3.2.5 ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิตลด

ต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริก และยางพารา 

มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 

แนวทาง 
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3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความ
ต้องการของตลาด  โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโค รงการ 
Northeastern Food Valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่ เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการด้านการส่งออกอาหาร
ปลอดภัย 

 
3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐาน 

อย่างสม่ำเสมอ 
3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัย

ของจังหวัดชัยภูมิ 
3.3.5 สร้างตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร ให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น 

มาตรการ และแนวทาง 

มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัด
ชัยภูมิให้เป็นรูปธรรม 

แนวทาง 
4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ  และ

แข่งขันได้ ในระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากขึ้น 
4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโด เช่น การประชาสัมพันธ์              

อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ 
4.1.3 สร้างเวทีเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความ

ร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ใน  9 
เทศกาลสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น 

4.1.4 สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  มาเป็นเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
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มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้
มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

แนวทาง 
4.2.1  สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการ 

เข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
เหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

4.2.2  สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอ้ือต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวในทุกพ้ืนที ่

4.2.3  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  และส่วน
ราชการในการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ 

4.2.4  ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพ้ืนที่ในการปรับปรุง
เส้นทางและพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ให้สวยงามและโดดเด่น เพ่ือ
เพ่ิมจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว 

4.2.5 จัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ำใหญ่ที่กำลังจะพัฒนาขึ้น
เพ่ือให้เป็นถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึก
แก่นักท่องเที่ยว 

4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบึงละหาน           
บึงซึกวึก ป่าปรงพันปี ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกดำบรรพ์และโลกล้านปี 
อุทยานผักพ้ืนบ้าน   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 

4.2.7  บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและ
หน่วยงานที่ดูแลป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

4.2.8 ปรับปรุงพื้นท่ีสวนสาธารณะขนาดใหญ่เพ่ือให้บริการประชาชนในการออกมา
สันทนาการ ออกกำลังกาย และสถานที่ท่องเที่ยว  
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มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคง
ความเป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

แนวทาง 
4.3.1  ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่น

กำเนิด รากฐาน และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดดเด่น
ยิ่งขึ้น 

4.3.2  พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็น
รูปธรรม 

4.3.3  จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จำหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าทาง
วัฒนธรรม และสินค้าอ่ืน ๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มีอัตลักษณ์ 
เฉพาะ 

4.3.4  จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ ได้มาตรฐานสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยวที่
ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 

มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความ
เคารพและศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล 

แนวทาง 
4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่น ของ

จังหวัดชัยภูมิในแต่ละพ้ืนที่ และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศและ
ประชาคมโลก 

4.4.2 ส่งเสริมการนำวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงาม
ของท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพ่ือนำไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ โดยจัดทำเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มี
โอกาสสัมผัสกับสถานที่จริงตามประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล 

4.4.3  ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของ
ชาวชัยภูมิ ในอดีตที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้ 

4.4.4  ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล  เน้นการ
นำเสนอในเชิงประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ 

มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับสำคัญของประเทศ 
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แนวทาง 
4.5.1  ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับ

สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ 
4.5.2  ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ดอกไม้

ประดับระดับประเทศ 
4.5.3  ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือสนับสนุนการนำมาเสริมสร้างภูมิ

ทัศน์ที่สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ  รวมถึงเพ่ือส่งออกจำหน่ายทั่ว
ประเทศ 

4.5.4  ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม”้ ของประเทศ 

มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร  ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและ
ภาคเอกชน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
4.6.1  วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นกลไกสำคัญใน
การผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

4.6.2  จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งบุคลากร
ของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยว อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

4.6.3  ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ทั้ง
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความ
เข้มแข็ง และมีขีดความสามารถสูงขึ้น 

4.6.4  ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

4.6.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1.  ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน 
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2.  ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน 
3.  ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกนัใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 

มาตรการ และแนวทาง 

มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

แนวทาง 
5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน  และพลังงานทางเลือกใน

ท้องถิ่นและชุมชน 
5.1.2  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่

มีความพร้อม เพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์ 
5.1.3  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปใช้ประโยชน์ในด้าน

การเกษตร เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนับสนุนการทำงานของระบบการให้น้ำพืชแบบน้ำหยด เป็นต้น 
5.1.4  ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการ 

ศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี เพ่ือผลิต
บุคลากรด้านพลังงาน มาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 

มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 

แนวทาง 
5.2.1 วางแผนและกำหนดพื้นที่สำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน 
5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการนำผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่

ภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพ่ือให้สามารถวางแผนการ

พัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการนำผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงาน

ทดแทนเพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 

มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 

แนวทาง 
5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชน 

ในการผลิตพลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น 
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5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ
ผลิตไฟฟ้าของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลม และกฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น 

มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
แนวทาง 
5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของพลังงานในการ

พัฒนาท้องถิ่น และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ
การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการ และแนวทาง 

มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ อการเป็นศูนย์กลางทาง
การตลาดและโลจิสติกส์ในภูมิภาค 

แนวทาง 
6.1.1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
6.1.2 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศในประชาคมอาเซียน 
6.1.3  เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการเข้า

มาบริหารจัดการ 
6.1.4  จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มี

ประสิทธิภาพสูง 
6.1.5 จัดระดมเครื่องจักรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ ทุกประเภท เข้าไป

ฟ้ืนฟูและซ่อมแซมถนนเส้นทางในความรับผิดชอบ  
6.1.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่น
ให้เชื่อมต่อกับส่วนกลาง 
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แนวทาง 
6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพ่ือการขน

ถ่ายสินค้าเกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 
6.2.2 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมเส้นทางในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อแก้ไขความ

เดือดร้อนของประชาชน  
6.2.3 เร่งรัดการสำรวจและตรวจเส้นทาง ตลอดจนจัดลำดับความเสียหาย และแผนการ

ซ่อมบำรุงรักษาเส้นทางอย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการประเมินการซ่อมแซม  
6.2.4 เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณเพ่ือให้เพียงพอในการซ่อมแซม  
6.2.5 ของบประมาณจากส่วนกลางเพ่ือมาแก้ไขปัญหาระยะสั้นอย่างเร่งด่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและ
ยั่งยนื 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1.  มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน 
2.  ปริมาณน้ำเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
3.  ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 

มาตรการ และแนวทาง 

มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจำนวนเพิ่มข้ึน 

แนวทาง 
7.1.1 กำหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์

และฟ้ืนฟ ู
7.1.2  ส่งเสริมให้ยุวชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของการ

รวมกลุ่มเป็น “ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่า” 
7.1.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการดูแลทรัพยากรป่าไม้  

อย่างมีคุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน 
7.1.4  ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุด 
7.1.5  จัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนตระหนักในความสำคัญของ

ป่าไม้ กับผลกระทบจากการทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง 
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7.1.6  สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มี
แหล่งน้ำขนาดใหญ่และแหล่งน้ำชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้ำในภาคการเกษตร 

แนวทาง 
7.2.1  เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความสำคัญและ

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ 
7.2.2  สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อสะท้อนความต้องการที่

เป็นเอกภาพของชาวชัยภูมิ ในความจำเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัด 
7.2.3  จัดหาและระดมทุนเพ่ือใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่

และแหล่งน้ำของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด 
7.2.4  ผลักดันโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งอ่างเก็บน้ำ” เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่มีแหล่งน้ำสำรอง

เพ่ือรองรับในช่วงฤดูท่ีมีปริมาณน้ำมากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ำ 
7.2.5 วางแผนพัฒนาพื้นท่ีแหล่งน้ำขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่น 

มีจุดแวะพักผ่อนระหว่างทาง เพ่ือเอ้ือต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ 
  7.2.6 บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตลอดจนจัดวางระบบ
ชลประทานสำหรับภาคการเกษตรและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่ภาคการเกษตร  
  7.2.7 พัฒนาแหล่ งน้ ำเดิม แหล่งน้ำธรรมชาติ  และพัฒนาแหล่งน้ ำใหม่ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่   
  7.2.8  พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม   
  7.2.9  ผลักดันให้มีสภาลุ่มน้ำและกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคประชาชนเพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรน้ำ  

มาตรการที่ 7.3 การนำเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

แนวทาง 
7.3.1 ส่งเสริมการนำนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้

ในการกำจัดขยะชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในชุมชน 
7.3.2  เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย 
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7.3.3  เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

7.3.4  สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและ
น้ำท่วม 

ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรการ และแนวทาง 

มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

แนวทาง 
8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อ

ระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 
8.1.3  ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการทำงาน และการพัฒนา

ให้มีลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาค

ประชาชน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร 
8.1.5  นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ 

8.1.6  พัฒนาดัชนีชี้วัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคล 

8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหาร
ท้องถิ่น 

8.1.8 มีหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย  
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มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสื่อสาธารณะให้กับ

ประชาชนในพื้นท่ีอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือการ

เผยแพร่ข่าวสารให้กับประชาชน 
8.2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ 

มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

แนวทาง 
8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและ

เอ้ือต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ 
8.3.3 พัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ ด้านภาษารองรับการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 
มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับ

บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
มาตรการที่ 8.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
แนวทาง 
8.5.1 ผลักดันให้มีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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8.5.2 สนับสนุนให้งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบ โดยการ
สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 
2.1  วิสัยทัศน์   

วิสัยทัศน์(VISION) 
“ชุมชนพอเพียง  ราษฏรเป็นสุข” 

2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก แยกได้ 6  ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะ 

เป้าประสงค์ 

          1.1  การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินสินค้าเกษตรได้รับการปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 

          1.2  การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งเพ่ิมข้ึน 

          1.3  การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

          1.4  การพฒันาและปรับปรุงอาคารสถานที่สาธารณะประโยชน์ใช้สามรถใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมข้ึน 

          1.5  การพัฒนาด้านผังเมือง 

     ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

          1.  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของถนนเพ่ือการเกษตรได้รับการปรับปรุง 

          2.  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของถนนเพ่ือการคมนาคมขนส่งได้รับการพัฒนา 

          3.  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของครัวเรือนที่ได้รับการให้บริการด้านไฟฟ้า 

          4.  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการปรับปรุงอาคารสถานที่สาธารณะประโยชน์ได้รับการปรับปรุง 

          5.  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการพัฒนาด้านการผังเมือง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

  1.1  แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคมและการขนส่ง 

  1.2  แนวทางการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค 

  1.3  แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะฯ 

  1.4  แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างอาคาร 

  1.5  แนวทางการพัฒนาด้านผังเมือง 

 2.  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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เป้าประสงค์ 

          2.1  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

          2.2  คนชรา  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์มากขึ้น 

          2.3  เด็ก  เยาวชน ได้เข้าถึงการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานมากข้ึน 

          2.4  ประชาชนได้เข้าถึงการบริการด้านสาธารสุขข้ันพื้นฐานมากขึ้น 

 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

          1.  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 

          2.  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการเข้ารับบริการด้านสวัสดิการสังคม 

          3.  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

          4.  ร้อยละที่ลดลงของการติดเชื้อโรคระบาดตามฤดูกาล 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

  2.1  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ 

  2.2  แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ฯ 

  2.3  แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 

  2.4  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา 

  2.5  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณะสุข 

 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

เป้าประสงค์ 

          3.1  ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตย์ทรงเป็นประมุข 

3.2  ประชาชนมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของส่วนราชการ 

          3.3  ประชาชนมีความรู้และได้รับบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

         1.  ร้อยละของประชาชนได้รับความรู้มากข้ึน 

         2.  ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของส่วนราชการมากข้ึน 

         3.  ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยมากขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
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  3.1  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 

  3.2  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  3.3  แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

เป้าประสงค์ 

          4.1  บุคลกรมีความรู้ ความสามารถ และนำความรู้ที่มีมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร 

          4.2  บุคลกรมีเครื่องมือ  เครื่องใช้ เพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

          1.  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของบุคลกรได้เข้ารับการพัฒนาความรู้เพิ่มมากขึ้น 

          2.  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของบุคลกรมีเครื่องมือ เครื่องใช้ อย่างเพียงพอ  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

          4.1  แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร 

 4.2  แนวทางการพัฒนาด้านเครื่องมือ  เครื่องใช้ และสถานที่ 

 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ 

          1.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน 

          2.  การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

          1.  สัดส่วนของพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 

          2.  สัดส่วนพื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้คงสภาพสมบูรณ์ 

กลยุทธ์และแนวทาง 

          1.  แนวทางการพัฒนาด้านการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  

6.  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
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  6.1  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  6.2  แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น 
 

พันธกิจ(ZMISION) 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคภายในตำบลให้มีคุณภาพ  สะดวกและ 
ปลอดภัย และเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมระหว่างตำบล อำเภอให้มีความสะดวกในการขนส่งสินค้า
เกษตรและการคมนาคม 
2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ 

ภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
3.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สะดวก 
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  
4. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับ ความคุ้มครองทางสังคม

ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุก

ภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่

โปร่งใส เป็นธรรมพัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความ

สร้างสรรค์ของคนไทย 

5.สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม ของชุมชน รวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ 
6.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณีดั่งเดิม ให้ได้รับการสืบทอดและการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือให้คงอยู่
สืบไปในกระแสโลกาภิวัฒน์ 
เป้าประสงค์ 

1. โครงสร้างพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาและได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน  และเชื่อมโยงการคมนาคมสู่ตำบลข้างเคียง  

2.  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่
ต้องการของตลาด  

3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับการช่วยเหลือในยามเกิดเหตุภัยพิบัติ
ได้อย่างทันท่วงที   
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4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  วัดได้จากรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน  การลดลงของอาชญากรรม
ในพ้ืนที่  ระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น   

5. สภาพพ้ืนที่ป่าคงความอุดมสมบูรณ์และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับตำบลมากขึ้น 

 6.  ประเพณี วัฒนธรรมดั่งเดิมได้รับการอนุรักษ์  รักษา ให้ได้รับการสืบทอดและการถ่ายทอดจาก
รุ่นสู่รุ่น เพ่ือให้คงอยู่สืบไป 
 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก พ.ศ. 2561 -2565เป็น

การดำเนินการภายใต้สถานการณ์และความเสี่ ยงซึ่ งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและ

ภายในประเทศโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจพลังงาน

และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อองค์การ

บริหารส่วนตำบลดังนั้นทิศทางการบริหารจัดการตำบลจึงมุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ตำบลเพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ

สาธารณูปโภคการพัฒนาด้านการศึกษาเศรษฐกิจภายในตำบลเพ่ือเป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของกลุ่มอาชีพภาคการเกษตรขณะเดียวกันจำเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจใน

ระดับจังหวัดภูมิภาคและระดับประเทศการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการเตรียม

ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพคนการ

เสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตำบลนอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือสร้างความเป็น

ธรรมในสังคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและ

เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมควบคู่กับการปลูก

จิตสำนึกค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่มโดยยังคงยึดหลักการ  “ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการ

ประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวและสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุข
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ให้คนตำบลนายางกลักทุกภาคส่วนต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกตำบลอย่าง

รอบคอบและวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาวและควรคำนึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาในกลุ่มภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ที่ควรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจากภาวะฝนแล้งให้เพียงพอต่อ

การอุปโภคบริโภคกรอบแนวคิดการพัฒนาตำบลนายางกลักจึงเป็นการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุภารกิจและ

วิสัยทัศน์ของตำบลโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำทางและคำนึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่

จะเป็นทั้งโอกาสและข้อจำกดัเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคตดังนี้ 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน (Enhancing the efficiency and Development of 

occupational sustainable) 

การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคมประปาไฟฟ้าและ

สาธารณูปการสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรและผังเมืองคือการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก

ในการขนส่งสินค้าเกษตรการส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพทั้งอาชีพหลักโดยเฉพาะส่วนใหญ่ร้อยละ  80 ของ

ประชากรทั้งหมดในตำบลเป็นเกษตรกร  ปลูกพืชหมุนเวียนระยะสั้น  เช่น มันสำปะหลัง  ข้าวโพด อ้อย ซึ่ง

ราคาสินค้าเกษตรมีความไม่แน่นอน  และมักจะตกต่ำในฤดูเก็บเกี่ยวรวมถึงปัญหาฝนทิ้งช่วงและการทำ

การเกษตรที่มีสารเคมีในปริมาณที่เป็นอันตราย ส่งผลสุขภาพของประชาชนการส่งเสริมการพัฒนาคนตั้งแต่

เกิดจนตายในทุกเพศทุกวัยการส่งเสริมการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพการและสุขภาพใจและปัญญาประชาชน

และผูด้้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลและภาครัฐอย่างทันท่วงทีและทั่วถึง

เป็นธรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของไทยและท้องถิ่นปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยให้กับรุ่นใหม่ 

การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

คมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการขยายฐานการผลิตอาทิไฟฟ้าและ

ประปาการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่ มผู้ผลิตในพ้ืนที่

ยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมสากลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งต้องมีการควบคุม

มาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมรับมือ

ผลกระทบจากปัญหาสังคมและปัญหาด้านสาธารณสุขที่อาจจะเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและ

นักท่องเที่ยวโดยเสรีอาทิโรคระบาดความขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมยา
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เสพติดการค้ามนุษย์จะต้องจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและ

ทั่วถึงการจัดการด้านการศึกษาเน้นการพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ

ภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนและนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียน

การสอน 

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy ) 

ประเทศไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนากระจายไปทุ กภาค

ส่วนการใช้หลักปรัชญานำทางในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารและกระแสการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลเน้นการนำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายของ

ครัวเรือนขณะที่ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนการพ่ึงตนเองพัฒนานวัตกรรมและคุณภาพ ชีวิตผ่าน

กระบวนการจัดทำแผนชุมชนสร้างแผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นชุมชนเข้มแข็งส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและ

เข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างกระแสการประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบต่างๆเพ่ือสร้างความเข้าใจ

หลักความพอประมาณการมีภูมิคุ้มกันและเงื่อนไขมีความรู้การมีคุณธรรมและความมีเหตุผลในการดำเนิน

ชีวิตจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักตลอดจนความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องในด้านการท่องเที่ยวการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ภาคประชาชนส่วนราชการ/องค์กรภาครัฐหน่วยงานเอกชนกลุ่มองค์กรต่างๆจึงกำหนดจุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์(Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักคือ“เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างย่ังยืนและสร้างพื้นฐานครอบครัวที่มีความสุข 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิโดยกำหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจน

รวมทั้งปรับปรุงเพ่ิมเติมกลยุทธ์ตามแนวทางตามหลักเกณฑ์และนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน   การจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักฉบับทบทวนใหม่  เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน

ภารกิจ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาตำบลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
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.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลการวิเคราะห์

ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วย

เทคนิค SWOTเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นภาวะแวดล้อม

ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ  ของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสภาพภาพของท้องถิ่นใน

ปัจจุบัน โดยเป็นการตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดใด” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการ

ดำเนินงานในอนาคตต่อไป  ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง 

Strength-S  จุดอ่อน Weak –W และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส Opportunity-O และอุปสรรค Threat-

T เป็นเครื่องมือ 

 จุดแข็ง Strength-S 

 1.  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก มีวิสัยทัศน์ และยึดถือแนวทางการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักในการบริหารงาน 

 2.  พ้ืนที่ตำบลนายางกลัก โดยเฉพาะในพ้ืนที่ด้านในของตำบลนายางกลัก เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่

สามารถสร้างรายได้ให้คนในตำบลนายางกลัก 

 3.  องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักเป็นหน่วยงานท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่เป็นนิติบุคคลสามารถ

แก้ไขปัญหาของประชาชนไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามกรอบกฏหมาย 

 4. ผู้นำชุมชน(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการพัฒนา

ท้องถิ่นร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักเป็นอย่างดี 

 5. มีหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน เพ่ือประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อประชาชน  

 6. พ้ืนที่ตำบลนายางกลักมีบริเวณกว้างมากถึง 236 ตร.กม.หรือมีเนื้อที่ประมาณ 147,500 ไร่   

จุดอ่อน Wewk-W 



 

91 
 

 1.  พ้ืนที่ตำบลนายางกลักมีบริเวณกว้างมาก  การพัฒนาด้านคมนาคมยังไม่ครอบคลุมทุกเส้นทาง  

ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเพ่ือการเกษตร  เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก

ในการพัฒนาให้ทั่วถึง 

 2. ประชาชนในบางพ้ืนที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง และไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 

 3. แหล่งน้ำทางธรรมชาติในแห้งในฤดูแล้ง  ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภค

บริโภค  

 4. บางพ้ืนที่เกิดอุทกภัยบ่อยครั้งทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 

 5. งบประมาณมีจำกัดในการพัฒนา  ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ 

 6. ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ  เช่นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวฯ 

โอกาส Opportunity –O 

 1. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้น ตามแผน พรบ.กระจายอำนาจให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ื อ

ประโยชน์ 

 3. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความสะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทำงานมาก

ขึ้น 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน กระตุ้น

ให้ชุมชนพ่ึงตนเอง 

 5. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส เปิด

โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์ 

อุปสรรคหรือข้อจำกัด Threats-T 

 1. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมภิาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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 2. การรับค่านิยมตะวันตกทำให้เกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น  เกิดหนี้สิน ประชาชนมีรายจ่าย

มากกว่ารายได ้

 3. ปัญหายาเสพติดเป็นอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่น   

 4. ปัญหาข้อจำกัดในเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน  เป็นอุปสรรค์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และแหล่ง

เงินทุน 

3.2  การประเมินสถานการณ์ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  ภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก  พ.ศ. 2559  

ในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ  ไม่เป็นไปตามแผนที่ควร  อันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและ

กิจกรรมในแผนพัฒนาตำบลประจำปีและมีรายได้ ทั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก จัดเก็บเอง    

ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บให้  และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอแก่การบริหาร ให้เป็นไป

ตามแผนพัฒนา ทำให้ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน แต่ส่วน

หนึ่ง      ก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควร 

 



ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

1 โครงการกอสรางถนนคนกรตีเสรมิ เพื่อการคมนาคมขนสง 1)  คุมเขาหวด 100,000 รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

เหล็ก หมูที่ 1 บานนายางกลัก สะดวกปลอดภัย (ชวงบานนายสุทิน ผลชวย) ใชถนนพอึพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

ขนาด 4x48x0.15 ม.

2)  คุมเขาหวด 100,000 " " "

ชวงบานนางมวน  เรอืงศักดิ์

ขนาด 4x48x0.15 ม.

3)  ซอยขางหลัง อบต.นายางกลัก 200,000 200,000 " " "

ขนาด 4x192x0.15 ม.

4)  ซอยเขาขวาง 100,000 100,000 100,000 100,000 " " "

ขนาด 4x192x0.15 ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากตามหลักศาสตรพระราชาสูการแขงขันอยางยั่งยนื

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพ่ือรับรองการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐานและการบรกิารสาธารณะ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

แบบ  ผ ๐๒



ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

5)  ซอยโรงฆาสัตววริยิะรุงเรอืงกิจ 100,000 รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

ขนาด 3x70x0.15 ม. ใชถนนพอึพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

6)  ซอยตลาดแกวนคร 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

7) คุม 2  ซอยบอบาดาล 100,000 100,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

8)  ซอย รพ.สต.ตําบลนายางกลัก 100,000 " " "

ขนาด 4x48x0.15 ม.

9)  ซอย รร.บานนาประชาสัมพันธ 200,000 200,000

ขนาด 4x192x0.15 ม.

2 โครงการกอสรางถนนคนกรตีเสรมิเหล็กเพื่อการคมนาคมขนสง 1)  คุมไทย-เขาเหลือง 100,000 100,000 100,000 100,000 " " "

หมูที่ 2  บานหัวสะพาน สะดวกปลอดภัย ขนาด 4x192x0.15 ม.

2)  สายบานหัวสะพาน-บานคลองไทร100,000 100,000 100,000 100,000 " " "

ขนาด 4x192x0.15 ม.

3)  ซอยสุขสวัสดิ์  ชวงท่ี 3 100,000 " " "

ขนาด 4x48x0.15 ม.
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งบประมาณ



ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

3 โครงการกอสรางถนนคนกรตีเสรมิเหล็กเพื่อการคมนาคมขนสง 1)  ซอยหวยลามชาม 200,000 200,000 100,000 รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

หมูที่ 3  บานวังตาทาว สะดวกปลอดภัย ขนาด 4x 240x 0.15 ม. ใชถนนพอึพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

2)  ซอยเฟองฟา-วัดโนนจําปา 100,000 100,000 100,000 100,000 " " "

ขนาด 4x192x0.15 ม.

3)ซอยบมขุนทด 100,000 100,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

4) ซอยพศินอก 100,000 100,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

4 โครงการกอสรางถนนคนกรตีเสรมิเหล็กเพื่อการคมนาคมขนสง 1)  คุมซับหงษ 200,000 100,000 " " "

หมูที่ 4  บานน้ําลาด สะดวกปลอดภัย ขนาด 5x115x0.15 ม.

2)  สายคุมซับเจรญิ-ประตูโขลง 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

3)  คุมรร.บานน้ําลาด-คุมซับเจรญิ 200,000 200,000 100,000 " " "

ขนาด 4x 240x 0.15 ม.
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งบประมาณ



ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

5 โครงการกอสรางถนนคนกรตีเสรมิเหล็กเพื่อการคมนาคมขนสง 1)  สายไรนายเงนิ-คลองนํ้าผุด 200,000 รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

หมูที่ 5  บานเสลี่ยงทอง สะดวกปลอดภัย ขนาด 4x96x0.15 ม. ใชถนนพอึพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

2)สายไรนายฮยุ-ไรนายเทยีม " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม. 200,000

3)  สายไรนางจตุพร-ไรนางสุข ยิ้มจัตุรัส 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

4)  สายหลัง รร.บานเสลี่ยงทอง 200,000 " " "

บานคลองไทร

ขนาด 4x96x0.15 ม.

6 โครงการกอสรางถนนคนกรตีเสรมิเหล็กเพื่อการคมนาคมขนสง 1) สายบานโคกสะอาด-บานนาลาด 200,000 200,000 200,000 200,000 " " "

หมูที่ 6  บานโคกสะอาด สะดวกปลอดภัย ขนาด 4x 480x 0.15 ม.

2)  สายโคกสะอาด-เขาเหลือง 200,000 200,000 100,000 " " "

ขนาด 4x 240x 0.15 ม.

3)  สายชื่นส-ีเขาเหลือง 200,000 200,000 100,000 " " "

ขนาด 4x 240x 0.15 ม.
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งบประมาณ



ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

6 โครงการกอสรางถนนคนกรตีเสรมิเหล็กเพื่อการคมนาคมขนสง 4)  สายซับตาแรด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

หมูที่ 6  บานโคกสะอาด สะดวกปลอดภัย ขนาด 4x 480x 0.15 ม. ใชถนนพอึพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

5)  สายบานโคกสะอาด-บานคลองไทร200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 " " "

ขนาด 4x 480x 0.15 ม.

6)  สายวังครก-ซับตาแรด 200,000 200,000 100,000 " " "

ขนาด 4x 240x 0.15 ม.

7)  สายสีจัน-บานหัวสะพาน 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

8)  ซอยประสบโชค 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

9)  ซอยหลังโรงเรยีนบานโคกสะอาด200,000 200,000 100,000 " " "

ขนาด 4x 240x 0.15 ม.

10)  ซอยรุงอรุณ 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.
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งบประมาณ



ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

6 โครงการกอสรางถนนคนกรตีเสรมิเหล็กเพื่อการคมนาคมขนสง 11)  ซอยเพชรสุข 200,000 รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

หมูที่ 6  บานโคกสะอาด สะดวกปลอดภัย ขนาด 4x96x0.15 ม. ใชถนนพอึพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

12)  ซอยดาวลอมเดอืน 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

13)  ซอยประปา 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

14)  ซอยเพรยีบพรอม 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

15)  ซอยอุดมสุข 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.
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งบประมาณ



ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

7 โครงการกอสรางถนนคนกรตีเสรมิเหล็กเพื่อการคมนาคมขนสง 1)  สายบานคลองไทร-บานโคกสะอาด500,000 500,000 รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

หมูที่ 7  บานคลองไทร สะดวกปลอดภัย ขนาด 4x 480x 0.15 ม. ใชถนนพอึพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

2)  สายบานคลองไทร-บานเสลี่ยงทอง 500,000 500,000 " " "

ขนาด 4x 480x 0.15 ม.

3)  ซอยตนตาล 500,000 500,000 " " "

ขนาด 4x 480x 0.15 ม.

8 โครงการกอสรางถนนคนกรตีเสรมิเหล็กเพื่อการคมนาคมขนสง 1)  สายเขาคอก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 " " "

หมูที่ 8  บานหวยนอย สะดวกปลอดภัย ขนาด 4x 1,200x 0.15 ม.

2)  สาย 2 บานหวยนอย-โชคสัมพันธ500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 " " "

ขนาด 4x 1,200x 0.15 ม.

3)  สายบานหวยนอย-บานหวยหนิฝน500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 " " "

ขนาด 4x 1,200x 0.15 ม.
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

4)  สายบานหวยนอย-ไรนายบุญเสรมิ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

ขนาด 4x 1,200x 0.15 ม. ใชถนนพอึพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

5)  คุม 7  ชวงท่ี 3 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 " " "

ขนาด 4x 1,000x 0.15 ม.

6) สายบานหวยนอย-บานประดูซับกาด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 " " "

ขนาด 4x 1,200x 0.15 ม.

7)  สายบานหวยนอย-เขาคันหอก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 " " "

ขนาด 4x 1,200x 0.15 ม.

10 โครงการกอสรางถนนคนกรตีเสรมิเหล็กเพื่อการคมนาคมขนสง 1)  ซอยโรงสีชุมชน 200,000 " " "

หมูที่ 10  บานหวยหนิฝน สะดวกปลอดภัย ขนาด 4x96x0.15 ม.

2)  ซอยอุษา 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

10 โครงการกอสรางถนนคนกรตีเสรมิเหล็กเพื่อการคมนาคมขนสง 3)  ซอยบานนายเชยีง-สระนํ้าหนองบัวแดง 200,000 รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

หมูที่ 10  บานหวยหนิฝน สะดวกปลอดภัย ขนาด 4x96x0.15 ม. ใชถนนพอึพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

4) สายรอบสระน้ําหนองบัวแดง 200,000 200,000 " " "

ขนาด 4x200x0.15 ม.

5)  ซอบบุญเชดิ 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

6)  ซอยก่ิงแกว 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

7)  ซอบบัวตูม 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

8)  ซอยสมยศ 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

10 โครงการกอสรางถนนคนกรตีเสรมิเหล็กเพื่อการคมนาคมขนสง 9)  ซอยกัญญา 200,000 รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

หมูที่ 10  บานหวยหนิฝน สะดวกปลอดภัย ขนาด 4x96x0.15 ม. ใชถนนพอึพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

10)  ซอยคุมไทย 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

11)  คุมซับสเลเต ชวงท่ี 4 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

11 โครงการกอสรางถนนคนกรตีเสรมิเหล็กเพื่อการคมนาคมขนสง 1)  สายบานวังชาง-บานหวยหนิฝน 200,000 200,000 200,000 200,000 " " "

หมูที่ 11  บานวังชาง สะดวกปลอดภัย ชวงท่ี 3

ขนาด 5x154x0.15 ม.

12 โครงการกอสรางถนนคนกรตีเสรมิเหล็กเพื่อการคมนาคมขนสง 1)  สายหลักบานเทพนมิิต 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 " " "

หมูที่ 12  บานเทพนมิิต สะดวกปลอดภัย ขนาด 5x950x0.15 ม.

13 โครงการกอสรางถนนคนกรตีเสรมิเหล็กเพื่อการคมนาคมขนสง 1)  สายบานโนนจําปา-บานโคกอนุ 200,000 " " "

หมูที่ 13  บานโนนจําปา สะดวกปลอดภัย ชวงท่ี 5 ขนาด 4x 96x 0.15 ม.
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

13 โครงการกอสรางถนนคนกรตีเสรมิเหล็กเพื่อการคมนาคมขนสง 2)  สายบานโนนจําปา-บานโคกอนุ 200,000 รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

หมูที่ 13  บานโนนจําปา สะดวกปลอดภัย ชวงท่ี 6  ขนาด 4x 96x 0.15 ม. ใชถนนพอึพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

3)  สายบานโนนจําปา-บานโคกอนุ 200,000 " " "

ชวงท่ี 7  ขนาด 4x 96x 0.15 ม.

4)  สายบานโนนจําปา-บานโคกอนุ 200,000 " " "

ชวงท่ี 8  ขนาด 4x 96x 0.15 ม.

5)  สายบานโนนจําปา-บานโคกอนุ 200,000 " " "

ชวงท่ี 9  ขนาด 4x 96x 0.15 ม.

2)  สายหลังวัดชัยมงคลโนนจําปา 200,000 " " "

ชวงท่ี 4 ขนาด 4x96x0.15 ม.

3)  สายรัสจัตุรัส 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

14 โครงการกอสรางถนนคนกรตีเสรมิเหล็กเพื่อการคมนาคมขนสง 1)  คุมเขานอย  ชวงท่ี 5 200,000 รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

หมูที่ 14  บานโนนเจรญิ สะดวกปลอดภัย ขนาด 4x96x0.15 ม. ใชถนนพอึพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

2)  คุมเขานอย ชวงท่ี 6 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

3)  คุมเขานอย ชวงท่ี 7 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

4)  คุมเขานอย ชวงท่ี 8 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

5)  คุมเขานอย ชวงท่ี 9 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

15 โครงการกอสรางถนนคนกรตีเสรมิเหล็กเพื่อการคมนาคมขนสง 1)  คุมประดูซับกาด ซอย 1 200,000 " " "

หมูที่ 15  บานประดูซับกาด สะดวกปลอดภัย ขนาด 4x96x0.15 ม.
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

15 โครงการกอสรางถนนคนกรตีเสรมิเหล็กเพื่อการคมนาคมขนสง 2) คุมประดูซับกาด  ซอย 2 200,000 รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

หมูที่ 15  บานประดูซับกาด สะดวกปลอดภัย ขนาด 4x96x0.15 ม. ใชถนนพอึพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

3)  คุมประดูงาม ซอย 3 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

16 โครงการกอสรางถนนคนกรตีเสรมิเหล็กเพื่อการคมนาคมขนสง 1)  สายบานเกาสัมพันธ -สระหลวง 200,000 " " "

หมูที่ 16  บานเกาสัมพันธ สะดวกปลอดภัย ขนาด 4x96x0.15 ม.

2)  ซอยสวงิอุทศิ 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

3)  คุมโชคสัมพันธ-เขาคอก 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.

4)  ซอยพญาไทร 200,000 " " "

ขนาด 4x96x0.15 ม.
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

งานวางทอระบายน้ํา/ทอลอดเหล่ียม รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

17 หมูที่ 1  บานนายางกลัก เพื่อใชเปนทางขาม 1)   ทอลอดเหล่ียมทางเขาอาง 500,000 ใชถนนพอึพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

ในการสัญจร เก็บนํ้าเขากรด

ขนาด 2 ชอง

18 หมูที่ 10  บานหวยหนิฝน เพื่อระบายน้ํา 1)  กอสรางรางระบายนํ้า คุม 4 500,000 " " "

ระยะทาง 300 เมตร

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนน เพื่อการคมนาคมสะดวก1)  ปรับปรุงถนน คสล. คุม 3 250,000 " " "

 คสล.และถนนแอสฟสตกิก มากขึ้น จนาด 4x150x0.15 ม.

19 หมูที่ 1  บานนายางกลัก

20 หมูที่ 2   บานหัวสะพาน เพื่อการคมนาคมสะดวก1)  ปรับปรุงถนนแอสฟสติกก 160,000 " " "

มากขึ้น ซอยหัตถกรรมไมไผ

ขนาด 4x100x0.05 ม.

2)  ปรับปรุงถนนแอสฟสติกก 160,000 " " "

ซอยมณธีรรม

ขนาด 4x100x0.05 ม.

106

งบประมาณ



ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

21 หมูที่ 3  บานวังตาทาว เพื่อการคมนาคมสะดวก1)  ปรับปรุงถนนแอสฟสติกก 480,000 รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

มากขึ้น สายหวยลางชาม ชวงท่ี 2 ใชถนนพอึพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

ขนาด 4x300x0.05 ม.

22 หมูที่ 7  บานคลองไทร เพื่อการคมนาคมสะดวก1)  ปรับปรุงถนนแอสฟสติกก 480,000 " " "

มากขึ้น สายอางเก็บน้ําบานคลองไทร

ขนาด 4x300x0.05 ม.

23 หมูที่ 8  บานหวยนอย เพื่อการคมนาคมสะดวก1)  ปรับปรุงถนนแอสฟสติกก 480,000 " " "

มากขึ้น สายหลักบานหวยนอย

ขนาด 4x300x0.05 ม.

2) สายบานหวยนอย-หวยตาคาม 400,000 400,000 " " "

ขนาด 4x500x0.05 เมตร

23 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนน คสลเพื่อการคมนาคมสะดวก1)  ปรับปรุงถนนแอสฟสติกก 400,000 400,000 " " "

และถนนแอสฟสตกิก มากขึน้ สายบานหวยหนิฝน-วัดพระบาทฯ

หมูที่ 10  บานหวยหนิฝน ขนาด 4x500x0.05 ม.

24 หมูที่ 11  บานวังชาง เพื่อการคมนาคมสะดวก1)  ปรับปรุงถนนแอสฟสติกก 400,000 400,000 " " "

มากขึ้น สายหลักบานวังชาง

ขนาด 4x500x0.05 ม.
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

25 หมูที่ 13  บานโนนจําปา เพื่อการคมนาคมสะดวก1)  ปรับปรุงถนนแอสฟสติกก 400,000 400,000 รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

มากขึ้น สายวัดชัยมงคลโนนจําปา ใชถนนพึอพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

ขนาด 4x500x0.05 ม.

2)สายบานโนนจําปา-บานโคกอนุ 400,000 400,000 " " "

ขนาด 4x500x0.05 ม.

3) ซอยคําพล  350,000 350,000 " " "

ขนาด 4x400x0.05 ม.

26 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อการคมนาคม 1)  สายขางปมนํ้ามัน-ไรนายเสนห 100,000 " " "

หมูที่ 1  บานนายางกลัก สะดวกมากขึน้ ระยะทาง 1,000 เมตร

2)  สายบานนายางกลัก-บานโคกมะกอก 200,000 " " "

ระยะทาง 2,000 เมตร

3) สายบานนายางกลัก-เขาขวาง 200,000 " " "

ระยะทาง 2,000  เมตร

4) สายบานนายางกลัก -ฝายน้ําลน 200,000 " " "

(เจกุล) ระยะทาง 1,000 เมตร
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

5) สายบานนายางกลัก-สํานักสงฆ 300,000 " " "

พรหมสถจิต ระยะทาง 3,000 เมตร

27 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อการคมนาคม 1)  สายบานหัวสะพาน-เขาเหลือง 100,000 " " "

หมูที่ 2  บานหัวสะพาน สะดวกมากขึน้ ระยะทาง 1,000  เมตร

2)  สายบานหัวสะพาน-บานคลองไทร 100,000 " " "

ระยทาง 2,000 เมตร

3) สายประปา-เขาเหลือง 100,000 " " "

ระยะทาง 2,000 เมตร
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

28 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อการคมนาคม 1)  สายหวยลางชาม 100,000 รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

หมูที่ 3  บานวังตาทาว สะดวกมากขึ้น ระยะทาง 1,000  เมตร ใชถนนพอึพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

2) สายบานวังตาทาว-บานวังชาง 100,000 " " "

ระยทาง1,000 เมตร

29 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อการคมนาคม 1)  สายบานน้ําลาด-บานเทพนา 200,000 " " "

หมูที่ 4  บานน้ําลาด สะดวกมากขึน้ ระยะทาง 2,000 เมตร

2) สายวังเสอืแช 100,000 " " "

ระยทาง 1,000 เมตร

3) สายเขานอย 200,000 " " "

ระยะทาง 1,000 เมตร

4) สายบานน้ําลาด-บานสะพานหนิ 200,000 " " "

ระยะทาง 2,000 เมตร
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

30 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อการคมนาคม 1)  สายอางเก็บน้ําบานเสลี่ยงทอง 100,000 รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

หมูที่ 5  บานน้ําลาด สะดวกมากขึน้ ระยทาง 1,000 เมตร ใชถนนพอึพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

2)  สายบานเสลี่ยงทอง-บานสวนสวรรค 100,000 " " "

ระยทาง 1,000  เมตร

31 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อการคมนาคม 1)  สายบานโคกสะอาด-บานน้ําลาด200,000 " " "

หมูที่ 6  บานโคกสะอาด สะดวกมากขึน้ ระยะทาง 2,000 เมตร

2)  สายบานโคกสะอาด-เขาเหลือง 100,000 " " "

ระยะทาง 1,000 เมตร

3) สายชื่นส-ีเขาเหลือง 100,000 " " "

ระยะทาง 1,000 เมตร

4) สายบานโคกสะอาด-ซับตาแรด 100,000 " " "

ระยะทาง 1,000 เมตร
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

31 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อการคมนาคม 5) สายบานโคกสะอาด-คลองไทร 200,000 รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

หมูที่ 6  บานโคกสะอาด สะดวกมากขึน้ ระยะทาง 2,000 เมตร ใชถนนพอึพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

6) สายวังครก-ซับตาแรด 100,000 " " "

ระยะทาง 1,000 เมตร

7) สายสีจัน-บานหัวสะพาน 100,000 " " "

ระยะทาง 1,000 เมตร

32 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อการคมนาคม 1)  สายหนิดาดรูแย 150,000 " " "

หมูที่ 8  บานหวยนอย สะดวกมากขึน้ ระยะทาง 1,500 เมตร

2) สายบานหวยนอย -เขาคันหอก 150,000 " " "

ระยะทาง 1,500 เมตร

3) สายบานหวยนอย -บานประดูซับกาด 200,000 " " "

ระยะทาง 2,000 เมตร
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

32 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อการคมนาคม 4) สายคุม 7 -เขาเหลือง 200,000 รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

หมูที่ 8  บานหวยนอย สะดวกมากขึน้ ระยะทาง 2,000 เมตร ใชถนนพอึพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

5)  สายบานหวยนอย-บานโคกอนุ 300,000 " " "

ระยะทาง 3,000 เมตร

33 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อการคมนาคม 1)  สายสามแยกซับสเลเต-ไรนายชัยโย100,000 " " "

หมูที่ 10  บานหวยหนิฝน สะดวกมากขึน้ ระยะทาง 1,000 เมตร

2) สายหวยซับหมู 200,000 " " "

ระยะทาง 2,000 เมตร

3)  สายเขากระโจม 200,000 " " "

ระยะทาง 2,000  เมตร

4)  สายอางเพิ่ม 100,000 " " "

ระยะทาง 1,000 เมตร

5)  สายบานหวยหนิฝน-บานบุงเวยีน 100,000

ระยะทาง 1,000 เมตร
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

34 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อการคมนาคม 1)  สายซับคลอ 100,000 รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

หมูที่ 12  บานเทพนมิิต สะดวกมากขึ้น ระยะทาง 1,000 เมตร ใชถนนพึอพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

2)  สายผาแดง 200,000 " " "

ระยะทาง 2,000 เมตร

3) สายซับขามปอม 200,000 " " "

ระยะทาง 2,000 เมตร

4)  สายคลองหัน 200,000 " " "

ระยะทาง 2,000 เมตร

5) สายซับน้ําหวาน 200,000 " " "

ระยะทาง 2,000 เมตร
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

35 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อการคมนาคม 1) สายบานโนนจําปา-บานวังตาทาว200,000 รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

หมูที่ 13  บานโนนจําปา สะดวกมากขึน้ ระยะทาง 2,000 เมตร ใชถนนพอึพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

2) สายบานโนนจําปา-บานโคกอนุ 200,000 " " "

ระยะทาง 2,000 เมตร

36 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อการคมนาคม 1)  สายคุมเขานอย-บานหนองรงั 200,000 " " "

หมูที่ 14  บานโนนเจรญิ สะดวกมากขึน้ ระยะทาง 2,000 เมตร

2)   สายเลยีบคลองปุย 200,000 " " "

ระยะทาง 2,000 เมตร

37 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อการคมนาคม 1)  สายฝายใหม 100,000 " " "

หมูที่ 15  บานประดูซับกาด สะดวกมากขึน้ ระยะทาง 1,000 เมตร

2) สายมอยูคา 100,000 " " "

ระยะทาง 1,000 เมตร
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

37 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อการคมนาคม 3) สายบานเกา 100,000 รอยละ 60 ของผูประชาชนใชสัญจร กองชาง

หมูที่ 15  บานประดูซับกาด สะดวกมากขึน้ ระยะทาง 1,000 เมตร ใชถนนพึอพอใจ ไป-มา ไดสะดวกขึน้

4)   สายขาง  ชย. 10 100,000 " " "

ระยะทาง 1,000 เมตร

38 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อการคมนาคม 1)  สายคุมโชคสัมพันธ 100,000 " " "

หมูที่ 16 บานเกาสัมพันธ สะดวกมากขึน้ ระยะทาง 1,000 เมตร

2) สายสระหลวง คจก. 100,000 " " "

ระยะทาง 1,000 เมตร

3) ซอยพยาไทร 100,000 " " "

ระยะทาง 1,000 เมตร
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

งานกอสรางฝาย/ซอมแซมฝาย รอยละ 60 ประชาชนมี กองชาง

51 หมูที่ 1  บานนายางกลัก เพื่อกักเก็บน้ําไวใช 1)  ฝาย มข.2527  ลําหวยปอ 500,000 ของผูใชนํ้า แหลงเก็บนํ้า

ในฤดูแลง พึงพอใจ เพิ่มมากขึ้น

52 หมูที่ 3  บานวังตาทาว เพื่อกักเก็บน้ําไวใช 1)  ฝาย มข. 2527 ลําหวยลางชาม 500,000 " " "

ในฤดูแลง จุดไรนายบุญหลาย ประเสรฐิจุมพล

(สท.นช.)

2) ฝาย มข.2527 ลําหวยลางชาม 500,000 " " "

จุดไรนางเบญจรัตน บอนขุนทด

(สท.นช.)

2)  ฝาย มข 2527 ลําหวยกระจวน 500,000 " " "

(สท.นช.)

53 หมูที่ 4  บานน้ําลาด เพื่อกักเก็บน้ําไวใช 1)  ฝาย มข 2527 คลองนํ้ากรอย 500,000 " " "

ในฤดูแลง (สท.นช)

54 หมูที่ 6  บานโคกสะอาด เพื่อกักเก็บนํ้าไวใช 1)  ฝาย มข. 2527 ลําหวยกระจวน 500,000 " " "

ในฤดูแลง (สท.นช)

2)  ฝาย มข. 2527 ซับตาแรด 500,000 " " "

(สท.นช)
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

54 หมูที่ 6  บานโคกสะอาด เพื่อกักเก็บนํ้าไวใช 3)  ฝาย มข 2527 วังครก 500,000 รอยละ 60 ประชาชนมี กองชาง

ในฤดูแลง (สท.นช) ของผูใชนํ้า แหลงเก็บนํ้า

พงึพอใจ เพิ่มมากขึ้น

4)  ฝาย มข 2527  วังขอน 500,000 " " "

(สท.นช)

5)  ฝาย มข. 2527 วังอายแกว 500,000 " " "

(สท.นช)

55 หมูที่ 8  บานหวยนอย เพื่อกักเก็บนํ้าไวใช 1)  ฝาย มข 2527 ฝายดนิดํา 500,000 " " "

ในฤดูแลง

2)  ปรับปรุงฝานยนํ้าลน 500,000 " " "

จุดไรนางพัน ครูทํานา

3)  ฝาย มข. 2527  500,000 " " "

จุดไรนายลําดวน 

56 หมูที่ 9  บานโคกอนุ เพื่อกักเก็บนํ้าไวใช 1)  ฝาย มข.2527 ลําหวยนอย 500,000 " " "

ในฤดูแลง จุดไรนายทองใบ  พลนา
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

56 หมูที่ 9  บานโคกอนุ เพื่อกักเก็บนํ้าไวใช 2) ฝาย มข.2527 ลําหวยกระจวน 500,000 รอยละ 60 ประชาชนมี กองชาง

ในฤดูแลง จุดไรนายบุญธรรม ศรสัีง ของผูใชน้ํา แหลงเก็บน้ํา

พงึพอใจ เพิ่มมากขึ้น

3)  ฝาย มข.2527 ลําหวยกระจวน 500,000 " " "

จุดไรนางสมบูรณ พมิายนอก

(สท.นช)

57 หมุที่ 11  บานวังชาง เพื่อกักเก็บน้ําไวใช 1)  ฝาย มข. 2527 ลําหวยนอย 500,000 " " "

ในฤดูแลง

58 หมูที่ 13  บานโนนจําปา เพื่อกักเก็บนํ้าไวใช 1)  เสรมิฝาย ลําหวยหนิดาดตาคาม 500,000 " " "

ในฤดูแลง

2)  ฝาย มข. 2527 ล้ําหวยกระจวน 500,000 " " "

59 หมุที่ 14  บานโนนเจรญิ เพื่อกักเก็บนํ้าไวใช 1)  ฝาย มข. 2527 ลําหวยลางชาม 500,000 " " "

ในฤดูแลง

2)  ฝาย มข.2527 คลองปุย 500,000
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

60 หมูที่ 16  บานเกาสัมพันธ เพื่อกักเก็บนํ้าไวใช 1)  ฝาย มข. 2527 ลําหวยกระจวน 500,000 รอยละ 60 ประชาชนมี กองชาง

ในฤดูแลง (สท.นช) ของผูใชนํ้า แหลงเก็บนํ้า

พงึพอใจ เพิ่มมากขึ้น

หมูที่ 17  บานหนองรงั เพื่อกักเก็บน้ําไวใช 1)  คลองอีสานเขียว 500,000 " " "

ในฤดูแลง (สท.นช)

15,570,000 12,100,000 8,900,000 8,300,000

65 59 47 33 33
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

1 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได ภายในตําบลนายางกลัก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 60 ของ ประชาชนได กองชาง

ระบบสาธารปโภค ผูใชไฟฟาพงึพอใจระบบสาธารณปโภค

ครบถวน ครบถวน

รวม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณ

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐานและการบรกิารสาธารณะ

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพ่ือรับรองการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากตามหลักศาสตรพระราชาสูการแขงขันอยางยั่งยนื

แบบ  ผ ๐๒



                 2.การพัฒนาคุณภาพชีวติและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยนื

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

1   โครงการติดตัง้เสยีงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธ ภายในตําบลนายางกลัก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนไดรับ ประชาชนไดรับ กองชาง

ในหมูบาน ของหนวยงานราชการ ขอมูลขาวสาร ขาวสารทาง

รอยละ 60 ราชการ

2 โครงการซอมแซมเสียงตามสาย " " 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

ภายในหมูบาน

รวม (2 รายการ) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.  การพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐานและการบรกิารสาธารณะ

1.3  แผนงานการสรางความเขมแข็ง

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากตามหลักศาสตรพระราชาสูการแขงขันอยางยั่งยนื

แบบ  ผ ๐๒



ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

งานขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะประโยชน รอยละ 60 ประชาชนมี กองชาง

1 หมูที่ 1  บานนายางกลัก เพื่อกักเก็บน้ําไวใช 1)  ลําหวยปอ ชวงท่ี 1 500,000 ของผูใชนํ้า แหลงเก็บนํ้า

ในฤดูแลง ระยะความยาว 500  เมตร พงึพอใจ เพิ่มมากขึน้

2)  ลําหวยปอ ชวงท่ี 2 500,000 " " "

ระยะความยาว 500  เมตร

3)  ลําหวยปอ ชวงท่ี 3 500,000 " " "

ระยะความยาว 500  เมตร

2 หมูที่ 2  บานหัวสะพาน เพื่อกักเก็บน้ําไวใช 1)ลําหวยกระจวน 500,000 " " "

ในฤดูแลง ระยะความยาว 500 เมตร

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากตามหลักศาสตรพระราชาสูการแขงขันอยางยั่งยนื

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมแบบมสีวนรวมและยั่งยนื

5  การบรหิารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

5.3 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

แบบ  ผ ๐๒



ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

2 หมูที่ 2  บานหัวสะพาน เพื่อกักเก็บน้ําไวใช 2)  คลองหนาวัดศรดีาวเรอืง 500,000 รอยละ 60 ประชาชนมี กองชาง

ในฤดูแลง ระยะความยาว 500 เมตร ของผูใชน้ํา แหลงเก็บน้ํา

พงึพอใจ เพิ่มมากขึ้น

3)   คลองหลังวัดศรดีาวเรอืง 500,000 " " "

ระยะความยาว 500 เมตร

3 หมูที่ 3  บานวังตาทาว เพื่อกักเก็บน้ําไวใช 1)  ลําหวยลางชามชวงท่ี 1 500,000 " " "

ในฤดูแลง ระยะความยาว 500  เมตร

2)  ลําหวยลางชาม ชวงท่ี 2 500,000 " " "

ระยะความยาว 500 เมตร

3) ลําหวยลางชาม ชวงท่ี 3 500,000 " " "

ระยะความยาว 500 เมตร

4 หมูที่ 4  บานน้ําลาด เพื่อกักเก็บน้ําไวใช 1)  คลองนํ้ากรอย ชวงท่ี 1 500,000 " " "

ในฤดูแลง ระยะความยาว 500 เมตร

 

งบประมาณ



ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

4 หมูที่ 4  บานน้ําลาด เพื่อกักเก็บน้ําไวใช 2)  คลองนํ้ากรอย ชวงท่ี 2 500,000 รอยละ 60 ประชาชนมี "

ในฤดูแลง ระยะความยาว 500 เมตร ของผูใชน้ํา แหลงเก็บน้ํา

พงึพอใจ เพิ่มมากขึ้น

3)  สระนํ้าสาธารณะคุมซับหงษ 500,000 " " "

5 หมูที่ 5  บานเสลี่ยงทอง เพื่อกักเก็บน้ําไวใช 1)  อางเก็บนํ้าบานเสลี่ยงทอง 500,000

ในฤดูแลง (ฃวงทายอางเก็บน้ํา)

2)  ลําหวยจํารุ 500,000 " " "

3) สระนํ้าสาธารณะฯ ลูกที่ 1 500,000 " " "

4)  สระนํ้าสาธารณะ ลูกที่ 2 500,000 " " "

6 หมูที่ 6  บานโคกสะอาด เพื่อกักเก็บนํ้าไวใช 1)  ลําหวยกระจวน ชวงท่ี 1 500,000 " " "

ในฤดูแลง ระยะความยาว 500  เมตร

2)  ลําหวยกระจวน ชวงท่ี 2 500,000 " " "

ระยะความยาว 500 เมตร

งบประมาณ



ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

6 หมูที่ 6  บานโคกสะอาด เพื่อกักเก็บนํ้าไวใช 3)  ลําหวยวังขอน 500,000 รอยละ 60 ประชาชนมี กองชาง

ในฤดูแลง ระยะความยาว 500 เมตร ของผูใชน้ํา แหลงเก็บน้ํา

4)  ลําหวยวังครก 500,000 พงึพอใจ เพิ่มมากขึ้น

ระยะความยาว 500 เมตร

7 หมูที่ 8  บานหวยนอย เพื่อกักเก็บนํ้าไวใช 1)  ลําหวยฝายดินดํา ชวงท่ี 1 500,000

ในฤดูแลง ระยะความยาว 500 เมตร

2)  ลําหวยฝายดินดํา ชวงท่ี 2 500,000 " " "

ระยะความยาว 500 เมตร

8 หมูที่  10  บานหวยหนิฝน เพื่อกักเก็บน้ําไวใช 1)  สระนํ้าสาธารณะฯ คุมซับสเลเต 500,000 " " "

ในฤดูแลง

2)สระนํ้าคุมพระบาทฯ 500,000

9 หมูที่ 12 บานเทพนมิิต เพื่อกักเก็บนํ้าไวใช 1) คลองหัน 500,000 " " "

ในฤดูแลง

2)  สระนํ้าคุมผูใหญบาน 500,000 " " "

10 หมูที่ 13  บานโนนจําปา เพื่อกักเก็บนํ้าไวใช 1)  ลําหวยหวยหนิดาดตาคาม 500,000 " " "

ในฤดูแลง ระยะความยาว 500  เมตร

งบประมาณ



ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

11 หมูที่ 14  บานโนนเจรญิ เพื่อกักเก็บนํ้าไวใช 1)  ลําหวยลางชาม 500,000 รอยละ 60 ประชาชนมี กองชาง

ในฤดูแลง ระยะความยาว 500 เมตร ของผูใชน้ํา แหลงเก็บน้ํา

2)  คลองปุย 500,000 พงึพอใจ เพิ่มมากขึ้น

ระยะความยาว 500 เมตร

12 หมูที่ 15  บานประดูซับกาด เพื่อกักเก็บน้ําไวใช 1)  สระนํ้าสาธารณะประโยชน 500,000 " " "

ในฤดูแลง

รวม 5,500,000 5,500,000 3,000,000 1,000,000 0

11 11 6 2

งบประมาณ



ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับ

ผดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการบริการ
สาธารณะ 

เศรษฐกิจ -อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-เคหะและชุมชน 
-สร้างความ
เข้มแข็ง 

กองช่าง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

2 การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชน 
 
 
เศรษฐกิจ 

-การศึกษา 
-สาธารณะสุข 
-สังคมสงเคราะห์ 
-เกษตร 

กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุข 
กองสวัสดิการฯ 
สำนักปลัด 

 
 
 
กองช่าง 
 

3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

บริหารงาน
ทั่วไป 

-การรักษาความ
สงบภายใน 

สำนักปลัด กรมป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

4 การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

บริหารงาน
ทั่วไป 
เศรษฐกิจ 

-บริหารงานทั่วไป 
 
-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

สำนักปลัด 
 
กองช่าง 

 

5 การพัฒนาด้านบริหารทรัพยากร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ 
 
 

-เคหะและชุมชน 
 
-เกษตร 

กองช่าง 
 
สำนักปลัด 

 

6 การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชน
และสังคม 

-ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ  

 



 
 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือ การประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และผลเป็นอย่างใดเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับ
ต่อไปได ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่
ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนำไปสูการวัดความสำเร็จของแต่ละโครงการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นไดว่าการ
พัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้น 
ในขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ไดข้อมูลที่เป็นจริง อันจะ
นำมาสูบทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน  

การติดตาม (Monitoring)จะทำให้เราทราบไดว่า ขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ หรือ
แผน พัฒนาท้องถิ ่นในระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที ่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได  เช่น 
GantChart จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามไดว่า การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีการดำเนินการในช่วงใดตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไวหรือไม่แผนการดำเนินงานประจำปีก็จะ
เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินการ 

การประเม ินผล (Evaluation)จะต ้องม ี เกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และต ัวช ี ้ วัด 
(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดำเนินงาน กิจกรรมจากเป้าหมายที่กำหนดตาม

แผนการประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่ตอบคำถามว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงค์
ที่กำหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 
ประการ คือ 

(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการวัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของ
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได  จำนวนแหล่งน้ำขนาดเล็กเพ่ือ
การเกษตร สัดส่วนปริมาณงานก่อสร้างเทียบกับเป้าหมายช่วงเวลาที่กำหนด 

(2) จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมายจึง
จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ไดดำเนินการไป
แล้วทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์  เดือน 
ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase)                
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(3) ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง

ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ไดแก งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณท่ีอยู่ระหว่างผูกพันเงินงบประมาณ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคนวัน (Man–
month) 

(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะ 
เวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกำหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุ
เป้าหมายด้านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ไดกับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดำเนินงาน

ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่
ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4ประการ คือ 

(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพื่อให้ไดผลที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะใช้ไดกับการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สมประโยชนลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

 (2) ผลิตภาพต่อกำลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
โครงการซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการดำเนินการโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกำลังคนที่เหมาะสมในการ
ดำเนินกิจกรรมและการเพิ่มเติมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 

(3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จำนวน
ครัวเรือนที่ไดรับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการ
ขยายโอกาสทางการ ศึกษาในแต่ละปีจำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ ไดรับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละชว่ง
ไตรมาส 

(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินโครงการ การตัดทอน
ขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปโภคการ
คิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉพาะด้าน โดยจาก

ผลลัพธ์ จากการดำเนินงาน ตลอดจนการเปลี ่ยนแปลงของประชากรของกลุ่ มเป้าหมายตามโครงการ
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 
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(2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จโดยให้ความสำคัญกับมติการมีส่วนร่วม โดย

สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลไดว่ามีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสำเร็จมากน้อย
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนไดอย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจำนวน
ประชากร ความถีร่ะดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนติดตามผล 

(3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

(4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผล เพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการ
บรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการ หรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการหรือไม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว 

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน

ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งผู้มุ่งหวัง( Intended Impacts) และผลกระทบที่ไม่ได
มุ่งหวัง (Unintended Impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

(1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได ความเป็นอยู่ โอกาส ทางการศึกษา การมีงานทำ สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ไดรับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดำรงชีวิต 

(2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบาย ผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 

(3) การเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวช ี ้ว ัดผลกระทบโดยให้ความสำคัญเรื่ องการ
เปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของ
ครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบธรรมชาติยิ่งขึ้น 
การปฏิบัติของยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากข้ึนและลดละพฤติกรรมการ
ซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมที่มิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

5. เกณฑ์ความสอดคลอง (Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคลองมุ่งความสอดคลอง พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอด

คลองกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไวแต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมิน
ความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคำถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานสอดคล
องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงไดหรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
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(1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจำนวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

ทั้งท่ีไดรับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามความเร่งดวน
ตามความรุนแรงของปัญหา 

(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูไดจากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการนำมาใช้ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการดำเนินโครงการ และความสอดคลองกับปัญหาหลัก 

(3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการ
ของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คำเรียกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ไดรับผลประโยชนจากการดำเนินโครงการหรือไดรับความเสียหาย
จากการดำเนินโครงการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคลองในการดำเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชากรเป้าหมาย 

6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องมาจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ

กิจกรรมว่าจะสามารถดำเนินต่อไปไดโดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในการ
เลี้ยงตัวเองได นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ประกอบด้วยตัวชี้วัด
ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 

(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ 
อาทิ จำนวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับ
ผลผลิตที่ได ปริมาณเงินทุนสำรอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จำนวนและ
ขนาดกองทุนดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 

(2) สมรรถนะด้านสถาบัน เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการ
พัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องระดับการมีส่วนร่วมของประชากร
กลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดำเนินโครงการ 

 (3) ความเป็นไปไดในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ
พึ่งตนเองโอกาสและช่องทางในการขยายผลการดำเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสำเร็จด้วยดีทั้งการ
ขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจำนวนประชากรเป้าหมาย การขยายกำลัง 

ผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ไดแก การขยายพื้นที่โครงการ การขยาย
เครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

8. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ที ่มุ ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์

ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะไดรับประกันเรื่องความเป็น 
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ธรรม ความเสมอภาคความทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า(Values) และการกระจาย

ผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญทุกกลุ่ม

ย่อยในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ำแกกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอื่น การ
จัดหาตำแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้
แกประชากรทุกสาขาอาชีพ 

(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ 
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดำเนินโครงการให้ความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศหรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส 
บทบาทระหว่างชาย/หญิง การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 

(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชน
รุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและใช้ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหา
พลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้าน
สังคม โดยคำนึงถึงชนรุ่นอนาคต ซึ่งจะเป็นผู้ไดรับผลกระทบจากการตัดสินและการดำเนินโครงการในปัจจุบัน 

9. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง(Externalities) 
เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่า การดำเนินโครงการจะไม่

ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ ๓ ประการ คือ 
(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการ

ดำเนินการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ในช่วงก่อนทำโครงการเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบใน
ลักษณะที่เหมาะสม และเป็นธรรมแกผู้เสียหาย เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดำเนินโครงการ 

 (2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่
เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชน
โดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ต้องถูกน้ำท่วม
เสียหายจากอุทกภัย 

(3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดำเนิน
โครงการและส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดำเนินงานที ่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการสูญเสียโครงสร้างแบบแผนและวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ืออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดังเดิม 

เกณฑ์และตัวชี้ว ัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้ เป็นเครื่องมือในการประเมินผล โครงการซึ่ง
ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์และตัวชี้วัดจะเป็นประโยชนในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกำหนดและวัดตัวแปรเฉพาะ
เพ่ือประมาณเป็นตัวชี้วัดรวมของแต่ละโครงการต่อไป 
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4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  หมวด 6 ข้อ  28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
เพ่ือทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการ
ดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือ ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะมอบหมายให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ ภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ 
กำหนดก็ไดและให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

การติดตามถือไดว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่
โดยที ่ “การติดตาม” (monitoring)หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ ่งถูกออกแบบมาเพื ่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ(Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการ
ทำงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ยอมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินที่กำหนดไว กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ไดรับประโยชนหรือไดรับน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาใน การควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 

ในส่วนของ “การประเมินผล” (Evaluation)เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับ
การติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ดำเนินการ ซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า แผนงานที่
กำหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ไดดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
เป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จของแผนงานที่กำหนดไวหรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคลองกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใดการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีข้ันตอนในการดำเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม เพื่อกำหนด
กรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีดังนี้ 

1.1 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์ที่กำหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ

ทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
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(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีก็ได้โดย
อย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯ จะ พิจารณา 

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นดำเนินการติดตาม

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นดำเนินการติดตาม
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถ
ติดตามประเมนิผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั ้นตอนที ่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี
ต่อผู ้บริหารท้อง ถิ ่นเพื ่อให้ผ ู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอต่อสภาท้องถิ ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นและ
คณะกรรมการประสานแผน พัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดพร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็น/ข้อเสนอ 
แนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีและโครงการพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
ประสานแผน พัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
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4.3   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6  ข้อ 29 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 
13 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู ้บริหารท้องถิ ่น  เพื ่อให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอต่อสภา ท้องถิ ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ์  

2548 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 
การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  
ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)  

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
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4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 4.1.1  เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง

ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 4.1.2 ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
 4.1.3 ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้

ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้   
 
4.2 ข้อสังเกตุ ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 4.2.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น

กรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
4.2.2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี 
4.2.3 ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4.2.4 องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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