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ค าน า 

ผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ ๎๑๒ํ-๎๑๒๑ณ ขององค์การบริหารสวนต าบลกวางจน  
เดด านินตามนวทางการทบทวนผนพัฒนาทองถิไน ของกรมสงสริมการปกครองทองถิไน กระทรวงมหาดเทย 
ดวนทีไสุด ทีไ มท ์๔ํ์ธ๏นว ๎๕๏ํ ลงวันทีไ ํ๑  พฤษภาคม  ๎๑๒๎ รืไองซักซอมนวทางการทบทวน
ผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ ๎๑๒ํ-๎๑๒๑ณ ขององค์กรปกครองสวนทองถิไน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยการบริหารงานจังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ พธศธ ๎๑๑ํ มาตรา ํ๕ วรรคสาม พืไอ฿ห
สอดคลองละชืไอมยงกับผนจังหวัด ผนกลุมจังหวัด รวมทัๅงผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ฿นพืๅนทีไ
เดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอ฿หกดประยชน์สูงสุด฿หกับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามขอ ๑ หงระบียบ
กระทรวงมหาดเทยวาดวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน พธศธ ๎๑๐๔ ละทีไกเข
พิไมติม ซักซอมนวทางการทบทวนผนพัฒนาทองถิไน พรอมทัๅงก าหนดระยะวลาผนพัฒนาทองถิไนป็ น
ระยะวลาหาปี ฒพธศธ๎๑๒ํ-๎๑๒๑ณ ดยระยะริไมรกของการทบทวนผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ๎๑๒ํ-

๎๑๒๑ณ ฿หจัดท าประชาคม฿นระดับต าบล ละ฿หองค์กรปกครองสวนทองถิไนด านินการทบทวนผนพัฒนา
ทองถิไน ฒพธศธ ๎๑๒ํ-๎๑๒๑ณ ฿หลวสรใจภาย฿นวันทีไ ํ๑ มิถุนายน  ๎๑๒๎  ละจัดท าผนพัฒนาทองถิไนขึๅน
ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน พธศธ ๎๑๐๔ ตาม
หนังสือดวนทีไสุด ทีไ มท ์๔ํ์ธ๏ นว๑๓๕๓ ลงวันทีไ  ํ์  ตุลาคม  ๎๑๑๕ รืไองซักซอมนวทางการจัดท า
ผนละประสานผนพัฒนาทองถิไนสีไปี ฒพธศธ๎๑๒ํ-๎๑๒๐ณ ขององค์กรปกครองสวนทองถิไน ตามระบียบ
กระทรวงมหาเทยวาดวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน ฒฉบับทีไ ๎ณ พธศธ ๎๑๑๕ ป็น
การจัดท าผนทีไสอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิไน฿นขตจังหวัด ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทองถิไนตามนวทางศรษฐกิจพอพียง ดยค านึงถึงการบูรณา
การยุทธศาสตร์ประทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การขาสูประชาคมอาซียน ละนวทางด านินการ
ตรียมความพรอมพืไอขาสูประชาคมอาซียนขององค์กรปกครองสวนทองถิไน ยุทธศาสตร์การพัฒนาพืๅนทีไ ผัง
มืองรวม ผนชุมชนนผนหมูบาน ละสภาพปัญหาความตองการของประชาชน฿นพืๅนทีไ ละ฿ชป็นกรอบ฿นการ
จัดท างบประมาณรายจายขององค์การบริหารสวนต าบลกวางจน ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิไน พธศธ ๎๑๐ํ ละทีไกเขพิไมติม 
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนาทองถิไน เดรวบรวมประดในหลักการพัฒนา ปัญหา
ความตองการ ละขอมูลน ามาจัดท ารางผนพัฒนาทองถิไน พืไอสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิไนพิจารณา
รางผนพัฒนาทองถิไน ละสนอผูบริหารพิจารณาพืไอสนอรางผนพัฒนาทองถิไนตอสภาองค์การบริหารสวน
ต าบลกวางจน พจิารณา฿หความหในชอบ ละประกาศ฿ชผนพัฒนาทองถิไน ตามระบียบกระทรงมหาดเทยวา
ดวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน พธศธ ๎๑๐๔ ละระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดวย
การจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน ฒฉบับทีไ ๏ณ พธศธ ๎๑๒ํ ขอ ๎๎ ตามล าดับ 

องคก์ารบริหารสวนต าบลกวางจน หวังป็นอยางยิไงวาผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ ๎๑๒ํ-๎๑๒๑ณ   
ฉบับพิไมติม ฉบับทีไ ํ ฉบับนีๅ จะป็นผนพัฒนาทองถิไน ทีไสนองตอบปัญหานความตองการของประชาชนต าบล
กวางจน พรอมทัๅงรองรับการขาสูประชาคมอาซียนของประทศเทยตอเป  

       

           คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนา 

 องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน  
  ตุลาคม  ๎๑๒๎ 
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สารบัญ 

หนา 

สวนทีไ  ํ สภาพทัไวเปละขอมูลพืๅนฐานของต าบลกวางจน    ํ 

ํ.ํ ดานศักยภาพ        ๏    

 ํธ๎ สภาพทางศรษฐกิจ       ๐       
 ํ.๏ สภาพทางสังคม       ๑   

 ํ.๐ การบริการพๅืนฐาน       ๕  

 ํธ๑ ขอมูลอืไน โ        ํํ  

 ํธ๒ ศักยภาพ฿นต าบล       ํ๏  

 ํธ๓ ศรษฐกิจพอพียงทองถิไน      ํ๕  

 ํธ๔ ศาสนา ประพณี  วัฒนธรรม      ๎์  

 ํธ๕ ทรัพยากรธรรมชาติ       ๎ํ  

 ํธํ์ อืไน โ         ๎ํ  

สวนทีไ  ๎  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสวนทองถิไน        

       ๎ธํ ความสัมพันธ์ระหวางผนพัฒนาระดับมหภาค    ๎๎  

  ๎ธ๎ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนอื   ๓ํ  

  ๎ธ๏ ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด      ๓ํ  

 ๎ธ๐ ผน THAILAND ๐ธ์       ๓๒  

  ๎ธ๑ รายละอียดผนยุทธศาสตร์      ๔๐  

สวนทีไ  ๏  การน าผนพัฒนาทองถิไนฒพธศธ ๎๑๒ํ-๎๑๒๑ณ เปสูการปฏิบัติ            ๔๔ 

  ๏ธํ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาละผนงาน     ๔๔  

 ๏ธ๎ บัญชีครงการพัฒนา       ๔๕  

 ๏ธ๏ รายละอียดครงการพัฒนา       ๔๕ 

ฒส าหรับ อุดหนุนองคก์รปกครองสวนทองถิไน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชนณ 
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  ๏ธ๐ รายละอียดครงการพัฒนา       ๕ํ  

                       ฒส าหรับประสานครงการพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดณ  

  ๏ธ๑ รายละอียดครงการพัฒนา       ๕ํ  

  ฒส าหรับ ครงการพัฒนาทีไองค์กรปกครองสวนทองถิไนการดยเม฿ชงบประมาณณ  

  ๏ธ๒ บุญชีสรุปครงการพัฒนา      ํ๎์  

  ๏ธ๓ บุญชีครุภัณฑ์        ํ๎ํ  

สวนทีไ  ๐   การติดตามละประมินผล      ํ๎๏ 

  ๐ธํ การตดิตามละประมินผลยุทธศาสตร์     ํ๎๏  

 ๐ธ๎ นวทางการพิจารณาการตดิตามละประมินผลครงการ  ํ๎๑  

              พืไอความสอดคลองผนพัฒนาทองถิไน       

 ๐ธ๏ นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร ์ฯ  ํ๎๕  

 ๐ธ๐ นวทางบืๅองตน฿นการ฿หคะนนทางการพิจารณาการตดิตาม ฯ ํ๏ํ  

  ๐ธ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถิไน฿นภาพรวม     ํ๏๏  

         

ภาคผนวก          ํ๏๑ 

ค าสัไงคณะกรรมการการจัดท าผนผนพัฒนาทองถิไน     
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บันทึกหลักการละหตุผล 

ประกอบผนพัฒนาทองถิไนทองถิไน ฒพธศธ ๎๑๒ํ – ๎๑๒๑ณ ฉบับพิไมติม ฉบับทีไ ํ 

ขององค์การบริหารสวนต าบลกวางจน  อ าภอภูขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
------------------------------------------------------ 

หตุผลละความจ าป็น 

 หตุผลละความจ าป็ น฿นการ ทบ ทวน ผนพั ฒ นาทองถิไน ทองถิไ น  ฒพ ธศ ธ๎ ๑ ๒ํ  –  
๎๑๒๑ณ ฉบับพิไมติม ฉบับทีไ ํ ขององค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

 ตามทีไ องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน  มีภารกิจส าคัญ฿นการพัฒนาทองถิไน฿นขตพืๅนทีไ
รับผิดชอบ  พืไอพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน฿นสวนรวม฿หดีขึๅน เดอนุมัติประกาศ฿ชผนพัฒนาทองถิไน 
ฒพธศธ ๎๑๒ํ – ๎๑๒๑ณ  มืไอวันทีไ  ํํ  กรกฎาคม  ๎๑๒๎ เปลวนัๅน  

 นืไองจากการจัดท าครงการนกิจกรรม ดังปรากฏ฿นผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ ๎๑๒ํ  
– ๎๑๒๑ณ  ขององค์การบริหารสวนต าบลกวางจน ยังเมครอบคลุมละมีความจ าป็นรงดวน฿นการ฿หบริการ
สาธารณะกประชาชน฿นพืๅนทีไป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล จึงมีความจ าป็นตองพิไมติมกเข
ปลีไยนปลงผนครงการนกิจกรรม฿หสอดคลองกับขอทใจจริงละสถานการณ์ปัจจุบันพืไอด านินการ฿หกิด
ประยชนส์ูงสุดตอประชาชนดยสวนรวมละพืไอตอบสนอง กเขปัญหาความดือดรอน฿หกับประชาชน฿นพืๅนทีไ
รับผิดชอบ  ดังนัๅน พืไอ฿หถูกตองละป็นเปตามระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดวยการจัดท าผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิไน พธศธ ๎๑๐๔  ละฉบับทีไ ๎ พธศธ ๎๑๑๕ ขอ  ๕  พืไอประยชน์ของประชาชน  
องค์กรปกครองสวนทองถิไนอาจพิไมติมหรือปลีไยนปลงผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ๎๑๒ํ-๎๑๒๑ณเด ประกอบ
กับหนังสือซักซอมนวทางการทบทวนผนพัฒ นาทองถิไน  ของกรมสงสริมการปกครองท องถิไ น 
กระทรวงมหาดเทย ดวนทีไสุด ทีไ มท ์๔ํ์ธ๏นว ๎๕๏ํ ลงวันทีไ ํ๑  พฤษภาคม  ๎๑๒๎ รืไองซักซอมนว
ทางการทบทวนผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ ๎๑๒ํ-๎๑๒๑ณ ขององค์กรปกครองสวนทองถิไน ประกอบกับพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ พธศธ ๎๑๑ํ มาตรา ํ๕ วรรคสาม 
พืไอ฿หสอดคลองละชืไอมยงกับผนจังหวัด ผนกลุมจังหวัด รวมทัๅงผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
฿นพืๅนทีไเดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอ฿หกดประยชน์สูงสุด฿หกับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามขอ ๑ หง
ระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน พธศธ ๎๑๐๔ ละทีไ
กเขพิไมติม ซักซอมนวทางการทบทวนผนพัฒนาทองถิไน พรอมทัๅงก าหนดระยะวลาผนพัฒนาทองถิไนป็น
ระยะวลาหาปี ฒพธศธ๎๑๒ํ-๎๑๒๑ณ ดยระยะริไมรกของ 
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การทบทวนผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ๎๑๒ํ-๎๑๒๑ณ ฿หจัดท าประชาคม฿นระดับต าบล ละ฿หองค์กรปกครอง
สวนทองถิไนด านินการทบทวนผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ ๎๑๒ํ-๎๑๒๑ณ ฿หลวสรใจภาย฿นวันทีไ ํ๑ มิถุนายน  
๎๑๒๎   

นืไองจากระยะวลา฿นการรวบรวมพิจารณาของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผน
องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน ละคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลกวางจน เมทันวลาทีไ
ก าหนดตามระบียบดังกลาว  จึงขออนุมัติ฿หขยายระยะวลาผอนผันการทบทวนผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ 
๎๑๒ํ-๎๑๒๑ณ จากนายอ าภอ  ออกเปอีกเมกินวันทีไ ํ๑  กรกฎาคม  ๎๑๒๎ ละ฿หด านินการตามระบียบ
นีๅ  ดยมีขัๅนตอนด านนิการดังนีๅ 

ํ. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนาทองถิไนจัดท ารางผนพัฒนาทองถิไนฒพธศธ 
๎๑๒ํ-๎๑๒๑ณทีไพิไมตมิหรอืปลีไยนปลงพรอมหตุผลละความจ าป็นสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิไน  
ละ฿หป็นเปตามหนังสือซักซอมนวทางการทบทวนผนพัฒนาทองถิไน ของกรมสงสริมการปกครองทองถิไน 
กระทรวงมหาดเทย ดวนทีไสุด ทีไ มท ์๔ํ์ธ๏นว ๎๕๏ํ ลงวันทีไ ํ๑  พฤษภาคม ๎๑๒๎ รืไองซักซอมนว
ทางการทบทวนผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ๎๑๒ํ-๎๑๒๑ณ ขององค์กรปกครองสวนทองถิไน 

๎. คณะกรรมการพัฒนาทองถิไนละประชาคมทองถิไนพิจารณารางผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ 
๎๑๒ํ-๎๑๒๑ณ ทีไพิไมตมิ หรอืปลีไยนปลงพืไอสนอผูบริหารทองถิไน 

๏. ผูบริหารทองถิไนพิจารณาอนุมัตริางผนพัฒนาทองถิไนฒพธศธ๎๑๒ํ-๎๑๒๑ณทีไพิไมตมิหรอื 

ปลีไยนปลงละประกาศ฿ชผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ๎๑๒ํ-๎๑๒๑ณ ทีไพิไมตมิหรือปลีไยนปลง 

พืไอ฿หป็นเปตามกฎหมายวาดวยสภาต าบลละองค์การบริหารสวนต าบล  ส าหรับองค์การบริหาร
สวนต าบล  ฿หผูบริหารทองถิไนสนอรางผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ๎๑๒ํ-๎๑๒๑ณ ทีไพิไมติมหรือปลีไยนปลง
ตอสภาองค์การบริหารสวนต าบลพืไอ฿หความหในชอบกอน  ลวผูบริหารทองถิไนจึง พิจารณาอนุมัติละ
ประกาศ฿ชตอเป  

ดังนัๅน  องค์การบริหารสวนต าบลละจงึเดทบทวนผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ๎๑๒ํ – ๎๑๒๑ณ ฉบับ
พิไมติม ฉบับทีไ ํ นีๅขึๅนพืไอ฿หมีความหมาะสม สอดคลองกับปัญหาละความตองการของประชาชน ละ
พืไอ฿หสามารถกปัญหา ความจ าป็นรงดวน ทันตอสถานการณ์฿นปัจจุบัน  อีกทัๅง฿ชป็นกรอบ฿นการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตอเป  ละการทบทวนผนพัฒนาพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ๎๑๒ํ-๎๑๒๑ณ ฉบับพิไมติม ฉบับทีไ 
ํ ฿นครัๅงนีๅ จะกิดประยชน์สูงสุดกประชาชนละองค์กรป็นส าคัญ   
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ส่วนที่  ๑   
สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐานของต าบลกวางโจน 

สภาพทัว่ไป 

๑.ด้านศักยภาพ 

๑.๑ ทีต่ั้งและขนาด 

ต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ  ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องอ าเภอภูเขียว  ห่าง 

จากอ าเภอไปตามทางสายภูเขียว-ชยัภูมิ  เป็นระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร  มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ ๗๘.๖  ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ ๔๙,๑๒๕ ไร่ มีพื้นท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี ๕ ของอ าเภอภูเขียว รองจากเทศบาลบา้นแกง้ 
เทศบาลธาตุทอง  ต าบลหนองตูม  และต าบลหนองคอนไทย 

      ๑.๒ อาณาเขต  ต าบลกวางโจน  มีอาณาเขตติดต่อกบัต าบล/อ าเภอใกลเ้คียงดงัน้ี 

ทิศเหนือ        ติดต่อกบัต าบลโอโล  และต าบลบา้นเพชร  อ าเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ 

ทิศใต ้         ติดต่อกบัเทศบาลต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ และต าบลหลุบคา 

                      อ  าเภอแกง้คร้อ  จงัหวดัชยัภูมิ 

ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัต าบลบา้นเพชร  ต าบลบา้นดอน  อ าเภอภูเขียว  และต าบลหนองสังข ์

                                                    อ  าเภอแกง้คร้อ  จงัหวดัชยัภูมิ 

ทิศตะวนัตก    ติดต่อกบัเทศบาลต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ 

 ๑.๓ ลกัษณะภูมิประเทศ 

      ต  าบลกวางโจนมีพื้นท่ีสูงทางทิศตะวนัตกและลาดต ่าลงทางทิศตะวนัออกพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีดอนและ
เป็นท่ีราบลุ่ม  ตามล าแม่น ้าพื้นท่ีบริเวณภูหยวกสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลางประมาณ ๗๒๕ เมตร พื้นท่ีท่ีต ่าท่ีสุด
ของต าบลอยูสู่งจากระดบัน ้าทะเลปานกลางประมาณ  ๒๑๘-๒๖๕ เมตร      

 ๑.๔ ลกัษณะภูมิอากาศต าบลกวางโจน อยูใ่นภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีฤดูกาล ๓ ฤดู คือ 

ฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพนัธ์ 

   ฤดูร้อน  ประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

   ฤดูฝน  ประมาณเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

สภาพอากาศโดยทัว่ไป  มีอากาศหนาวจดัในฤดูหนาว  ร้อนจดัในฤดูร้อน มีระยะช่วงฤดูฝนสลบั 

กบัอากาศแหง้แลง้แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน  และจากการท่ีลกัษณะภูมิประเทศมีเทือกเขาภูหยวกกั้นทางทิศตะวนัตก  

เทือกเขาดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีกีดขวางลงฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ จึงส่งผลใหป้ริมาณฝนตกไม่มาก
เท่าท่ีควร 
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แผนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 

 

                                                        N 

  

 

 

  

 

๑.๕ จ านวนหมู่บ้าน  

        ต าบลกวางโจนแบ่งการปกครองออกเป็นหมู่บา้นทั้งส้ิน  ๑๘ หมู่บา้น มีพื้นท่ีเตม็ทั้งหมู่บา้นในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ดงัน้ี  คือ 

  บา้นบวัพกัเกวยีน  หมู่ท่ี  ๑  บา้นนาลอ้ม  หมู่ท่ี ๑๐ 

  บา้นโนนทอง  หมู่ท่ี  ๒  บา้นทองส าราญ  หมู่ท่ี ๑๑ 

  บา้นหนองคร้อ  หมู่ท่ี ๓  บา้นบวัพกัเกวยีน หมู่ท่ี ๑๒ 

  บา้นกวางโจน  หมู่ท่ี ๔  บา้นหนองกุงค า  หมู่ท่ี  ๑๓ 

  บา้นดอนจ าปา  หมู่ท่ี ๕  บา้นหนองกุง  หมู่ท่ี  ๑๔ 

  บา้นหนองกุง  หมู่ท่ี ๖  บา้นหนองสะเดา  หมู่ท่ี ๑๕ 

  บา้นหนองปอแดง หมู่ท่ี ๗  บา้นใหม่เทพประทาน หมู่ท่ี ๑๖ 

  บา้นโนนตุ่น  หมู่ท่ี ๘  บา้นโนนจ าปาทอง หมู่ท่ี ๑๗ 

  บา้นสวนออ้ย  หมู่ท่ี ๙  บา้นกวางโจน  หมู่ท่ี ๑๘ 
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๑.๖ ประชากร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน มีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน ๓,๓๙๘ ครัวเรือน    

       มีจ านวนประชากร  ทั้งส้ิน  ๑๑,๗๒๔ คน ขอ้มูล ณ เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 

 

  อา้งอิง * ผูพิ้มพร์ายงาน: นิโลบล คุณประทุม พิมพท่ี์ ส านกัทะเบียนอ าเภอภูเขียว ปี ๒๕๖๓ 

 

 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
ประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

๑ บวัพกัเกวยีน ๔๐๒ ๕๔๒ ๕๕๔ ๑,๐๙๖ 

๒ โนนทอง ๑๕๓ ๓๐๒ ๒๘๗ ๕๘๙ 

๓ หนองคร้อ ๑๕๔ ๒๒๘ ๒๓๒ ๔๖๐ 

๔ กวางโจน ๑๕๐ ๒๒๙ ๒๓๗ ๔๖๖ 

๕ ดอนจ าปา ๑๘๒ ๓๑๓ ๓๒๙ ๖๔๒ 

๖ หนองกุง ๓๐๗ ๔๔๕ ๔๖๐ ๙๐๕ 

๗ หนองปอแดง ๒๐๒ ๓๗๐ ๓๗๘ ๗๔๘ 

๘ โนนตุ่น ๘๗ ๑๗๒ ๑๖๔ ๓๓๖ 

๙ สวนออ้ย ๒๐๑ ๔๐๐ ๓๗๔ ๗๗๔ 

๑๐ นาลอ้ม ๑๒๐ ๒๓๑ ๒๓๓ ๔๖๔ 

๑๑ ทองส าราญ ๑๘๑ ๓๕๖ ๓๓๐ ๖๘๖ 

๑๒ บวัพกัเกวยีน ๒๑๔ ๔๑๘ ๔๒๓ ๘๔๑ 

๑๓ หนองกุงค า ๒๘๓ ๓๙๙ ๓๙๐ ๗๘๙ 

๑๔ หนองกุง ๑๙๖ ๓๔๑ ๓๕๙ ๗๐๐ 

๑๕ หนองสะเดา ๑๔๒ ๒๙๙ ๓๐๕ ๖๐๔ 

๑๖ ใหม่เทพประทาน ๘๗ ๑๒๖ ๑๕๑ ๒๗๗ 

๑๗ โนนจ าปาทอง ๑๘๒ ๓๘๘ ๓๖๒ ๗๕๐ 

๑๘ กวางโจน ๑๕๕ ๒๙๒ ๓๐๕ ๕๙๗ 

  รวมทั้งส้ิน ๓,๓๙๘ ๕,๘๐๙ ๕,๘๓๙ ๑๑,๗๒๔ 
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๒. สภาพทางเศรษฐกจิ 

       ๒.๑ อาชีพ  

    อาชีพหลกั  คือการท านา  ซ่ึงมีอยูใ่นทุกหมู่บา้น  ขา้วท่ีปลูกส่วนส่วนใหญ่เป็นขา้วเหนียว (ส่วนใหญ่เป็น
ขา้วเหนียวพนัธ์ กข.๖ และ กข.๒๓) ขา้วจา้วมีปลูกบา้งแต่เป็นส่วนนอ้ย 

    อาชีพรอง  คือการท าไร่  และท าสวน ไดแ้ก่ 

  การปลูกอ้อย มีปลูกมากเป็นอนัดบัสองรองจากขา้ว และปลูกในพื้นท่ีในทุกหมู่บา้น  เน่ืองจากอยู่
ใกลโ้รงงานน ้าตาลรวมเกษตรกร(ในต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขียว) คิดเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยทั้งหมด  ๗,๔๙๕  ไร่  
เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัรองจากขา้ว 

การปลูกข้าวโพด แต่เดิมปลูกเป็นจ านวนมาก แต่ในปัจจุบนัก็มีปลูกบา้งแต่ไม่มากนกัส่วนใหญ่ปลูก
เฉพาะส าหรับบริโภคในครัวเรือน 

การปลูกไม้ผล ไมย้นืตน้ ไดแ้ก่ มะม่วง กลว้ย มะพร้าว มะขามฯ ปลูกในพื้นท่ีเกือบทุกหมู่บา้น   
คิดเป็นพื้นท่ีเพาะปลูก  ๒๖๖  ไร่ 

การเล้ียงสัตว ์มีเกือบทุกหมู่บา้น สัตวท่ี์ล้ียงไดแ้ก่ 

                     ๑. การเล้ียงโคเน้ือ (โคพื้นเมือง, โคลูกผสม, โคพนัธ์แท)้ มีการเล้ียงกระจายไปในทุก        

หมู่บา้นมีเกษตรกรผูเ้ล้ียงประมาณ ๑๐๐ ราย และโคเน้ือประมาณ ๒๐๐ตวั มีเล้ียงมากในบา้นหนองคร้อ  บา้นบวัพกั
เกวยีน (ม.๑) และบา้นหนองกุงค า (ม.๑๓) 

                      ๒. การเล้ียงกระบือ เล้ียงเพื่อใชง้านในการท าการเกษตรมีเกษตรกรผูเ้ล้ียงจ านวน ๕๐ ราย  
กระบือประมาณ ๑๐๐ตวั มีการเล้ียงประปรายในหมู่ท่ี๑ บา้นบวัพกัเกวยีน บา้นดอนจ าปา บา้นหนองคร้อ  และบา้น
หนองกุงค า 

                     ๓. การเล้ียงสุกร เป็นการเล้ียงแบบออมเงินในครัวเรือน  นอกนั้นก็เป็นการเล้ียงเป็นฟาร์ม  ขนาดเล็ก 

ส่วนฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่  มีจ านวนนอ้ย  ต าบลกวางโจนมีผูเ้ล้ียง  สุกรจ านวน ๕๐ ราย  สุกรจ านวน ๕๐๐ ตวั 

                      ๔. การเล้ียงเป็ด (เป็ดเชอร่ี, เป็ดเทศ) ส่วนใหญ่เล้ียงเพื่อบริโภคในครัวเรือน มีเกษตรกรผูเ้ล้ียง จ  านวน  

๒๐๐  ราย  เป็ดจ านวน  ๒,๐๐๐  ตวั 

   ๕. การเล้ียงไก่  (ไก่เน้ือ, ไก่ไข่, ไก่พื้นเมือง) ต าบลกวางโจนมีการเล้ียงไก่เป็นฟาร์มขนาดกลาง             
โดยเป็นลูกคา้ของบริษทัใหญ่ท่ีท าการส่งออก เกษตรกรผูเ้ล้ียงประมาณ ๒๖๒ ราย ไก่จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ ตวั 

การประมง การท าประมงในพื้นท่ีต าบลกวางโจน จะเป็นประมงน ้าจืด คือ จบัปลาจากแหล่งน ้า
ธรรมชาติและเกษตรกรบางส่วนก็เพาะเล้ียงพนัธ์ปลาดว้ย เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน  ปลาไน  ปลาดุก  โดยขดุบ่อเล้ียง
ปลาหรือเล้ียงปลาในนาขา้ว  แต่นบัวา่ยงัเป็นส่วนนอ้ย ซ่ึงมีอยูก่ระจายในหมู่บา้นต่าง ๆ ของต าบล 
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  อาชีพเสริม  ไดแ้ก่ 

                          การทอผา้ ซ่ึงมีอยูใ่นทุกหมู่บา้น ส่วนใหญ่เป็นการทอผา้ไหม ผา้ไหมมดัหม่ี และผา้ขิด ส่วนมากเป็น
การท าเพ่ือการออมในครัวเรือน ท ามากท่ีบา้นหนองกุงทั้ง ๓ หมู่ คือ หมู่ ๖,๑๓,๑๔ บา้นบวัพกัเกวยีนทั้ง ๒ หมู่ หมู่ท่ี 
๑ และ ๑๒  บา้นนาลอ้ม และบา้นหนองปอแดง  
                          การคา้ขาย ส่วนมากเป็นร้านขายของช าขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซ่ึงมีกระจายไปในทุกหมู่บา้นแต่ท่ี
มีมากท่ีสุดคือ  บา้นหนองกุงทั้งสามหมู่บา้น  รองลงมาคือบา้นบวัพกัเกวยีนทั้งสองหมู่บา้น   

      รับจา้งต่าง ๆ 

๒.๒ หน่วยธุรกจิในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล 

-  ป๊ัมน ้ามนัและก๊าซ ส่วนใหญ่เป็นป๊ัมน ้ามนัขนาดเล็ก และป๊ัมหลอดจ านวน    ๒    แห่ง 

-  โรงสี      จ านวน  ๓๐ แห่ง 

-  ร้านอาหาร      จ านวน    ๓ แห่ง 

-  ร้านคา้     จ านวน  ๖๐ แห่ง 

-  ร้านท าเฟอร์นิเจอร์และเหล็กดดั     จ านวน    ๒ แห่ง 

-  อู่ซ่อมรถยนต/์จกัรยานยนต ์    จ านวน  ๑๐ แห่ง 

-  ฟาร์มไก่     จ านวน    ๓ แห่ง 

-  กิจการยางรัด     จ านวน    ๑ แห่ง 

-  รับซ้ือถงัพลาสติกและเหล็ก   จ านวน    ๒ แห่ง 

-  ร้านเสริมสวย     จ านวน    ๔ แห่ง 

-  โกดงัเก็บแก๊สหุงตม้ขนาดเล็ก   จ านวน    ๑ แห่ง 

-  เสาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี     จ านวน    ๑ แห่ง 

-  ร้านขายผา้ส าเร็จรูป    จ านวน    ๑ แห่ง 

-  โรงงานท าเหล็กป้ิง    จ านวน    ๒ แห่ง 

-  โรงงานทอผา้ไหมพรม    จ านวน    ๑ แห่ง 

๓.  สภาพทางสังคม 

๓.๑ การศึกษา 

  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนอยู ่ ๔  ระดบั  คือ  
ก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้  และมธัยมศึกษาตอนปลาย  ดงัน้ี  คือ 
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 * โรงเรียนในพื้นท่ี จ  านวน ๙ โรงเรียน ดงัน้ี 

                 ๑. โรงเรียนชุมชนบา้นบวัพกัเกวยีน                        ๖. โรงเรียนบา้นหนองปอแดง     

                 ๒. โรงเรียนบา้นกวางโจนโนนทอง                       ๗. โรงเรียนบา้นสวนออ้ย     

                 ๓. โรงเรียนคุรุราษฎร์วทิยา        ๘. โรงเรียนบา้นนาลอ้ม 

                 ๔. โรงเรียนบา้นดอนจ าปา             ๙. โรงเรียนกวางโจนศึกษา    

                 ๕. โรงเรียนบา้นหนองกุง   

         โรงเรียนมธัยมศึกษา มีจ านวน ๒ โรงเรียน คือ 

 ๑. โรงเรียนคุรุราษฎร์วทิยา  บา้นหนองคร้อ  เป็นโรงเรียนมธัยมขยายโอกาส  

ระดบัมธัยมศึกษาเปิดการสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  (ม.๑-ม.๓)    

                 ๒. โรงเรียนกวางโจนศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๑-ม.๖)   โรงเรียนถ่าย
โอนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อบจ.) 
 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนในระบบแยกตามระดับการศึกษา 

ช่ือโรงเรียน 

นกัเรียนระดบั 

ประถม (ปี ๒๕๒) 
นกัเรียนระดบัมธัยม 

(ปี ๒๕๖๒) 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ปี ๒๕๖๒ 

โรงเรียนคุรุราษฎร์วทิยา 

โรงเรียนชุมชนบา้นบวัพกัเกวยีน 

โรงเรียนกวางโจนโนนทอง 

โรงเรียนดอนจ าปา 

โรงเรียนนาลอ้ม 

โรงเรียนสวนออ้ย 

โรงเรียนหนองกุง 

โรงเรียนหนองปอแดง 

๑๓๔ 

๑๐๑ 

๕๘ 

๗๙ 

- 

๕๔ 

๑๑๐ 

๓๕ 

๑๐๓ 

๗๐ 

๔๙ 

๗๗ 

- 

๔๗ 

๑๒๒ 

๓๘ 

๒๗ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๒๘ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๒๙๒ 

๑๗๑ 

๑๐๗ 

๑๕๖ 

- 

๑๐๑ 

๒๓๒ 

๗๓ 

รวม ๕๗๑ ๕๐๖ ๒๗ ๒๘ ๑,๑๓๒ 

        
                         หมายเหตุ : ขอ้มูลนกัเรียน ณ วนัท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเลก็ต าบลกวางโจน ประจ าปี ๒๕๖๒ 

  

การศึกษานอกระบบ  มี  ๑  แห่ง 

 ต าบลกวางโจนมีเครือข่ายของกรมการศึกษานอกโรงเรียนมาเปิดบริการในพื้นท่ีของต าบล  หรือท่ี
เรียกวา่ กศน.ต าบลกวางโจนมีการฝึกอาชีพหลกัสูตรระยะสั้น พร้อมมีอินเตอร์เน็ตไวบ้ริการประชาชนในต าบล 

 -  มีครู  จ านวน      ๖ คน 

 -  มีนกัเรียนระดบัประถมศึกษา จ านวน            ๕ คน 

 -  มีนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน        ๒๓๕ คน 

 -  มีนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน         ๒๐๘ คน 

๓.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

                      การศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลนบัถือศาสนาพุทธ ศาสนาอ่ืนก็มีบา้งแต่นอ้ยมาก   

ส าหรับความเช่ือถือประเพณีสมยัก่อน  ยงัคงมีอยูต่ามหมู่บา้นต่างๆ  เช่น  การแห่นางแมว บุญพระเวส   

บุญบั้งไฟ  บุญขา้วจ่ี  ฯลฯ 

  ๑.) วดัจ านวน  ๑๐  แห่ง  ไดแ้ก่ 

   ๑.วดับวับาน   ตั้งอยูท่ี่บา้นบวัพกัเกวยีน  หมู่ท่ี ๑๒     

   ๒.วดัน ้าออ้ม  ตั้งอยูท่ี่บา้นโนนทอง  หมู่ท่ี   ๒     

   ๓.วดัราษฎร์สามคัคี ตั้งอยูท่ี่บา้นหนองคร้อ  หมู่ท่ี   ๓  

๔.วดัเจดีย ์  ตั้งอยูท่ี่บา้นกวางโจน  หมู่ท่ี   ๔  

 

ช่ือโรงเรียน เป็นศูนยฯ์ถ่ายโอน/ตั้งเอง 
จ านวนผูดู้แลเด็ก 

(คน) 
จ านวนนกัเรียน รวมทั้งส้ิน 

(คน) ชาย หญิง 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัเฝือแฝง กรมการศาสนา ๓ ๑๔ ๑๒ ๒๙ 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัโนนจ าปาทอง กรมการศาสนา - - - - 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัราษฎร์สามคัคี กรมการศาสนา ๒ ๑๑ ๗ ๒๐ 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองกุง กรมการพฒันาชุมชน ๓ ๒๐ ๒๗ ๕๐ 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นบวัพกัเกวียน กรมการพฒันาชุมชน ๓ ๒๗ ๓๓ ๖๓ 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัเจดีย ์ กรมการศาสนา ๒ ๑๓ ๗ ๒๒ 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นดอนจ าปา สปช.ถ่ายโอน ๓ ขวบ ๓ ๒๑ ๒๓ ๔๗ 
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๕.วดัโนนจ าปาทอง ตั้งอยูท่ี่บา้นโนนจ าปาทอง หมู่ท่ี ๑๗ 

๖.วดัสวรรคน์คร  ตั้งอยูท่ี่บา้นหนองกุง  หมู่ท่ี ๑๔  

๗.วดัเฝือแฝง  ตั้งอยูท่ี่บา้นหนองปอแดง  หมู่ท่ี   ๗  

๘.วดัศรีบุญเรือง  ตั้งอยูท่ี่บา้นสวนออ้ย  หมู่ท่ี   ๙  

๙.วดัอมัพวนั  ตั้งอยูท่ี่ บา้นนาลอ้ม  หมู่ท่ี ๑๐ 

๑๐.วดัใหม่เทพประทาน ตั้งอยูท่ี่ บา้นใหม่เทพประทาน  หมู่ท่ี ๑๖ 

๑๑.วดัศิริธรรม    ตั้งอยูท่ี่ บา้นหนองกุง  หมู่ท่ี ๑๔  

  ๒.) ส านกัสงฆ ์ จ านวน  ๔  แห่ง 

   ๑.ส านกัสงฆป่์าบวัแกว้  ตั้งอยูบ่า้นบวัพกัเกวยีน หมู่ท่ี ๑ 

   ๒.ส านกัสงฆป์ฏิบติัธรรมวมุิตติสุขตั้งอยูบ่า้นบวัพกัเกวยีน หมู่ท่ี ๑ 

   ๓.ส านกัสงฆบ์า้นโนนตุ่น ตั้งอยูบ่า้นโนนตุ่น หมู่ท่ี ๘ 

   ๔.ท่ีพกัสงฆป่์าทรงกรด   ตั้งอยูบ่า้นหนองกุง หมู่ท่ี๑๔  

๓.๓ การสาธารณสุข 

                การใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขในต าบล ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูป่้วยภายในหมู่บา้น/ต าบล 
เพราะขาดงบประมาณและบุคลากรในดา้นน้ี   และในต าบลมีสถานีอนามยั ๒ แห่ง ประชาชนส่วนหน่ึงตอ้งเดินทาง
ไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลในอ าเภอภูเขียว โรงพยาบาลจงัหวดั และโรงพยาบาลของอ าเภอแกง้คร้อแทน เพราะ
สถานีอนามยัยงัขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถและเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 

-  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน        ๒ แห่ง 

 -  มีเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขทั้งหมด   จ านวน       ๑๔ คน  
-  ร้านขายยาประเภทต่าง    จ านวน         ๑ แห่ง 

-  อสม.      จ านวน  ๒๓๒ คน 

 -  มีผูป่้วยมาใชบ้ริการโดยเฉล่ียประมาณ ๑,๖๕๐ คน/เดือน (รวมถึงประชาชนในต าบลอ่ืนดว้ย) 

เหตุผลที่ประชาชนมาใช้บริการ 

๑.ไม่ตอ้งเดินทางไกล 

๒.ไม่ตอ้งรอนาน 
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หน้าที่ของสาธารณสุขต าบล 

๑)  ส่งเสริมสุขภาพ – อนามยั  แม่และเด็ก , ผูสู้งอายุ 
๒)  รักษาพยาบาล 

๓)  ป้องกนัโรค 

๔)  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

๕)  อบรมฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด 

สาเหตุการตาย  ส่วนใหญ่เกิดจาก 

 ๑) เกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 

 ๒) โรคเอดส์ 

 ๓) โรคมะเร็ง 

  อตัราการมีและใชส้้วมราดน ้ า  ร้อยละ  ๑๐๐% 

     ๓.๔ ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

       กลุ่มพลงัมวลชน      

- ลูกเสือชาวบา้น  ๒  รุ่น  จ านวน  ๓๐๐  คน 

     - อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  ๒   รุ่น  จ านวน  ๒๔๔  คน 

๔.  การบริการพืน้ฐาน 

๔.๑ การคมนาคม   

                 ต าบลกวางโจนสามารถติดต่อกบัต าบลใกลเ้คียงและหมู่บา้นต่างๆภายในต าบลไดโ้ดยทางรถยนต ์ปัจจุบนั
การติดต่อกบัต าบลใกลเ้คียงเป็นถนนลาดยาง  เป็นไปอยา่งสะดวกสบาย   แต่การคมนาคมระหวา่งหมู่บา้นนั้น ไดรั้บ
ความสะดวกต่อการสัญจรไปมามากข้ึน ยงัเหลือเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ียงัเป็นถนนลูกรัง ซ่ึงการสัญจรในหนา้ฝนยงั
มีความล าบากมากในบางหมู่บา้น แยกเป็นเส้นทางคมนาคม  ดงัน้ี 

     ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๒๐๑ สายชยัภูมิ-ชุมแพ เป็นทางลาดยางสภาพดีสามารถใชค้มนาคมไดดี้ทุกฤดูกาล 

ทาง รพช.(ลาดยาง)  เป็นเส้นทางสายหลกัของต าบล  มี  ๒  เส้นทาง  คือ 

      ๑. ทางชนบท หมายเลข ชย ๑๑๐๑๖ จากบา้นหนองกุง หมู่ท่ี ๑๔ ต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว  ถึงบา้น
หนองดินด า  อ าเภอแกง้คร้อ  จงัหวดัชยัภูมิ  สภาพถนนเป็นถนนลาดยางจากบา้นหนองกุง ถึงบา้นสวนออ้ย ซ่ึงใน
ปัจจุบนัถนนในช่วงน้ีช ารุดทรุดโทรมมากเพราะรถบรรทุกออ้ยวิง่ขนถ่ายสินคา้จ านวนมากส่วนช่วงท่ีเหลือจากบา้น
สวนออ้ยผา่นบา้นหนองคร้อเป็นถนนลาดยางยงัใชก้ารไดบ้างช่วง    
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      ๒. ทางชนบท หมายเลข  ๑๒๐๘๓  โดยแยกจากทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  ๒๐๑ (ชยัภูมิ-ชุมแพ) ท่ีบา้น
บวัพกัเกวยีน  หมู่ท่ี ๑ ผา่นบา้นทองส าราญ  หมู่ท่ี ๑๑ ผา่นหมู่ท่ี ๗ บา้นหนองปอแดง ซ่ึงในช่วงน้ี 

สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง แต่ปัจจุบนัไดช้ ารุดไปมากโดยเฉพาะช่วงท่ีผา่นหมู่ท่ี ๑ และหมู่ท่ี ๗ บา้นหนองปอแดง  

ส่วนท่ีต่อจากบา้นหนองปอแดง  เป็นถนนซีแพค็ จ านวน ๓ หมู่บา้น ผา่นบา้นฉนวน  ต าบลบา้นดอน  บา้นโนนทอง 

หมู่ท่ี ๒ บา้นกวางโจน  หมู่ท่ี ๔ และบา้นดอนจ าปา หมู่ท่ี ๕  เป็นถนนลาดยางยงัใชก้ารไดบ้างช่วง 

    ๓.ทางทางหลวงชนบท หมายเลข ๒๐๑๓ บา้นหนองกุง  บา้นสวนออ้ย บา้นนาลอ้ม เป็นถนนลาดยาง  

 ๔.๒ การโทรคมนาคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน มีการโทรคมนาคม ดงัน้ี คือ 

  ท่ีท  าการไปรษณียห์มู่บา้น   จ านวน  ๑  แห่ง ตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี ๑ บา้นบวัพกัเกวยีน 

 ๔.๓ การไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

  มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บา้น       จ านวน   ๑๘  หมู่บา้น 

๔.๔ แหล่งน า้ธรรมชาติ ได้แก่  ล าน ้า, ล าหว้ย จ านวน  ๕  สาย คือ 

- ล าหว้ยหมาตายล่าง 

- ล าหว้ยหมาตายบน 

- ล าหว้ยกุดกวางโจน 

- ล าหว้ยหอย 

- ล าหว้ยนาบ่า     

- ล าหว้ยข่ีหนู 

           - บึง/หนอง/อ่ืนๆ       จ านวน   ๒๓    แห่ง 

 

๔.๕ แหล่งน า้ทีส่ร้างขึน้และใช้การได้   ได้แก่ 

        * อ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก จ านวน      ๒ แห่ง    

        * ฝาย / ท านบ  จ านวน    ๑๐ แห่ง 

        * บ่อน ้าต้ืน   จ านวน  ๒๒๐ แห่ง 

        * บ่อบาดาล   จ านวน  ๑๔๕ แห่ง 

        * สระน ้าท่ีสร้างข้ึน  จ านวน    ๒๕ แห่ง 

        * ประปาหมู่บา้น  จ านวน    ๑๘ แห่ง 
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๕.  ข้อมูลอ่ืนๆ 

          ๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที ่ได้แก่ 

              -ป่าไมใ้นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน ยงัมีพื้นท่ีทรัพยากรป่าไม ้ จ  านวน ๑ แห่ง อยูท่างตะวนัตก
ของต าบลเน่ืองจากเป็นเขตป่าและภูเขา บริเวณพื้นท่ีของหมู่ท่ี ๑ บา้นบวัพกัเกวยีน หมู่ท่ี ๖,๑๓,๑๔  บา้นหนองกุง 

      - ภูเขา จ านวน ๑ แห่ง คือบริเวณป่าภูหยวกซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของต าบล 

       - สัตวป่์า จ าพวก หมูป่า ไก่ป่า กระรอก กระแต ฯลฯ ยงัปรากฏใหเ้ห็นในบริเวณเทือกเขาภูหยวก 
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โครงสร้างหน้าทีใ่นการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัด อบตธ 
- 

ส านักงานปลดั กองคลัง กองชาง กองสวสัดิการฯ 

1. นางสาวล าเพ  ทีดินด า 

2. นายเพทูรย์  นาคสุวรรณ 

3. นายประกาศิต  บุญชวย 

4. จาอกกิตติศักดิ์ กาญจนคช 

5. นายสุภาพ ทียนค า 

6. นางสาวภาวิณี  คตรบานข 
7. นายเพบูลย์  อฐประภัย 

8. นายบุญสง  จาสอน 

9. นางวิภา  กดิมงคล 

10. นายณัฐวัชร์   ชุมฝาง 

 

1. นางนอมนรศิรา  หมูสภณ 

2. นางภัทราภรณ    อุตชี 
3. นางกษสุดา  จิวานันทวฒัน ์

4. นางจันทร์หอม  หอมวงษ ์

5. นางสาวสุนิสา  ธารารักษ ์

6. นางสาวอรทัย  ชัยประทุม 

 

1. นายบรรจง  พรชัยภูมิ 
2. นายสนอ ผองสามสวน 

3. นายชรินทร์  พชะกะ 

4. นายกองกรียติ  จอมค าสิงห ์

5. นายอภิชาต  กวมลูมุข 

ํ. นายนิกร  มาละ 

๎. นางสาวอรนุช  คุณประทุม 

นายก อบตธ 
นางพูม฿จ  ประทุมค า 

     รองนายก อบตธ 
   นายสมบัต ิ หมูมือง 

รองนายก อบตธ 
นายประวช  วนัทาขยีว 

กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ
อมยธา 

ํธ นายศรนรินทร์  มังคลา  
๎ธนายวุฒิชัย  คลังช านาญ 

๏ธ นายสุพจน์  พรมสฬส 

๐ธ นายพงษ์ศักดิ์ ทองชัยภูม ิ

๑ธ นายราชัน  บุญสุขา 

หนวยตรวจสอบภาย฿น 

ํ. นางสาวนงลักษณ ์ บญุมาตย์ 

รองปลัด อบตธ 
นางสาวกรรณิการ ์ ดิรกภค 

1. นายกสินทร์  บุตะขยีว 

2. นางสาวนุจรินทร์  ทิพย์บุญผล 

3. นางพูกพันธ์  วิชาดี 

4. นางฉลอง  ภูดินดาน 

5. นธสธสุพัฒ  ฿จดี 
6. นางจารุวรรณ์  สุพรีะพงษ์ 
7. นางละออง  หมูมือง 

8. นางยุพิน  ผมวียง 

9. นางจันทรา  วันทาขียว 

10. นางราตรี  ดุงมณี 
11.นางสมภาร  กตุขียว 

12.นธสธ พันณี  ฿จสงีไยม 

13. นธสธกษทิพย์  ปราบพลา 

14. นธสธ ปภาดา สาสูงนนิ 

15.นธสธจุฑามาศ  ชัยประทุม 

16.นธสธ ภัทรกาญจน ์  วิศษชาติ 

17. นางสุนีรัตน์   ออนอุทัย 

18. นธสธรุงอรุณ  ศรีท 



20 

 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี ฉบับพิไมติม  ฉบับทีไ ํ องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

๖.  ศักยภาพในต าบล 

  ๖.๑. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

รายช่ือผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

  ๑.  นางพูมใจ  ประทุมค า  นายก อบต. กวางโจน 

  ๒.  นายสมบติั  หมู่เมือง   รองนายก อบต.กวางโจน 

  ๓.  นายประเวช  วนัทาเขียว รองนายก อบต. กวางโจน 

  ๔.  นายเสถียร  ทาลี  เลขานุการนายก อบต.กวางโจน 

ต าแหน่งฝ่ายนิติบัญญตัิ ไดแ้ก่ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๓๖  คน คือ 

  ๑.  นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล   

  ๒.  นายทศพร  แผน่ทอง   รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล   

  ๓.  นายประยงค ์ประชามอญ   เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล    

๔.  นายเจริญ  กองศรี    ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๑ 

  ๕.  นางไพรวรรณ์  กองเพชร   ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๑ 

  ๖.  นายประจญ  รอดแกว้    ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๒ 

  ๗.   นางสายพิน  แสนตระกุล   ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๒ 

  ๘.  นายพรมดี  วนัทาเขียว   ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๓ 

  ๙.  นายสุรชยั โสใหญ่    ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๓ 

  ๑๐.  นางทองมว้น   กณัหาเขียว   ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๔ 

  ๑๑. นายแสงจนัทร์   แกว้มูลมุข   ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๔ 

๑๒. นายสมบูรณ์   เกิดมงคล   ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๕ 

  ๑๓.     วา่ง 

  ๑๔.  นายสงกรานต ์ ธารารักษ ์   ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๖ 

  ๑๕.  นายสมพิศ   ผมเวยีง    ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๖ 

  ๑๖.     วา่ง 

  ๑๗.     วา่ง 

  ๑๘.  นายบุญยงั  โพธ์ิพรหม   ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๘ 

  ๑๙.  นางนนัทนา  ดาวช่วย   ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๘ 
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  ๒๐.  นายโสภิญ  กนัหาเขียว   ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๙ 

  ๒๑.  นายสมุทร  ภิรมยญ์าณ   ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๙ 

๒๒.  นายสมาน  นอ้ยปัญญา   ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๐ 

  ๒๓.  นายประยรู  บุสธรรม   ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๐ 

  ๒๔.  นางฐิติพร  แกว้พลู    ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๑ 

  ๒๕.  นางกานดา  บุญค าภา        ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๑ 

  ๒๖.  นายสียา  มีแกว้         ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๒ 

  ๒๗.  นายทองดี  ประสานเช้ือ   ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๒                                                                                

  ๒๘.  นายประยงค ์ ประชามอญ            ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๓ 

  ๒๙.  นายส าเรียง  เช้ืออ่อน     ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๔  

  ๓๐.  นายนเรศ  ถารี    ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๔ 

  ๓๑.  นางเมตร  นิลบรรพต   ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๕ 

  ๓๒.  นายศุภชยั  วนัทาเขียว   ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๕ 

  ๓๓.  นายพินิจ  อุปมยั     ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๖ 

  ๓๔.  นายจิระ ดาโสม    ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๖ 

  ๓๕.  นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์   ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๗ 

  ๓๖.  นายสุเวช  เกิดมงคล     ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๗ 

  ๓๗.  นายสมฤทธ์ิ   รัตนประทุม   ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๘ 

  ๓๘.  นายบุญเพง็  เจริญบุญ      ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๘   

 ต าแหน่งในส านักปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๑๒  คน  ได้แก่ 

๑.    –วา่ง-    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

๒.  นางสาวกรรณิการ์  ดิเรกโภค   รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
๓.  นางสาวล าไพ  ทีดินด า   หวัหนา้ส านกังานปลดั  
๔.  นายไพทูรย ์ นาคสุวรรณ   นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

๕.  นายประกาศิต   บุญช่วย   นกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

๖.  จ่าเอกกิตติศกัด์ิ  กาญจนคช   เจา้พนกังานธุรการ 

๗. นายณฐัวชัร์    ชุมฝาง    นิติกร 
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พนักงานจ้าง  ๖  อตัรา  คือ 

๑.  นางสาวภาวณีิ  โคตรบา้นแข ้   ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ  

๒.  นายไพบูลย ์ โอฐประภยั   พนกังานขบัรถยนต ์

๓.  นายบุญส่ง  จ่าสอน    ยาม 

๔.  นายสุภาพ  เทียนค า    นกัการภารโรง 

๕.  นางวภิา  วนัทาเขียว    ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 

๖.  นายเกียรติพงษ ์ รอดแกว้   ผูช่้วยนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

๑.  นางสาวนงลกัษณ์  บุญมาตย ์   นกัวชิาการตรวจสอบภายใน 

ต าแหน่งในกองคลงั   จ านวน   ๗   คน   ได้แก่ 

๑. นางนอ้มนริศรา  หมู่โสภณ   ผูอ้  านวยการกองคลงั  

๒. นางภทัรภรณ์  อุตชี               นกัวชิาการเงินและบญัชี 

๓. นางเกษสุดา  จิวานนัทวฒัน์   เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้

ลูกจ้างประจ า  ๑  อตัรา คือ 

๑.  นางจนัทร์หอม  หอมวงษ ์   เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 

พนักงานจ้าง  ๓  อตัรา  คือ 

๑. นางสาวอรทยั   ประสานเช้ือ   ผูช่้วยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้ 
๒. นางสาวสุนิสา  ธารารักษ ์   ผูช่้วยเจา้พนกังานการเงินและบญัชี 

๓. นางสาวลลิตา  รอดแกว้   ผูช่้วยเจา้พนกังานพสัดุ  

ต าแหน่งในกองช่าง  จ านวน  ๒  คน ได้แก่     

๑. นายบรรจง  แพรชยัภูมิ    ผูอ้  านวยการกองช่าง 

๒. นายเสนอ  ผอ่งสามสวน   นายช่างโยธา 

พนักงานจ้าง  ๓ อตัรา คือ 

๑. นายชรินทร์  โพชะกะ    ผูช่้วยช่างโยธา 

๒. นายกอ้งเกียรติ  จอมค าสิงห์   เจา้พนกังานประปา 

๓. นายอภิชาต  แกว้มูลมุข   เจา้พนกังานธุรการ  
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           ต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม จ านวน  ๑๘  คน ได้แก่ 

๑. นายโกสินทร์  บุตะเขียว    ผูอ้  านวยการกองการศึกษา  
๒. นางสาวนุจรินทร์  ทิพยบุ์ญผล   เจา้พนกังานธุรการ  

๓. นางผกูพนัธ์  วชิาดี    ครู 

๔. นางฉลอง  ภูดินดาน    ครู 

๕. น.ส.สุพฒั  ใจดี     ครู 

๖. นางจารุวรรณ์  สุพีระพงษ ์   ครู 

๗. นางยพิุน  ผมเวยีง    ครู 

๘.นางจนัทรา  วนัทาเขียว    ครู 

๙.นางราตรี  ดุงมณี     ครู 

๑๐.น.ส.รุ่งอรุณ  ศรีโท    ครู 

๑๑ น.ส. พนัณี  ใจเสง่ียม    ครู 

พนกังานจา้ง  ๗  อตัรา  คือ 

 ๑. น.ส.เกตุทิพย ์ ปราบพลา    ผูช่้วยหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

๒. นางละออง  หมู่เมือง    ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 

๓. น.ส.ภทัรกาญจน์  วเิศษชาติ   ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 

๔. นางสมภาร  เกตุเขียว    ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 

๕. น.ส.ปภาดา  สาสูงเนิน    ผูช่้วยหวัหนา้ครูผูดู้แลเด็ก 

๖. น.ส.จุฑามาศ  ชยัประทุม   ผูช่้วยหวัหนา้ครูผูดู้แลเด็ก 

๗. นางสุนีรัตน์  อ่อนอุทยั                         ผูช่้วยหวัหนา้ครูผูดู้แลเด็ก 

          ต าแหน่งในกองสวสัดิการสงัคม จ านวน  ๒ คน ไดแ้ก่ 

๑. นายนิกร  มาละ    ผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสงัคม  
พนกังานจา้ง  ๑  อตัรา คือ 

๑. นางสาวอรนุช       คุณประทุม   ผูช่้วยเจา้พนกังานพฒันาชุมชน 

  ต าแหน่งในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  จ านวน   ๕  คน  คือ 

  ๑. นายศรนรินทร์  มงัคลา    เจา้พนกังานสาธารณสุข 

  ๒. นางสาวนิศาชล  ตระกลูศรี   ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 

๓. นายวฒิุชยั  คลงัช านาญ    พนกังานขบัรถขยะ 

๔. นายสุพจน์  พรมโสฬส    คนงานประจ ารถขยะ 

๕. นายพงษศ์กัด์ิ  ทองชยัภูมิ    คนงานประจ ารถขยะ 
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           ระดับการศึกษา 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

จ านวนสมาชิก 

ระดบัการศึกษา   

ประถมศึกษา มธัยมตน้ มธัยมปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 

ชาย  ๓  คน  ๑  - ๑  - -  - ๑ - ๓ 

หญิง  ๑  คน  -  -  -  -  - - - ๑ ๑ 

รวม  -  -  -  - - - ๑ ๑ ๔ 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

จ านวนสมาชิก 

ระดบัการศึกษา   

ประถมศึกษา มธัยมตน้ มธัยมปลาย ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม 

ชาย  ๓๑  คน ๑๔ ๖ ๕ ๒  -  -  - ๑ ๒๘ 

หญิง  ๔  คน  ๓ ๓  -  -  -  -  - -   ๖ 

รวม ๑๕ ๘ ๔ ๒ - - - ๑ ๓๔ 

 

พนักงานส่วนต าบลกวางโจน 

จ านวนสมาชิก 

ระดบัการศึกษา   

ประถมศึกษา มธัยมตน้ มธัยมปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 

ชาย  ๗  คน  -  -  -  - -  -    ๔ ๓ ๗ 

หญิง  ๖  คน  -  -  -  -  - -   ๘ ๑ ๙ 

รวม  -  -  -  - ๑ ๑ ๑๒ ๔ ๑๖ 

 

ลูกจ้างประจ า 

จ านวนสมาชิก 

ระดบัการศึกษา   

ประถมศึกษา มธัยมตน้ มธัยมปลาย ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม 

ชาย  -  คน  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

หญิง  ๑ คน  -  -  - -  -  -  - ๑ ๑ 

รวม  -  -  - -  -  -  - ๑ ๑ 
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พนักงานจ้าง 

จ านวนสมาชิก 

ระดบัการศึกษา   

ประถมศึกษา มธัยมตน้ มธัยมปลาย ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม 

ชาย  ๑๐  คน ๑ ๑ ๔ ๔  -  -  -   ๒ ๑๒ 

หญิง  ๒๒  คน - - ๕ - - - - ๑๓ ๑๘ 

รวม ๑ - ๙ ๔ - - - ๑๕ ๓๐ 

      

๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 

ประชากร ชาย หญิง รวม 

เยาวชนอายตุ  ่ากวา่              ๐-๑๗  ปี    

ประชากรช่วงอาย ุ             ๑๘-๖๐  ปี    

ประชากร  อายมุากกวา่  ๖๐  ปี    

รวม    
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๗.  เศรษฐกจิพอเพยีงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน า้) 
  ๗.๑  ข้อมูลพืน้ฐานของหมู่บ้านและชุมชน 

 

 

 

 

   

  

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
ประชากร 

รวม ชาย หญงิ 

๑ บวัพกัเกวยีน ๓๘๑ ๕๓๕ ๕๕๑ ๑,๐๘๖ 

๒ โนนทอง ๑๔๔ ๓๐๕ ๒๘๘ ๕๙๓ 

๓ หนองคร้อ ๑๔๗ ๒๓๐ ๒๓๓ ๔๖๓ 

๔ กวางโจน ๑๔๕ ๒๒๘ ๒๓๘ ๔๖๖ 

๕ ดอนจ าปา ๑๖๖ ๓๐๓ ๓๑๙ ๖๒๒ 

๖ หนองกุง ๒๙๗ ๔๔๙ ๔๕๖ ๙๐๕ 

๗ หนองปอแดง ๑๙๒ ๓๖๔ ๓๗๔ ๗๓๘ 

๘ โนนตุ่น ๘๓ ๑๖๖ ๑๕๘ ๓๒๔ 

๙ สวนออ้ย ๑๙๐ ๔๐๗ ๓๗๖ ๗๘๓ 

๑๐ นาลอ้ม ๑๑๖ ๒๓๕ ๒๓๒ ๔๖๗ 

๑๑ ทองส าราญ ๑๖๙ ๓๕๓ ๓๓๑ ๖๘๔ 

๑๒ บวัพกัเกวยีน ๒๐๓ ๔๑๒ ๔๒๒ ๘๓๔ 

๑๓ หนองกุงค า ๒๗๓ ๔๐๔ ๓๘๓ ๗๘๗ 

๑๔ หนองกุง ๑๘๒ ๓๒๙ ๓๖๒ ๖๙๑ 

๑๕ หนองสะเดา ๑๓๕ ๒๙๙ ๓๐๗ ๖๐๖ 

๑๖ ใหม่เทพประทาน ๘๕ ๑๒๑ ๑๕๒ ๒๗๓ 

๑๗ โนนจ าปาทอง ๑๗๐ ๓๘๖ ๓๖๐ ๗๔๖ 

๑๘ กวางโจน ๑๕๐ ๒๘๓ ๒๙๗ ๕๘๐ 

  รวมทั้งส้ิน ๓,๒๒๘ ๕,๘๐๙ ๕,๘๓๙ ๑๑,๖๔๘ 
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๘.  ศาสนา  ประเพณี  วฒันธรรม 

  ๘.๑  การนับถือศาสนา 

  ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ  มีสถาบนัองคก์รทางศาสนา  ดงัน้ี 

   ๑. วดัจ านวน  ๑๐  แห่ง  ไดแ้ก่ 

   ๑.วดับวับาน   ตั้งอยูท่ี่บา้นบวัพกัเกวยีน  หมู่ท่ี  ๑๒     

   ๒.วดัน ้าออ้ม  ตั้งอยูท่ี่บา้นโนนทอง  หมู่ท่ี     ๒     

   ๓.วดัราษฎร์สามคัคี ตั้งอยูท่ี่บา้นหนองคร้อ  หมู่ท่ี     ๓  

๔.วดัเจดีย ์  ตั้งอยูท่ี่บา้นกวางโจน  หมู่ท่ี     ๔ 

๕.วดัโนนจ าปาทอง ตั้งอยูท่ี่บา้นโนนจ าปาทอง หมู่ท่ี  ๑๗ 

๖.วดัสวรรคน์คร ตั้ง อยูท่ี่บา้นหนองกุง  หมู่ท่ี  ๑๔ 

๗.วดัเฝือแฝง  ตั้งอยูท่ี่บา้นหนองปอแดง  หมู่ท่ี     ๗ 

๘.วดัศรีบุญเรือง  ตั้งอยูท่ี่บา้นสวนออ้ย  หมู่ท่ี     ๙ 

๙.วดัอมัพวนั  ตั้งอยูท่ี่ บา้นนาลอ้ม  หมู่ท่ี  ๑๐ 

๑๐.วดัใหม่เทพประทาน ตั้งอยูท่ี่ บา้นใหม่เทพประทาน  หมู่ท่ี  ๑๖ 

๑๑.วดัศิริธรรม    ตั้งอยูท่ี่ บา้นหนองกุง  หมู่ท่ี  ๑๔ 

  ๒. ส านกัสงฆ ์ จ านวน  ๔  แห่ง 

   ๑.ส านกัสงฆป่์าบวัแกว้   ตั้งอยูบ่า้นบวัพกัเกวยีน หมู่ท่ี ๑ 

   ๒.ส านกัสงฆป์ฏิบติัธรรมวมุิตติสุข ตั้งอยูบ่า้นบวัพกัเกวยีน หมู่ท่ี ๑ 

   ๓.ส านกัสงฆบ์า้นโนนตุ่น  ตั้งอยูบ่า้นโนนตุ่น หมู่ท่ี ๘ 

   ๔.ท่ีพกัสงฆป่์าทรงกรด    ตั้งอยูบ่า้นหนองกุง หมู่ท่ี๑๔  

  ๓.  มสัยดิ - แห่ง 

  ๔.  ศาลเจา้ - แห่ง 

  ๕.  โบสถ ์ - แห่ง 

 

  ๘.๒  ประเพณแีละงานประจ าปี 

    งานบุญประเพณีต่าง  ๆ  จะจดักนัตามความเช่ือท่ียึดถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาทุกปีและตามจารีตประเพณี  
เช่น   ประเพณีบั้งไฟแสน  ประเพณีสงกรานต ์ วนัเขา้พรรษา  วนัออกพรรษา  เล้ียงศาลปู่ตาของแต่ละหมู่บา้น  เล้ียงยอด
หว้ย ลอยกระทง เป็นตน้ 
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๘.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 

    ประชาชนทุกหมู่บา้นพูดภาษาถ่ิน  คือภาษาอิสาน 

๘.๔  สินค้าพืน้เมืองและของทีร่ะลกึ 

   ผา้ไหมทอมือ   ขา้วซอ้มมือ  น ้าสมุนไพร  ผา้ลายพื้นเมือง  ผา้ไหมมดัหม่ี   
๙.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๙.๑  น า้ 

   แหล่งน า้ธรรมชาติ 
- ล าน ้า , ล าหว้ย   ๗ แห่ง 

- บึง , หนองและอ่ืนๆ  ๑๐ แห่ง 

  แหล่งน า้ทีส่ร้างขึน้ 

  -  ฝาย                ๑๐ แห่ง 

  -  บ่อน ้าต้ืน   ๔ แห่ง 

  -  ประปาบาดาล               ๑๘   แห่ง 

  -  ประปาบาดาลขนาดใหญ่     ๓   แห่ง 

  -  ประปาผวิดิน                       ๒   แห่ง 

  ๙.๒  ป่าไม้ 

   - อุทยานป่าภูหยวกเป็นแหล่งป่าไมข้องชุมชน และอุทยาน   

  ๙.๓  ภูเขา 

   - ภูหยวก 

   

  ๙.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ   

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีทรัพยากรธรรมชาติค่อนขา้งสมบูรณ์ 

๑๐.  อ่ืน  ๆ 

-  



29 

 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี ฉบับพิไมติม  ฉบับทีไ ํ องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ 
 

ส่วนที ่ ๒ 

ส่วนที ่ ๒  ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

 การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพนัธ์กบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
โดยมุ่งเนน้เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
–๒๕๘๐) มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ๑.๑ วสัิยทศัน์ประเทศไทย 

 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ ประจ าชาติวา่ “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน” เพ่ือสนองตอบ ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อนัไดแ้ก่ 

การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยูอ่ยา่งมัน่คง และย ัง่ยนืของ สถาบนัหลกัของชาติและประชาชนจากภยัคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกนัในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมัน่คงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยูดี่มีสุขของประชาชน 

ความย ัง่ยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ความมัน่คงทางพลงังานและอาหาร ความสามารถในการรักษา 

ผลประโยชน์ของชาติภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มระหว่างประเทศ และการอยูร่่วมกนัอย่างสันติ
ประสานสอดคลอ้งกนัดา้นความมัน่คงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยา่งมีเกียรติ และศกัด์ิศรี 

 ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงทั้ งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดบั ทั้งระดบัประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมัน่คงในทุก
มิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมัน่คงในเอกราชและ
อธิปไตย  มีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ี มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์มีความเขม้แขง็เป็นศูนยก์ลางและเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีมัน่คงเป็น
กลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ
สามคัคี สามารถผนึกก าลงัเพื่อพฒันาประเทศ ชุมชน มีความเขม้แข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความ
มัน่คงในชีวติ มีงานและรายไดท่ี้มัน่คงพอเพียงกบัการด ารงชีวติ มีการออมส าหรับวยัเกษียณ ความมัน่คงของอาหาร 

พลงังาน และน ้า มีท่ีอยูอ่าศยัและความปลอดภยัในชีวติทรัพยสิ์น 

 ความม่ังค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตวัของเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองและมีความย ัง่ยืนจนเขา้สู่กลุ่ม
ประเทศรายไดสู้ง ความเหล่ือมล ้าของการพฒันาลดลง ประชากรมีความอยูดี่มีสุขไดรั้บผลประโยชน์จากการพฒันา
อย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยูใ่นภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขม้แขง็ ขณะเดียวกนัตอ้งมี 
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ความสามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคตเพื่อให้สอดรับกบับริบทการพฒันาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นจุดส าคญัของการ
เช่ือมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค ้ า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลงัในการ
พฒันา นอกจากน้ียงัมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีสามารถสร้างการพฒันาต่อเน่ืองไปได ้ไดแ้ก่ ทุนมนุษย ์ทุนทางปัญญา 

ทุนทางการเงิน ทุนท่ีมีเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 ความยั่งยืน หมายถึง การพฒันาท่ีสามารถสร้างความเจริญ  รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่ม ข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้ การรักษา การฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพ
ดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอยา่งย ัง่ยืนและใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาอยา่งสมดุล มีเสถียรภาพ และย ัง่ยนืโดยมีเป้าหมาย
การพฒันาประเทศคือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดบัศกัยภาพของประเทศใน หลากหลายมิติ พฒันาคนใน ทุกมิติและใน
ทุกช่วงวยัให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมโดยการ
ประเมินผลการพฒันาตามยทุธศาสตร์ชาติ ประกอบดว้ย 

 ๑) ความอยูดี่มีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

 ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขนั การพฒันาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได ้

 ๓) การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ 

 ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

 ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และความย ัง่ยนืของทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการเขา้ถึงการใหบ้ริการของภาครัฐ 
 

 ๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดบัการพฒันาให้บรรลุตามวิสัยทศัน์  “ประเทศไทยมีความม่ังค่ัง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพฒันาประเทศ
ขา้งตน้ จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศระยะยาว ท่ีจะท าให้ประเทศไทยมีความมัน่คงในเอก
ราชและอธิปไตย มีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงจากปัจจยั ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและ 
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ทุกระดบั ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคบริการของประเทศไดรั้บการพฒันายกระดบัไปสู่การใช้
เทคโนโลยีและนวตักรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพฒันากลไกท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจใหม่ท่ีจะสร้าง
และเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจาย
ผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพฒันาให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย ค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศกัยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ “รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

สามารถเขา้ถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวสัดิการ และกระบวนการยติุธรรมไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้
ขา้งหลงั การพฒันาประเทศในช่วงระยะเวลาของยทุธศาสตร์ชาติจะมุ่งเนน้การสร้างสมดุลระหวา่ง การพฒันาความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ  “ประชารัฐ” โดย
ประกอบดว้ย ๖ ยุทธศาสตร์ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมัน่คง ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการสร้างความสามารถใน
การแข่งขนั ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพ ทรัพยากรมนุษย ์ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้าง
โอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยแต่ละ
ยทุธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพฒันาดงัน้ี 

  ๑.๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญั  คือ ประเทศชาติมัน่คง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจดัการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 

อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดบัชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพฒันาคน เคร่ืองมือ 

เทคโนโลยีและระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกบัภยัคุกคาม และภยัพิบติัไดทุ้กรูปแบบ 

และทุกระดบัความรุนแรง ควบคู่ไปกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ดา้นความมัน่คงท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ใชก้ลไกการแกไ้ขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกบัส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคก์ร
ท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบา้น และมิตรประเทศทัว่โลกบนพื้นฐานของหลกัธรรมาภิบาล เพื่อเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติดา้นอ่ืน ๆ ให้สามารถขบัเคล่ือนไปไดต้ามทิศทางและเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

  ๑.๒.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพฒันา ท่ีมุ่งเน้น
การยกระดบัศกัยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแ้ก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกลบัไปท่ีรากเหงา้ทางเศรษฐกิจ อตัลกัษณ์วฒันธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ี
หลากหลายรวมทั้ งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ  ในด้านอ่ืน  ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อใหส้อดรับกบับริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมยัใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบนั” เพ่ือปู
ทางสู่อนาคต ผ่านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง
โครงสร้างพื้นฐานวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละดิจิทลั และการปรับสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการพฒันาอุตสาหกรรม
และบริการ อนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ดว้ยการเพิ่มศกัยภาพของผูป้ระกอบการ พฒันาคนรุ่น 
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ใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด ผสมผสานกบัยทุธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคต 

บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบนั พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายไดแ้ละการจา้งงานใหม่ ขยายโอกาสทางการคา้และการลงทุนในเวทีโลก  ควบคู่ไปกบัการ
ยกระดบัรายไดแ้ละการกินดีอยูดี่รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหล่ือมล ้าของคนในประเทศไดใ้น
คราวเดียวกนั 

  ๑.๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พฒันาท่ีส าคญัเพื่อพฒันาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวยัให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพฒันาการท่ีดีรอบดา้นและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวยั มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผูอ่ื้น มธัยสัถ์อดออม โอบออ้มอารีมีวินยั รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลกัคิดท่ีถูกตอ้ง มีทกัษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทกัษะส่ือสารภาษาองักฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษภ์าษาทอ้งถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทกัษะสูง เป็นนวตักร นักคิด ผูป้ระกอบการ 

เกษตรกรยคุใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนดัของตนเอง 

  ๑.๒.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพฒันาท่ี
ให้ความส าคญักบัการดึงเอาพลงัของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน มาร่วมขบัเคล่ือน
โดยการสนับสนุนการรวมตวัของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า เพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผน่ดินในระดบัทอ้งถ่ิน การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนในการจดัการ
ตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอ้มให้เป็น
ประชากรท่ีมีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้
หลกัประกนัการเขา้ถึงบริการและสวสัดิการท่ีมีคุณภาพอยา่งเป็นธรรมและทัว่ถึง 

  ๑.๒.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  มี
เป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญัเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกนั ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตวัตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดโ้ดยเป็น การด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็น
ทางเศรษฐกิจส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคญักบัการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ดา้น อนัจะน าไปสู่ความ
ย ัง่ยนืเพื่อคนรุ่นต่อไปอยา่งแทจ้ริง 

  ๑.๒.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย
การพฒันาท่ีส าคญัเพ่ือปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลกั “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสมกบับทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีในการก ากบั
หรือในการใหบ้ริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนั มีสมรรถนะสูง ยดึหลกัธรรมาภิบาล ปรับวฒันธรรมการ 
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ท างานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความทันสมัย  และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การน านวตักรรม เทคโนโลยีขอ้มูลขนาดใหญ่ ระบบการทา
งานท่ีเป็นดิจิทลัเขา้มาประยุกตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่า และปฏิบติังานเทียบไดก้บัมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลกัษณะเปิดกวา้ง 

เช่ือมโยงถึงกนัและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใสโดยทุกภาคส่วนในสังคมตอ้งร่วมกนัปลูกฝังค่านิยมความซ่ือสัตยสุ์จริต ความมธัยสัถ์
และสร้าง จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยา่งส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตอ้งมีความ 

ชดัเจน มีเพียงเท่าท่ีจ  าเป็น มีความทนัสมยั มีความเป็นส ากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหล่ือมล ้าและ
เอ้ือต่อการพฒันา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัและการอ านวย
ความยติุธรรมตามหลกันิติธรรม 

๒. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ 

 ๒.๑ ภาพรวมการพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบับที ่๑๒ 

การพฒันาประเทศไทยในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒  

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านท่ีสั่งสมมานาน
ท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกนัใกลชิ้ดมากข้ึน การแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจจะเขม้ขน้
มากข้ึน สังคมโลกจะมีความเช่ือมโยงใกล้ชิดกนัมากข้ึนเป็นสภาพไร้พรมแดน การพฒันาเทคโนโลยีจะมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยูใ่นสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยา่งมาก ขณะท่ี
ประเทศไทยมีขอ้จ ากดัของปัจจยัพื้นฐาน เชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกดา้นและจะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาท่ีชดัเจนข้ึน 

ช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ นับเป็นจงัหวะเวลาท่ีท้าทายอย่างมากท่ีประเทศไทยตอ้งปรับตวัขนานใหญ่ โดย
จะตอ้งเร่งพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวจิยัและพฒันา และนวตักรรมให้เป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคล่ือนการ
พฒันาในทุกดา้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยท่ามกลาง การแข่งขนัในโลกท่ีรุนแรงข้ึน
มากแต่ประเทศไทยมีขอ้จ ากดัหลายดา้น อาทิ คุณภาพคนไทยยงัต ่า แรงงาน ส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเร่ืององคค์วามรู้ 

ทกัษะ และทศันคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหล่ือมล ้าสูง ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการยกระดบัศกัยภาพการพฒันา
โครงสร้างประชากรเขา้สู่สังคมสูงวยัส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน จ านวนประชากรวยัแรงงานลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ 

และโครงสร้างประชากรจะเขา้สู่สังคมสูงวยัอยา่งสมบูรณ์ภายในส้ิน แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมก็ร่อยหรอเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็วซ่ึงเป็นทั้งตน้ทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อ
คุณภาพชีวิตประชาชนในขณะท่ีการบริหารจดัการภาครัฐยงัด้อยประสิทธิภาพ  ขาดความโปร่งใส และมีปัญหา
คอรัปชัน่เป็นวงกวา้ง จึงส่งผลให้การผลกัดนัขบัเคล่ือนการพฒันาไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิเต็มท่ี บางภาคส่วนของสังคมจึง
ยงัถูกทิ้งอยู่ข้างหลงั ท่ามกลางปัญหาท้าทายหลากหลายท่ีเป็นอุปสรรคส าคญัส าหรับการพฒันาประเทศในระยะยาว
ดงักล่าว ก็เป็นท่ีตระหนกัร่วมกนัในทุกภาคส่วนวา่การจะพฒันาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศ ท่ีพฒันาแลว้ มี
ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืนในระยะยาวได้นั้น ประเทศตอ้งเร่งพฒันาปัจจยัพื้นฐาน เชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน 

ไดแ้ก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวจิยัและพฒันา การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม ซ่ึงตอ้ง 
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ด าเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มท่ีก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มท่ีอยู่ใน
ตลาดแรงงานในปัจจุบนัให้สอดคลอ้งกบัสาขาการผลิตและบริการ เป้าหมายและการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยี
รวมถึงการพฒันาคนในภาพรวมให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ในทุกช่วงวยัท่ีสามารถบริหารจดัการการเปล่ียนแปลงท่ีเป็น
สภาพแวดลอ้มการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาทุนมนุษยจ์ากการยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

การเรียนรู้ การพฒันาทกัษะ และยกระดบัคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทัว่ถึงในทุกพื้นท่ี พร้อมทั้งตอ้งส่งเสริม
บทบาทสถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี  มีวินัย มีค่านิยมท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

นอกจากนั้น ในช่วงเวลาต่อจากน้ีไปการพฒันาตอ้งมุ่งเน้นการพฒันาเชิงพื้นท่ีและเพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกิจของ
เมืองต่างๆ ให้สูงข้ึนภายใตก้ารใชม้าตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะการใชท่ี้ดิน การจดัระเบียบผงัเมืองและความ
ปลอดภยัตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ท่ีเหมาะสมเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทัว่ถึงและเป็นการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและรายไดจ้ากพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่มากข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดความเหล่ือมล ้าภายในสังคมไทยลง และใน
ขณะเดียวกนัก็เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัจากการพฒันาเมืองให้น่าอยูเ่ป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ทั้ง
ตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลกั  นอกจากนั้น ๕ ปีต่อจากน้ีไปนบัวา่เป็นช่วงจงัหวะเวลาส าคญัท่ีประเทศไทยยงั
จะตอ้งผลกัดนัให้การคา้การลงทุนระหวา่งประเทศขยายตวัต่อเน่ืองและเป็นแรงขบัเคล่ือนการพฒันาท่ีส าคญัควบคู่
ไปกบัการส่งเสริมลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าความตกลงดา้นการคา้และ
การลงทุนและการร่วมมือกบัมิตรประเทศเพื่อการพฒันาให้ขยายวงกวา้งข้ึนทั้งในรูปของความตกลงทวิภาคี กรอบ
พหุภาคีต่างๆ ควบคู่กบัการผลกัดนั   ให้ความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความสมบูรณ์มากข้ึน รวมทั้งการ
ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาค กรอบแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในทุกระดบัดงักล่าวจะเป็นประตูแห่งโอกาสของประเทศไทยในการใชจุ้ดเด่นในเร่ืองท่ีตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผล
เต็มท่ีและสามารถจะพฒันาไปสู่การเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการคา้ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของภูมิภาค ดงันั้น 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ จึงให้ความส าคญักบัการผลักดนัให้ความเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบนั
ระหวา่งประเทศมีความคืบหนา้และชดัเจนในระดบัปฏิบติัการและในแต่ละจุดเช่ือมโยงระหวา่งประเทศ ควบคู่กบั
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพท่ีตอ้งเช่ือมโยงเครือข่ายภายในประเทศและต่อเช่ือมกบัประเทศเพื่อนบา้น
ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งเตรียมความพร้อมเพื่อใหป้ระเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวนัตกและตะวนัออกของภูมิภาค
เอเชียแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ ให้ความส าคญัอย่างยิ่งกบัการต่อยอดจากความเช่ือมโยงเชิงกายภาพสู่การพฒันา
พื้นท่ีเศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการ   เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
และการกระจายความเจริญในการพฒันาชุมชน จงัหวดั และเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพื้นท่ีเช่ือมโยงอ่ืน
ภายในประเทศ และนับว่าเป็นช่วงเวลาท่ีประเทศไทยจะต้องด าเนินยุทธศาสตร์      เชิงรุกในการสร้างสังคม
ผูป้ระกอบการและส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศอยา่งจริงจงัเพื่อสร้างผลตอบแทนจากทุน
และศกัยภาพทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุ่มประเทศ
กมัพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวยีดนาม และในอาเซียน ความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ีจะเป็นแนวทางการพฒันา
ส าคญัส าหรับประเทศไทยในช่วงต่อจากน้ีไปเป็นความร่วมมือทางการคา้และการลงทุนทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือ 
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เพ่ือการพฒันาทางสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และความร่วมมือดา้นความมัน่คงในมิติต่าง ๆ ในทุกกรอบความร่วมมือทั้งระดบัอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และระดบัโลกทั้งการผลกัดนัให้เกิดการใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ีจากกรอบความร่วมมือ ทวิภาคีและ
พหุภาคีท่ีมีอยูแ่ลว้ ในปัจจุบนัและการท าขอ้ตกลงใหม่ ๆ ในระยะต่อไปภายใตแ้นวคิดการคา้เสรีและการยกระดบั
ขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียน
กบัหุ้นส่วนการพฒันานอกอาเซียน ทั้ งน้ี โดยส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพฒันาในทุกด้านให้เป็นบทบาทท่ี
สร้างสรรคข์องประเทศไทย และการสนบัสนุนการแกปั้ญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล ้าในอนุภูมิภาคและ
ในภูมิภาค การขับเคล่ือนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

รวมทั้งการน ากฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบติัและมาตรฐานสากลทั้งในดา้นคุณภาพสินคา้และบริการ สิทธิแรงงาน ความ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ความมัน่คง ความโปร่งใส และอ่ืนๆ มาเป็นแนวปฏิบติัและบงัคบัใชส้ าหรับประเทศไทย  

ดงันั้น ภายใตเ้ง่ือนขอ้จ ากดัของปัจจยัพื้นฐานส าหรับการพฒันาประเทศไทยในทุกดา้นดงักล่าว ท่ามกลาง
แนวโน้มโลกท่ีมีการพฒันาเทคโนโลยีใหม่กา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว และประเทศต่างๆ ก าลงัเร่งพฒันานวตักรรมและ
น ามาใชใ้นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อเป็นอาวธุส าคญัในการต่อสู้ในสนามแข่งขนัของโลก
และการใชใ้นการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความทา้ทายอยา่งยิ่งส าหรับประเทศไทยท่ีจะตอ้งเร่งพฒันา
ปัจจัยพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่ การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวตักรรม การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ให้เป็นระบบโครงข่ายท่ีสมบูรณ์และ
มีประสิทธิภาพ การพฒันาทุนมนุษย  ์และการปฏิรูปให้การบริหาร จดัการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความ
รับผดิชอบโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปรับปรุงดา้นกฎระเบียบและระบบการบริหารราชการแผน่ดิน โดยท่ีแผนพฒันาฯ 

ฉบบัท่ี ๑๒ มุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพฒันานวตักรรมเพื่อท าให้เกิดส่ิงใหม่ท่ีมีมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจทั้งในเร่ืองกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบ
การด าเนินธุรกิจและการปรับเปล่ียนวถีิชีวติของผูค้นในสังคมทั้งท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งถอนรากถอนโคนและ
การพฒันาต่อยอด รวมถึงการใชน้วตักรรมส าหรับการพฒันาสินคา้และบริการทั้งในระดบัพื้นบา้นจนถึงระดบัสูง
ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูข่องประชาชนในวงกวา้ง ดงันั้น การพฒันาในช่วง ๕ ปีต่อจากน้ีไปจะเป็น
ช่วงท่ีมุ่งเนน้การพฒันาบนฐานภูมิปัญญาท่ีเกิดจากการใชค้วามรู้และทกัษะ การใชว้ทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวจิยั
และพฒันาและการพฒันานวตักรรมน ามาใช้ในทุกดา้นของการพฒันา  การพฒันามีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
และสอดคลอ้งกบักรอบเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ขยายและสร้างฐานรายไดใ้หม่ท่ีครอบคลุมทัว่ถึงมากข้ึนควบคู่
ไปกบัการต่อยอดฐานรายไดเ้ดิม สังคมไทยมีคุณภาพและมีความเป็นธรรมโดยมีท่ียนืส าหรับทุกคนในสังคมและไม่
ทิ้งใครไวข้า้งหลงั และเป็นการพฒันา ท่ีเกิดจากการผนึกก าลงัในการผลกัดนัขบัเคล่ือนร่วมกนัของทุกภาคส่วน 

(Thailand ๔.๐) ทั้งน้ี เพื่อให้การขบัเคล่ือนการพฒันาภายใตแ้นวคิดและแนวทางดงักล่าวขา้งตน้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ได้
ตามเป้าหมายในช่วงระยะเวลาต่างๆ แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ ไดเ้น้นย  ้าถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนกลไก
การบริหารราชการแผ่นดินส าคญัๆ การปรับเปล่ียนกฎหมายและกฎระเบียบในหลายด้าน รวมถึงการปรับการ
บริหารจดัการใหมี้ธรรมาภิบาลในทุกระดบั ปลอดคอร์รัปชัน่ และปรับเปล่ียนทศันคติของคนไทยในทุกภาคส่วนใหมี้ 
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ค่านิยมท่ีดีงาม มีวินยั มีความรับผิดชอบ และมีความพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงโดยยึด  

หลกัการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และด้วยสภาพปัญหาท่ีเร้ือรังและเช่ือมโยงกนัซับซ้อนในขณะท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกประเทศท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศไทยมากข้ึน การพฒันาเชิงรุกเพ่ือเสริมจุด
แข็งและการแก้ปัญหาจุดอ่อนดงักล่าวให้สัมฤทธ์ิผลไดอ้ย่างจริงจงันั้นตอ้งเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างขนานใหญ่
ส าหรับประเทศไทย ท่ีมีแผนแม่บทการพฒันาระยะยาวเป็นกรอบแนวทางท่ีจะก ากบัทิศทาง ดงันั้น ภาคส่วนต่างๆ 

ในสังคมไทยจึงมีความตระหนกัร่วมกนัวา่ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมีการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทท่ี
ก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศในระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยวางแนวทางการพฒันาหลกัท่ีตอ้ง
ด าเนินการภายใตทุ้กรัฐบาลอยา่งต่อเน่ืองเพื่อจะบรรลุเป้าหมายอนาคตของประเทศท่ีวางไว ้โดยท่ีแผนแม่บทการ
พัฒนาระยะยาวจะเป็นกรอบท่ีช่วยก ากับให้การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ  มีบูรณาการกัน 

แผนพัฒนาและแผนเฉพาะด้านในระดับต่างๆ มีความเช่ือมโยงเป็นล าดับท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกันภายใต้
ยทุธศาสตร์ชาติ และการก าหนดเป้าหมายในระยะยาว ท่ีชดัเจนส่งผลใหต้อ้งมีความต่อเน่ืองในการแกปั้ญหารากเหงา้และ
การพฒันาพื้นฐานให้แข็งแกร่ง รวมทั้งตอ้งมีปรับระบบการติดตามและประเมินผลให้สามารถก ากบัให้เกิดความ
เช่ือมโยงจากระดบัยทุธศาสตร์สู่การจดัสรรงบประมาณและการด าเนินงานในระดบัปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ท่ีเป็นผลผลิต ผลลพัธ์และผลสัมฤทธ์ิในท่ีสุด การพฒันาภายใตแ้ผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ จึงเป็น ๕ ปีแรกของการ
ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิบติั โดยท่ียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นแผนแม่บท
หลกัของการพฒันาประเทศไทย ให้มีความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื โดยไดก้ าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ 

๒๐ ปี พร้อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลกัท่ีจะขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมายระยะยาวของประเทศท่ีไดก้ าหนด
ไวโ้ดยมีแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ เป็นเคร่ืองมือหรือกลไกส าคญัท่ีสุดท่ีถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 

๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิบติัในล าดบัแรกท่ีขบัเคล่ือนไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ในท่ีสุด โดยมีกลไก
ตามล าดบัต่าง ๆ และกลไกเสริมอ่ืน ๆ ในการขบัเคล่ือนสู่การปฏิบติัให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ทั้งน้ี แผนพฒันา
ฯ ฉบบัท่ี ๑๒ ไดก้ าหนดเป้าหมายท่ีจะตอ้งบรรลุใน ๕ ปีแรกอยา่งชดัเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ใน
การก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุในระยะ ๕ ปีนั้ น ได้พิจารณาและวิเคราะห์ถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธ์ิจากการ
ด าเนินการต่อไปอีกใน ๓ แผน จวบจนถึงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๕ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙ ซ่ึงเป็นช่วง
สุดทา้ยของยุทธศาสตร์ชาติ การพฒันาก็จะบรรลุเป้าหมายอนาคตประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ภายในปี 

๒๕๗๙ ท่ีก าหนดไวใ้นยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ ทั้งในระดบัภาพรวมและ
รายสาขาของการพฒันาจึงเป็นรายละเอียดและองค์ประกอบของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีในทุก
ดา้น โดยท่ีแผนพฒันาฯ ฉบบัต่อๆ ไปก็จะก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพฒันามารับช่วงเม่ือผา่น ๕ ปีแรกของ
ช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ ผา่นไป  
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 ๒.๒ หลกัการส าคัญของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

 การพฒันาประเทศในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปี ท่ี
จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพฒันาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมี
หลกัการส าคญัของแผนพฒันาฯ ดงัน้ี  

 ๑. ยึด “หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเน่ืองมาตั้งแต่แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ เพื่อให้เกิดบูรณาการ
การพฒันาในทุกมิติอยา่งสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุม้กนัและการบริหารจดัการความเส่ียง
ท่ีดี ซ่ึงเป็นเง่ือนไขจ าเป็นส าหรับการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยมุ่งเนน้การพฒันาคนใหมี้ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ สังคมไทย
เป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีท่ียืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตท่ีดี มีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉนัทใ์นขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจาย
ความมัง่คัง่อย่างทัว่ถึงและเป็นธรรมเป็นการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

ชุมชนวถีีชีวติ ค่านิยม ประเพณี และวฒันธรรม  

 ๒. ยึด “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีส าหรับคนไทยพฒันา
คนใหมี้ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวนิยั ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทกัษะ มีความคิดสร้างสรรค ์มีทศันคติท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม 

มีจริยธรรมและคุณธรรม พฒันาคนทุกช่วงวยัและเตรียมความพร้อมเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอยา่งมีคุณภาพ รวมถึงการ
สร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กบัส่ิงแวดลอ้มอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม  

 ๓ . ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ วิสัยทศัน์ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน” โดยท่ีวิสัยทัศน์
ดงักล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ไดแ้ก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การ
ด ารงอยูอ่ยา่งมัน่คงย ัง่ยืนของสถาบนัหลกัของชาติการด ารงอยูอ่ยา่งมัน่คงของชาติและประชาชนจากภยัคุกคามทุก
รูปแบบการอยูร่่วมกนัในชาติอยา่งสันติสุขเป็นปึกแผน่มีความมัน่คงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยูดี่มีสุขของประชาชน ความ
ย ัง่ยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน ้ า ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

ประสานสอดคลอ้งกนัดา้นความมัน่คงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยา่งมีเกียรติและศกัด์ิศรี  ประเทศ
ไทยไม่เป็นภาระของโลก  และสามารถเก้ือกูลประเทศ  ท่ีมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจดอ้ยกวา่  

 ๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็น
กรอบในการก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดบัยอ่ยลงมา โดยท่ีเป้าหมายและตวัช้ีวดัใน
ดา้นต่างๆ มีความสอดคลอ้งกบักรอบเป้าหมายท่ีย ัง่ยนื (SDGs) ทั้งน้ี เป้าหมายประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซ่ึงเป็นการ
ยอมรับร่วมกนันั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลกัและลกัษณะของการพฒันา ลกัษณะฐานการผลิตและบริการส าคญั
ของประเทศ ลกัษณะของคนไทยและสังคมไทยท่ีพึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย โดยก าหนดไวด้งัน้ี 
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“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพฒันาอยา่งมัน่คงและย ัง่ยืนบนฐานการพฒันา ท่ีย ัง่ยืน สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเป็น
ธรรม  มีความเหล่ือมล ้านอ้ย คนไทยเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นพลเมืองท่ีมีวินยั ต่ืนรู้และเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตลอด
ชีวติ มีความรู้ มีทกัษะและทศันคติท่ีเป็นค่านิยมท่ีดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิต
วิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก 

ประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคญัในเวทีนานาชาติ  ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวตักรรมน าดิจิทัล 

สามารถแข่งขนัในการผลิตไดแ้ละคา้ขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพ
และรูปแบบท่ีโดดเด่น เป็นท่ีตอ้งการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการท่ีส าคญั เช่น การใหบ้ริการคุณภาพทั้งดา้น
การเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการดา้นสุขภาพ และท่องเท่ียวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภยั 

เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอจัฉริยะท่ีเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่ีใช้นวตักรรม ทุนมนุษยท์กัษะสูงและ
เทคโนโลยอีจัฉริยะ มาต่อยอด  ฐานการผลิตและบริการท่ีมีศกัยภาพในปัจจุบนัและพฒันาฐานการผลิตและบริการ
ใหม่ๆ เพื่อน าประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเป็นอจัฉริยะ”  
 ๕. ยึด “หลกัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล ้าและขบัเคล่ือนการเจริญเติบโต  จาก
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวตักรรม” แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ มุ่งเน้นการสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมทัว่ถึงเพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กวา้งข้ึน โดย
ก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายไดข้องกลุ่มประชากรรายไดต้  ่าสุดร้อย
ละ ๔๐ ให้สูงข้ึน นอกจากน้ี การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพฒันานวตักรรมนบัเป็น
หวัใจส าคญั ในการขบัเคล่ือนการพฒันาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยท่ีเส้นทางการพฒันาท่ี
มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้นั้นก าหนดเป้าหมายทั้งในดา้นรายได ้ความเป็นธรรม การลดความเหล่ือมล ้าและขยาย
ฐานคนชั้นกลาง การสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  

 ๖. ยึด “หลกัการน าไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งจริงจงัใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ
ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพฒันาฯ เป็นกลไกเช่ือมต่อในล าดบัแรกท่ีจะก ากบัและส่งต่อแนวทางการ
พฒันาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้เกิดการปฏิบติัในทุกระดบัและในแต่ละดา้นอยา่งสอดคลอ้งกนั 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ จึงให้ความส าคญักบัการใช้กลไกประชารัฐท่ีเป็นการรวมพลงัขบัเคล่ือนจากทั้งภาครัฐ เอกชน 

และประชาชน และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพฒันาท่ีมีล าดบัความส าคญัสูง และไดก้ าหนดในระดบั
แผนงาน/โครงการส าคญัท่ีจะตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาไดอ้ยา่งแทจ้ริง รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัท่ีมี
ความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ีผ่านๆ มา ในการก าหนดเป้าหมายไดค้  านึงถึงความ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบก ากบัเป้าหมายและตวัช้ีวดัในระดบัยอ่ยลงมาท่ี
จะตอ้งถูกส่งต่อและก ากบัให้สามารถด าเนินการให้เกิดข้ึนอยา่งมีผลสัมฤทธ์ิภายใตก้รอบการจดัสรรงบประมาณ 

การติดตามและประเมินผลการ  ใชจ่้ายเงินงบประมาณแผน่ดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบติัราชการรวมทั้ง
การพฒันาระบบราชการท่ีสอดคลอ้งเป็นสาระเดียวกนัหรือเสริมหนุนซ่ึงกนัและ 
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กนั แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ จึงก าหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการพฒันาเพ่ือเป็นแนวทางส าคญัประกอบการจดัสรร
งบประมาณแผน่ดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/โครงการส าคญัในระดบัปฏิบติั และก าหนดจุดเนน้ในการพฒันา
เชิงพื้นท่ีในระดบัสาขาการผลิตและบริการและจงัหวดัท่ีเป็นจุดยทุธศาสตร์ส าคญัในดา้นต่างๆ  

 ๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๑๐ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

           ๑) ยุทธศาสตร์ที ่๑ การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์ 

๑. วตัถุประสงค์  

  ๑.๑ เพื่อปรับเปล่ียนใหค้นในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทดัฐานท่ีดีทางสังคม  

  ๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยใหมี้ทกัษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  

  ๑.๓ เพื่อส่งเสริมใหค้นไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดช่วงชีวติ  

  ๑.๔ เพื่อเสริมสร้างสถาบนัทางสังคมใหมี้ความเขม้แขง็เอ้ือต่อการพฒันาคนและประเทศ  

๒. เป้าหมายและตัวช้ีวดั  

 ๒.๑ เป้าหมายการพฒันา  

  ๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทศันคติและพฤติกรรมตามบรรทดัฐานท่ีดีของสังคมเพิ่มข้ึน  

  ๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวยัมีทกัษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน  

  ๒.๑.๓ คนไทยไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง  

  ๒.๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน  

  ๒.๑.๕ สถาบนัทางสังคมมีความเขม้แขง็และมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะ
สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา สถาบนัทางศาสนา ชุมชน  ส่ือมวลชน และภาคเอกชน   

 ๒.๒ ตัวช้ีวดั  

   ๒.๒.๑ ประชากรอาย ุ๑๓ ปีข้ึนไป มีกิจกรรมการปฏิบติัตนท่ีสะทอ้นการมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมข้ึน  

 ๒.๒.๒ คดีอาญามีสัดส่วนลดลง  

  ๒.๒.๓ เด็กมีพฒันาการสมวยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๕  

  ๒.๒.๔ คะแนน IQ เฉล่ียไม่ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน  

  ๒.๒.๕ เด็กร้อยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไม่ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน  

  ๒.๒.๖ จ านวนผูเ้รียนในระบบทวภิาคีเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ ๓๐ ต่อปี  

  ๒.๒.๗ ผูท่ี้ไดรั้บการรับรองคุณวฒิุวิชาชีพและผูผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติเพ่ิมข้ึน  

  ๒.๒.๘ การออมส่วนบุคคลต่อรายไดพ้ึงจบัจ่ายใชส้อยเพิ่มข้ึน  

  ๒.๒.๙ การมีงานท าของผูสู้งอายุ (อาย ุ๖๐ – ๖๙ ปี) เพิ่มข้ึน  

  ๒.๒.๑๐ ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวชิาไม่ต ่ากวา่ ๕๐๐  
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  ๒.๒.๑๑ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มข้ึน  

  ๒.๒.๑๒ การอ่านของคนไทยเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๘๕  

  ๒.๒.๑๓ จ านวนแรงงานท่ีขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพ่ือขอรับวฒิุ ปวช.และ ปวส.   
                                           เพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ ๒๐ ต่อปี  

  ๒.๒.๑๔ ประชากรอายุ ๑๕ – ๗๙ ปีมีภาวะนา้หนกัเกินลดลง  

  ๒.๒.๑๕ การตายจากอุบติัเหตุทางถนนต ่ากวา่ ๑๘ คน ต่อประชากรแสนคน  

  ๒.๒.๑๖ ประชาชนเล่นกีฬาและเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการเพิ่มข้ึน  

  ๒.๒.๑๗ อตัราการฆ่าตวัตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง  

  ๒.๒.๑๘ การคลอดในผูห้ญิงกลุ่มอาย ุ๑๕ – ๑๙ ปี ลดลง  

  ๒.๒.๑๙ รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ ๕ ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ  

  ๒.๒.๒๐ ผูสู้งอายท่ีุอาศยัในบา้นท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมเป็นร้อยละ ๒๐  

  ๒.๒.๒๑ ดชันีครอบครัวอบอุ่นอยูใ่นระดบัดีข้ึน  

  ๒.๒.๒๒ ประชากรอาย ุ๑๓ ปีข้ึนไปมีการปฏิบติัตามหลกัค าสอนทางศาสนาเพิ่มข้ึน  

  ๒.๒.๒๓ ธุรกิจท่ีเป็นวสิาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มข้ึน  
 

  ๓. แนวทางการพฒันา  

 ๓.๑ ปรับเปลีย่นค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวนัิย  จิตสาธารณะและพฤติกรรม ทีพ่งึประสงค์  

 

                       ๓.๑.๑ ส่งเสริมการเล้ียงดูในครอบครัวท่ีเน้นการฝึกเด็กให้รู้จกัการพึ่งพาตวัเอง มีความซ่ือสัตย ์มีวินยั มี
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในลกัษณะของกิจกรรมท่ีเป็นวถีิชีวติประจ าวนั  

                       ๓.๑.๒ จดักิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความ
มีวนิยั จิตสาธารณะ  

                       ๓.๑.๓ ปรับรูปแบบการเผยแพร่ศาสนาใหช้ี้แนะแนวปฏิบติัการด ารงชีวติตามหลกัธรรมค าสอนท่ีถูกตอ้ง 
เขา้ใจง่าย น าไปปฏิบติัไดจ้ริง   

                        ๓.๑.๔  สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดักิจกรรมสาธารณประโยชน์ การจดัระเบียบ
ทางสังคม การก าหนดบทลงโทษทางสังคม  

                      ๓.๑.๕ จดัสรรเวลาและพื้นท่ีออกอากาศให้แก่ส่ือสร้างสรรค์ท่ีส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอนัดีในช่วงเวลาท่ีมีผูช้มมากท่ีสุด  

                      ๓.๑.๖ หล่อหลอมวฒันธรรมการท างานท่ีพึงประสงคใ์หเ้ป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของคนในสังคมไทย อาทิ 

การตรงต่อเวลา การเคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่าง การท างานเป็นทีม  
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               ๓.๒ พฒันาศักยภาพคนให้มีทกัษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวติอย่างมีคุณค่า  

   ๓.๒.๑ ส่งเสริมความรู้อนามยัแม่และเด็กแก่พอ่แม่ ก าหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหวา่งชีวติและ
การท างาน พฒันาหลกัสูตร บุคลากร สถานพฒันาเด็กปฐมวยัใหมี้คุณภาพ สนบัสนุนส่ือใหเ้สนอความรู้ในการเล้ียง
ดูเด็ก ผลกัดนักฎหมายการพฒันาเด็กปฐมวยั  
   ๓.๒.๒ ปรับกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับ
พฒันาการสมองแต่ละช่วงวยั สร้างแรงจูงใจใหเ้ด็กเขา้สู่การศึกษาในระบบทวภิาคีและสหกิจศึกษา 

                     ๓.๒.๓ พฒันาศูนยฝึ์กอบรมสมรรถนะแรงงานท่ีไดม้าตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน เร่งพฒันาระบบบริหารจดัการขอ้มูลความตอ้งการและการผลิตก าลงัคน จดัตั้งศูนยบ์ริการขอ้มูลและให้
ค  าปรึกษาในการเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่และอาชีพอิสระส่งเสริมให้สถานประกอบการก าหนดมาตรการการ
ออมท่ีจูงใจแก่แรงงาน  

   ๓.๒.๔ จดัท าหลักสูตรพฒันาทักษะในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมแก่ผูสู้งอายุวยัต้น ใช้
มาตรการทางการเงินและการคลังให้มีการจา้งงานผูสู้งอายุ บริการข้อมูลเก่ียวกบัโอกาสในการประกอบอาชีพ
ส าหรับผูสู้งอายใุนชุมชน    

 ๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

  ๓.๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรร่วมกนัโดยเฉพาะในสถานศึกษาขนาดเล็กให้
เหมาะสมตามความจ าเป็นของพื้นท่ี และแนวโนม้การลดลงของประชากรวยัเด็ก  

   ๓.๓.๒ ปรับปรุงหลกัสูตรครูท่ีเนน้สมรรถนะ ปรับระบบค่าตอบแทน และการประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพ  

   ๓.๓.๓ พฒันาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน  

   ๓.๓.๔ ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจ/สร้างความรู้ความเขา้ใจให้สถานประกอบการขนาดกลางท่ีมี
ศกัยภาพเขา้ร่วมระบบทวภิาคีหรือสหกิจศึกษา  

   ๓.๓.๕ ขยายผลความร่วมมือระหวา่งสถาบนัอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ภาคเอกชน และผูเ้ช่ียวชาญ
ทั้งในและต่างประเทศพฒันาสาขาวชิาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นสู่ความเป็นเลิศ  

   ๓.๓.๖ จดัท าส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ส่ือสาร
เคล่ือนท่ีใหเ้อ้ือต่อคนทุกกลุ่มเขา้ถึงไดง่้าย สะดวก ทัว่ถึง  

   ๓.๓.๗  ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรคแ์ละมีชีวติ  

 ๓.๔ ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  

   ๓.๔.๑ พฒันาความรู้ในการดูแลสุขภาพ  มีจิตส านึกสุขภาพท่ีดี  สามารถคัดกรองพฤติกรรม
สุขภาพดว้ยตนเอง และการก ากบัควบคุมการเผยแพร่ชุดขอ้มูลสุขภาพท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  

   ๓.๔.๒ ส่งเสริมการออกก าลงักาย/โภชนาการท่ีเหมาะสมกบัแต่ละช่วงวยั สนับสนุนให้ชุมชนจดั
พื้นท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการออกก าลงักายและเล่นกีฬา  

   ๓.๔.๓ ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย/ภาษีในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดในผลิตภณัฑ์ท่ีส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ การมีนวตักรรมการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  



42 

 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี ฉบับพิไมติม  ฉบับทีไ ํ องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ 
 

   ๓.๔.๔ ผลกัดนักลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจดัท านโยบายสาธารณะตามแนวคิด  

“ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ”  
       ๓ .๔ .๕  ส่งเสริมว ัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการส่ือสาธารณะท่ีเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายพฒันากลไกบริหารจดัการความเส่ียงดา้นความปลอดภยัทางถนน  

 ๓.๕ เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลงัด้านสุขภาพ  

   ๓.๕.๑ ปรับระบบบริหารจดัการทรัพยากรร่วมกนัระหวา่งสถานพยาบาลทุกสังกดัในแต่ละเขต
บริการสุขภาพ เช่ือมโยงการใหบ้ริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเขา้ดว้ยกนั  

 ๓.๕.๒ พฒันารูปแบบระบบการเงินการคลงัให้มีการรับภาระค่าใชจ่้ายร่วมกนัทั้งภาครัฐและผูใ้ชบ้ริการ
ตามเศรษฐานะท่ีไม่กีดกนัการเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีจ าเป็นของกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย  

 ๓.๕.๓ พฒันาระบบประกนัสุขภาพของแรงงานต่างชาติและนกัท่องเท่ียว  

  ๓.๕.๔ บูรณาการระบบขอ้มูลสารสนเทศของแต่ละระบบหลกัประกนัทั้งเร่ืองสิทธิประโยชน์ การ
ใชบ้ริการ งบประมาณการเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล  

 ๓.๖ พฒันาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมกบัสังคมสูงวยั  

 ๓.๖.๑ ผลกัดนัใหมี้กฎหมายการดูแลระยะยาวส าหรับผูสู้งอายุ  
 ๓.๖.๒ พฒันาให้มีระบบการดูแลระยะกลางท่ีจะรองรับผูท่ี้ตอ้งการการพกัฟ้ืนก่อนกลบับา้นและส่งเสริม
ธุรกิจบริการดูแลระยะยาวส าหรับผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นภาวะพึ่งพิง  

 ๓.๖.๓ วิจยัและพฒันานวตักรรมในการใช้ชีวิตประจ าวนัท่ีเหมาะสมกับผูสู้งอายุและเทคโนโลยีทางการ
แพทยใ์นการฟ้ืนฟูและส่งเสริมสุขภาพ  

  ๓ .๖.๔  พัฒนาเมืองท่ีเป็นมิตรกับผู ้สูงอายุ โดยเฉพาะการปรับสภาพแวดล้อม  ระบบขนส่ง
สาธารณะ อาคารสถานท่ี และท่ีอยูอ่าศยัใหเ้อ้ือต่อการใชชี้วติของผูสู้งอาย ุ 

 ๓.๗ ผลกัดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพฒันาประเทศอย่างเข้มแข็ง  

 ๓.๗.๑ สร้างสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการสร้างความเขม้แข็งของครอบครัว อาทิ การใชส่ื้อ
เพ่ือสร้างเสริมคุณค่าของครอบครัว และพฒันานวตักรรมเพ่ือใหส้มาชิกไดติ้ดต่อส่ือสารกนั  

 ๓.๗.๒ ก าหนดมาตรการให้ครอบครัวท่ีเปราะบางสามารถดูแลสมาชิกได ้อาทิ การเขา้ถึงบริการภาครัฐ 

และการใหผู้สู้งอายหุรือผูมี้ประสบการณ์สาขาวิชาชีพต่างๆ ในชุมชนร่วมเป็นผูดู้แลสมาชิก  

 ๓.๗.๓ ส่งเสริมสถาบนัการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ รวมทั้ ง
ร่วมกบัชุมชนในการวจิยัเพื่อตอบโจทยก์ารพฒันาพื้นท่ี  

 ๓.๗.๔ ส่งเสริมผูเ้ผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามค าสอนของศาสนา และเร่งฟ้ืน
ศรัทธาใหส้ถาบนัศาสนาเป็นศูนยร์วมจิตใจและท่ียดึเหน่ียวของคนในสังคม  

 ๓.๗.๕ สนบัสนุนใหผู้ผ้ลิตส่ือน าเสนอขอ้มูลบนหลกัจรรยาบรรณส่ือมวลชน และสร้างกระแสเชิงบวก
แก่สังคม  
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 ๒) ยุทธศาสตร์ที ่๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล า้ในสังคม 

 ๑. วตัถุประสงค์  

  ๑.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแ้ก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต้ ่าสุด  

  ๑.๒ เพื่อใหค้นไทยทุกคนเขา้ถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพไดอ้ยา่งทัว่ถึง  

  ๑.๓ เพ่ือสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน  

  ๒. เป้าหมายและตัวช้ีวดั  

  ๒.๑ เป้าหมายการพฒันา 

   ๒.๑.๑ ลดปัญหาความเหล่ือมล ้าดา้นรายไดข้องกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกต่างกนั 

และแกไ้ขปัญหาความยากจน  

   ๒.๑.๒ เพิ่มโอกาสการเขา้ถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  

   ๒.๑.๓ เพิ่มศกัยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเขม้แข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและ
ไดรั้บส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน  

 ๒.๒ ตัวช้ีวดั 

                    ๒.๒.๑ รายไดเ้ฉล่ียต่อหวัของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต้ ่าสุด เพิ่มข้ึนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๑๕ ต่อปี  

 ๒.๒.๒ ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ ๐.๔๑ เม่ือ
ส้ินสุดแผน  

 ๒.๒.๓ การถือครองสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต้ ่าสุด เพิ่มข้ึน  

 ๒.๒.๔ สัดส่วนประชากรท่ีอยูใ่ตเ้ส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ ๖.๕ ณ ส้ินแผนฯ  

  ๒.๒.๕ สัดส่วนหน้ีสินต่อรายไดท้ั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนท่ียากจนท่ีสุดลดลง 

                      ๒.๒.๖ อตัราการเขา้เรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากบัร้อยละ ๙๐ โดยไม่มี
ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหวา่งพื้นท่ี  

 ๒.๒.๗ สัดส่วนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ มี
จ  านวนเพิ่มข้ึน และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิระหวา่งพื้นท่ีและภูมิภาคลดลง  

 ๒.๒.๘ สัดส่วนแรงงานนอกระบบท่ีอยูภ่ายใตป้ระกนัสังคม (ผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๔๐) และท่ีเขา้ร่วม
กองทุนการออมแห่งชาติต่อก าลงัแรงงานเพิ่มข้ึน  

 ๒.๒.๙ ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทยต่์อประชากรระหวา่งพื้นท่ีลดลง  

  ๒.๒.๑๐ การเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมของกลุ่มประชากรท่ีมีฐานะยากจนเพิ่มข้ึน 

 ๒.๒.๑๑ สัดส่วนครัวเรือนท่ีเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มข้ึน  

 ๒.๒.๑๒ ดชันีชุมชนเขม็แขง็เพิ่มข้ึนในทุกภาค  

  ๒.๒.๑๓ มูลค่าสินคา้ชุมชนเพิ่มข้ึน 
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   ๓. แนวทางการพฒันา  

  ๓.๑ เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ทีม่ีรายได้ต ่าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่
มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  

 ๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่ เด็กและเยาวชนท่ีดอ้ยโอกาสทางการศึกษา 

อยา่งต่อเน่ืองโดยไม่ถูกจ ากดัศกัยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นท่ี และสภาพร่างกาย  

 ๓.๑.๒ จดับริการดา้นสุขภาพใหก้บัประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกล โดยรัฐจดัให้มี
กลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวสัดิการชุมชนท่ีครอบคลุมการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นเพื่อให้ประชากร
กลุ่มเป้าหมายฯ เขา้ถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นท่ีได ้ 

 ๓.๑.๓ สร้างโอกาสการมีท่ีดินของตนเอง และการยกระดบัรายได ้โดยรัฐเขา้ไปสนบัสนุนการมีท่ีดินท า
กินอยา่งย ัง่ยนืในรูปแบบท่ีครบวงจร รวมถึงการพฒันาทกัษะความช านาญการจดัสรรเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ 

การขยายโอกาสในการเขา้ถึงข่าวสาร  

 ๓.๑.๔ ก าหนดนโยบายการคลงัเพื่อลดความเหล่ือมล ้ าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนท่ีมี
รายไดน้อ้ยใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  

  ๓.๑.๕ เพิ่มการจดัการสวสัดิการสังคมให้กบักลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต้ ่าสุด
อย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ การเพิ่มเบ้ียคนพิการและเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุท่ียากจนให้เพียงพอท่ีจะด ารงชีพได้
การสนบัสนุนการจดัหาท่ีอยูอ่าศยัและการเขา้ถึงระบบสาธารณูปโภคให้กบัประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อแกปั้ญหา
ชุมชนแออดัในเมือง 

 ๓.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวสัดกิารที่มคุีณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง   

 ๓.๒.๑ ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกนัมากข้ึน
ระหว่างพื้นท่ี โดย (๑) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตวัอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน (๒) สร้างระบบความ
รับผิดชอบ (Accountability) ของการจดัการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครู
และโรงเรียน  (๓) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
ช่วยเหลือโรงเรียนท่ีอยูห่่างไกลและขาดแคลนครูผูส้อน  

 ๓.๒.๒ บริหารจดัการการให้บริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ผา่นการพฒันา
ระบบส่งต่อผูป่้วยตั้งแต่ระดบัชุมชนไปสู่ระดบัจงัหวดั ภาค และระดบัประเทศให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน พร้อมทั้ง
น าเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการแกปั้ญหาการขาดแคลนแพทยเ์ฉพาะ
ทางในพื้นท่ีห่างไกล  

 ๓.๒.๓ เร่งรณรงค์และประชาสัมพนัธ์ให้แรงงานนอกระบบตระหนกัถึงประโยชน์ของการสร้าง
หลกัประกนัในวยัเกษียณและประโยชน์จากระบบประกนัสังคม รวมถึงการขยายความครอบคลุมของสวสัดิการ
ดา้นการจดัหาท่ีอยูอ่าศยัใหแ้ก่ผูมี้รายไดน้อ้ยเพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงไดใ้นทุกพื้นท่ี  
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 ๓.๒.๔ ส่งเสริมและจดัหาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก - 

เยาวชน สตรี ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุและผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม เพื่อใหเ้ขา้ถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมไดอ้ยา่งเท่าเทียม  

  ๓.๒.๕ ปรับปรุงปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

 ๓.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชม  

 ๓.๓.๑ สร้างและพฒันาผูน้ าการเปล่ียนแปลงในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการสร้างแรง
บนัดาลใจใหเ้กิดความเช่ือมัน่ ศรัทธา มีจุดยนืทางความคิด มีธรรมมาภิบาลในการบริหารและพฒันาชุมชน  

 ๓.๓.๒ ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยั และการถ่ายทอดองคค์วามรู้ใน
ชุมชนเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีและการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย  ์รวมทั้ งส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการสร้างการจดัการความรู้ในชุมชน  

 ๓.๓.๓ พฒันาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผูป้ระกอบการระดบัชุมชน การ
สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  การส่งเสริมการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นท่ีกับ
เศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชนและสถาบนัการศึกษารวมถึงการส่งเสริมการท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน
และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นชุมชนท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว  

 ๓.๓.๔ สนบัสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจดัการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับองคก์ร
การเงินของชุมชนให้ท าหน้าท่ีเป็นสถาบนัการเงินในระดบัหมู่บา้นต าบลท่ีท าหน้าท่ีทั้งการให้กู ้ยืมและการออม 

และจดัตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย  

  ๓.๓.๕ สนบัสนุนชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการจดัสวสัดิการ บริการ และการจดัการทรัพยากรในชุมชน 

 ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยัง่ยืน 

  ๑. วตัถุประสงค์  

 ๑.๑ สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกจิขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยัง่ยืน ดงัน้ี  

 ๑.๑.๑ เพื่อสร้างความเขม้แข็งของแรงขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพิ่ม
รายไดต่้อหวั  

 ๑.๑.๒ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของฐานการผลิตและฐานรายไดเ้ดิมและสร้างฐานการผลิตและรายไดใ้หม่  

 ๑ .๑ .๓  เพื่ อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม และสนบัสนุนเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

                      ๑.๑.๔ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเขม้แข็งและรักษาวินยัทางการเงินการคลงั และพฒันา
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสนบัสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ  

 ๑.๒ สร้างความเข้มแข็งให้กบัเศรษฐกจิรายสาขา เพื่อยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคา้การลงทุน ดงัน้ี  
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 ๑.๒.๑ เพื่อส่งเสริมการพฒันานวตักรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
สินคา้และบริการ  

 ๑.๒.๒ เพื่อส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายไดใ้หม่ท่ีส าคญั พฒันาระบบ
การบริหารจดัการความเส่ียงและมีการปรับตวัใหพ้ร้อมรับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้ฐานการผลิต
ภาคเกษตรและรายไดเ้กษตรกรมีความมัน่คง  

 ๑.๒.๓ เพื่อเร่งผลกัดนัให้สินคา้เกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในดา้นคุณภาพมาตรฐาน
และความปลอดภยัในตลาดโลก  

 ๑.๒.๔ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของอุตสาหกรรมส าคญัเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ท่ี
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  

 ๑.๒.๕ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตวัสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการท่ีเขม้แขง็ข้ึน รวมทั้งพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวใหเ้ติบโตอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื  

 ๑.๒ .๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้
สนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการไทยรวมทั้งพฒันาสังคมผูป้ระกอบการ  

 ๑.๒.๗ เพื่อพฒันาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของภาคการผลิตและบริการ การคา้ และการลงทุน  

 ๑.๒.๘  เพ่ือสร้างความเขม้แข็งขององคก์รการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ใหส้นบัสนุนบริการทาง
การเงินในระดบัฐานรากและเกษตรกรรายยอ่ย  

  ๒. เป้าหมายและตัวช้ีวดั  

  ๒.๑ เป้าหมายการพฒันา 

 ๒.๑.๑ เศรษฐกิจขยายตวัอยา่งมีเสถียรภาพและย ัง่ยนื  

 ๒.๑.๒ การสร้างความเขม้แขง็ใหเ้ศรษฐกิจรายสาขา  

 ๒.๒ ตัวช้ีวดั  

 ๒.๒.๑ อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจเฉล่ียในช่วงแผนฯ ๑๒ ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๕ รายไดต่้อหวัไม่
ต ่ากวา่ ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ณ ส้ินแผนฯ ๑๒ และรายไดสุ้ทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๑๙.๐  

 ๒.๒.๒ อตัราการขยายตวัของการลงทุนภาครัฐไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี และอตัราการขยายตวั
ของการลงทุนภาคเอกชนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี  

 ๒.๒.๓ อตัราการขยายตวัของมูลค่าการส่งออกเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๔.๐  

                   ๒.๒.๔ ผลิตภาพการผลิตของปัจจยัการผลิตไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี ผลิตภาพการผลิตของปัจจยั
แรงงานไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๒.๕ ต่อปี  
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                   ๒.๒.๕ อตัราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยูท่ี่ร้อยละ ๒.๕ ± ๑.๕ หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินแผนฯ ๑๒ ไม่
เกินร้อยละ ๕๕ ของ GDP ดุลบญัชีเดินสะพดัไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อ GDP  

                      ๒.๒.๖ การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันาโครงการโครงสร้างพื้นฐานเฉล่ียปีละ 

๔๗,๐๐๐ ลา้นบาท  

                          ๒.๒.๗ จ านวนการยื่นแบบเพ่ือช าระภาษีประชาชนและผูป้ระกอบการท่ีเขา้ข่ายตอ้งเสียภาษีเพ่ิมข้ึน  

  ๒.๒.๘ อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของไทยโดย IMD เล่ือนไปอยูใ่นกลุ่ม ๑  ใน ๒๕ ของ
ประเทศแรกท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัทั้งหมด 

 ๒.๒.๙ อตัราการขยายตวัของภาคเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) 

ขยายตวัเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๓, ๔.๕ และ ๖ ต่อปี ตามล าดบั  

 ๒.๒.๑๐ รายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มข้ึนเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทต่อครัวเรือนในปี ๒๕๖๔ พื้นท่ีการ
ท าเกษตรกรรมย ัง่ยนืเพิ่มข้ึนเป็น ๕ ลา้นไร่ ในปี ๒๕๖๔  

 ๒.๒.๑๑ จ านวนพื้นท่ีท่ีไดรั้บการพฒันาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศจ านวน ๑๕ พื้นท่ี  

 ๒.๒.๑๒ รายไดจ้ากการท่องเท่ียวไม่ต ่ากว่า ๓ ลา้นลา้นบาท อนัดบัความสามารถในการแข่งขนั
ดา้นการท่องเท่ียว (The Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) ไม่ต ่ากวา่อนัดบัท่ี ๓๐  

 ๒.๒.๑๓ สดัส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศเพ่ิมข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๔๕ เม่ือส้ินสุดแผนฯ ๑๒  

  ๒.๒.๑๔ อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัในภาคการเงินปรับตวัดีข้ึน คะแนนทกัษะทาง
การเงินของคนไทยเท่ากบัคะแนนเฉล่ียของโลก สัดส่วนการกูเ้งินนอกระบบลดลง เพิ่มปริมาณการใชบ้ริการช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น ๒๐๐ คร้ัง/ปี/คน 

 ๓. แนวทางการพฒันา  

 ๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกจิส่วนรวม  
                    ๓.๑.๑ การพฒันาดา้นการคลงั  

  ๑) เพิ่มประสิทธิภาพการจดัแผนงานโครงการ การจดัสรรงบประมาณการบริหาร และการตรวจสอบ
กระบวนการงบประมาณของประเทศ  

 ๒) เพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บรายไดภ้าครัฐและขยายฐานภาษีให้ครอบคลุม  ผูมี้งานท าในระบบท่ี
เขา้ข่ายตอ้งเสียภาษีมีการยืน่แบบเพื่อช าระภาษีท่ีถูกตอ้งและครบถว้น  

 ๓) ใช้เคร่ืองมือทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

รวมทั้งเพื่อเป็นช่องทางการเพิ่มรายไดภ้าครัฐ  

 ๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเกบ็รายไดใ้หอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือลดภาระการพ่ึงพารายไดจ้ากรัฐบาล  

 ๕) ปรับโครงสร้างการบริหารจดัการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจ   ท่ีมีปัญหาฐานะ
การเงิน และพฒันาประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวสิาหกิจใหไ้ดม้าตรฐานสากล  

                   ๓.๑.๒ การพฒันาภาคการเงิน  

 ๑) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบนัการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน  
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 ๒) ขยายการเขา้ถึงบริการทางการเงิน โดยการสร้างเครือข่ายความเช่ือมโยงของระบบสถาบนั
การเงินทั้งระบบ  

 ๓) พฒันานวตักรรมทางการเงินรูปแบบใหม่  ๆใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและบริบทการเปล่ียนแปลง  

  ๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็นกลไกท่ีสนับสนุนด าเนิน
นโยบายของรัฐบาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและไม่สร้างความเส่ียงทางการคลงั  

          ๓.๒ การเสริมสร้างและพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลติและบริการ  

 ๓.๒.๑ การพฒันาภาคการเกษตร  

              ๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เขม้แข็งและย ัง่ยืน โดยพฒันาและบ ารุงรักษาแหล่งน ้ าเพื่อการเกษตร 

รวมทั้งจดัระบบการปลูกพืชให้สอดคลอ้งปริมาณน ้ าท่ีหาได ้คุม้ครองพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีศกัยภาพและขยายโอกาสใน
การเขา้ถึงพื้นท่ีท ากินของเกษตรกรให้มากข้ึน ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการรวบรวม คดัเลือก และปรับปรุง
พนัธุกรรมพืช สัตว ์สัตวน์า้ และจุลินทรียข์องทอ้งถ่ิน  

             ๒) สร้างและถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางวชิาการ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น
การเกษตรแบบมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมการวิจยัพฒันาปัจจยัการผลิต วิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความหลากหลายของสินค้าพฒันารูปแบบและกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้เพื่อปรับระบบการผลิตท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีและการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

            ๓) ยกระดบัการผลิตสินคา้เกษตรและอาหารเขา้สู่ระบบมาตรฐานและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและ
การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะโดยพฒันาระบบมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  

ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรและอาหารให้ไดคุ้ณภาพมาตรฐานและความปลอดภยัและการบริโภคอาหารเพื่อสุข
ภาวะ ขบัเคล่ือนการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียอ์ยา่งจริงจงั  

                ๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรโดยเสริมสร้างศกัยภาพของสถาบนั
เกษตรกรและการรวมกลุ่ม ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว ์และการทาประมงให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นท่ี
และความตอ้งการตลาด วิจยัพฒันาและใชเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรสมยัใหม่ในกระบวนการผลิต  สนบัสนุนการ
สร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร และการใชป้ระโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ  บริหารจดัการผลผลิตอยา่งเป็นระบบ
ครบวงจร พฒันากลไกจดัการความเส่ียงท่ีกระทบต่อสินคา้เกษตร สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกบัประเทศ
เพ่ือนบา้น  

                 ๕) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการเกษตร ส่งเสริมขยายผลและพฒันาการผลิตในระบบเกษตรกรรม
ย ัง่ยนื ควบคุมการใชส้ารเคมีการเกษตรท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด  

                ๖) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่โดยพัฒนา
ฐานขอ้มูลดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานดา้นการเกษตร สร้างบุคลากรดา้นการเกษตร ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเกษตรใหท้นัสมยั  
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 ๓.๒.๒ การพฒันาภาคอุตสาหกรรม  

               ๑) พฒันาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมท่ีใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง โดยยกระดบัศกัยภาพของอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานรายไดส้ าคญัของประเทศ  ในปัจจุบนัให้มีการ
ใช้เทคโนโลยีขั้นกา้วหน้าเพื่อผลิตสินคา้ท่ีรองรับความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูบ้ริโภค สร้างระบบกลไกและ
เครือข่ายท่ีเขม้แข็งและมีประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลกัษณะคลสัเตอร์ สนบัสนุน
การกระจายการลงทุนไปยงัภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมการสร้างและพฒันาตลาดสา
หรับสินคา้ท่ีมีคุณภาพ  

               ๒) วางรากฐานการพฒันาอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต โดยวางแผนและพฒันาก าลงัคนรองรับอุตสาหกรรม
อนาคต พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคตสนบัสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพื่อ
ก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเอ้ือให้เกิด
อุตสาหกรรมสาหรับอนาคต  

 ๓.๒.๓ การพฒันาภาคบริการและการท่องเท่ียว  

              ๑) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขนัในเชิงธุรกิจของภาคบริการท่ีมีศกัยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐาน
บริการใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอ้ยา่งเขม้แข็ง โดยพฒันาศกัยภาพของฐานบริการเดิมให้
เติบโตอย่างเขม้แข็ง ยกระดบัฐานธุรกิจบริการใหม่ท่ีมีแนวโน้มขยายตวัและมีศกัยภาพในการเติบโต สร้างกลไก
การขบัเคล่ือนภาคบริการท่ีเป็นเอกภาพ  

             ๒) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ โดยส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว ปรับปรุง
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวให้มีความทันสมัย จดัท าและบังคบัใช้มาตรฐานด้านการท่องเท่ียว ปรับ
โครงสร้างการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียว  

                ๓) พฒันาอุตสาหกรรมกีฬาอยา่งครบวงจรโดย ส่งเสริมการสร้างรายไดจ้ากการกีฬา ปรับโครงสร้างการ
บริหารจดัการดา้นการกีฬา  

 ๓.๒.๔ การพฒันาภาคการคา้และการลงทุน  

               ๑) ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มความตอ้งการบริโภคสินคา้ภายในประเทศและการส่งออกสินคา้ไทย  

               ๒) พฒันาการอ านวยความสะดวกทางการคา้ให้ได้มาตรฐานสากล  ทั้ งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงการพฒันาระบบประกนัความเส่ียงภยั  

               ๓ ) สนับสนุนผู ้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  และนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการเพิ่มผลิตภาพในการคา้และการประกอบธุรกิจ  

               ๔) ส่งเสริม SMEs โดย สร้างผูป้ระกอบการใหม่ท่ีมีจิตวิญญาณในการเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีทกัษะในการทาธุรกิจ 

สร้างสังคมผูป้ระกอบการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลสัเตอร์ของ SMEs ในลกัษณะห่วงโซ่มูลค่าและการเช่ือมโยงกบั
ธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการออกไปด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ  
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             ๕) พฒันาปัจจยัสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ โดยการ
ส่งเสริมการลงทุนในประเทศควรให้ความส าคญักบั พฒันากลไกการคุม้ครองการลงทุนและการระงบัขอ้พิพาท
ระหวา่งรัฐกบัเอกชน ลดอุปสรรค ขั้นตอนการเคล่ือนยา้ยแรงงานโดยการลด 

ระยะเวลาการรายงานตวัของแรงงานต่างดา้วในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ ส่งเสริม
ให้มีหน่วยงานหลกัในการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะใน CLMV จดัท ามาตรการส่งเสริมและให้
สิทธิประโยชน์การลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ สนับสนุนปัจจยัอ านวยความสะดวกการลงทุน  โดยการ
ส่งเสริมบริการป้องกนัความเส่ียงทางการคา้ ส่งเสริมการเพิ่มสาขาธนาคารพาณิชยไ์ทยในต่างประเทศ  

              ๖) ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายและกฎ ระเบียบเพื่อส่งเสริมการคา้ท่ีเป็นธรรมและอ านวยความสะดวกการคา้
การลงทุน ตลอดจนการดาเนินธุรกิจของ SMEs  

              ๗) พฒันาระบบทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาระบบคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

  ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

๑. วตัถุประสงค์ 

 ๑.๑ รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนืและเป็นธรรม  

 ๑ .๒  สร้างความมั่นคงด้านน ้ าของประเทศ  และบริหารจัดการทรัพยากรน ้ าทั้ งระบบให้ มี
ประสิทธิภาพ  

 ๑.๓ บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและลดมลพิษใหมี้คุณภาพดีข้ึน  

   ๑.๔ พฒันาขีดความสามารถในลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตวัเพื่อลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการรับมือกบัภยัพิบติั 

 ๒. เป้าหมายและตัวช้ีวดั  

   ๒.๑ เป้าหมายการพฒันา 

   ๒.๑.๑ การรักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นท่ีป่าไม ้เพ่ือการอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ
และป่าชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐและจดัท่ีดินทา้กินให้
ผูย้ากไร้โดยให้ สิทธิร่วม 

   ๒.๑.๒ สร้างความมัน่คง และบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าทั้ งน ้ าผิวดินและน ้ าใตดิ้นให้มีประสิทธิภาพ 

บริหารจดัการน ้ าในระดบัลุ่มน ้ าให้มีความสมดุลระหว่างความตอ้งการใช้น ้ าทุกกิจกรรมกบัปริมาณน ้ าตน้ทุน เพ่ือ
แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน ้ า และลดจ านวนประชาชนท่ีประสบปัญหาจากการขาดแคลนน ้ า ควบคู่กบัการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชน้ ้าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ป้องกนัและลดความเสียหายจากอุทกภยัและภยัแลง้ 

   ๒.๑.๓ สร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  และระบบนิเวศ 

โดยให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรกกบัการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน ้ าส าคญัของ
ประเทศ และแกไ้ขปัญหาวกิฤติหมอกควนั 
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   ๒ .๑.๔  เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจดัการเพื่อลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในดา้นต่างๆ 

หรือในพื้นท่ีหรือสาขาท่ีมีความเส่ียงจะไดรั้บผลกระทบสูง 

   ๒.๑.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียงจากภยัพิบติั   ความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากสาธารณภยัลดลง 
 

  ๒.๒ ตัวช้ีวดั 

 ๒.๒.๑ สัดส่วนพื้นท่ีป่าไมเ้ป็นร้อยละ ๔๐ ของพื้นท่ีประเทศ เป็นพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 

๒๕ และพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๕ พื้นท่ีป่าชายเลนเพิ่มจาก ๑.๕๓ ลา้นไร่ เป็น ๑.๕๘ ลา้นไร่ พื้นท่ีปลูกและ
ฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าเพิ่มข้ึน  

๒.๒.๒ จ านวนชนิดพนัธ์ุและประชากรของส่ิงมีชีวติท่ีอยูใ่นภาวะถูกคุกคาม หรือใกลสู้ญพนัธ์ุ  

    ๒.๒.๓ แผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ (โครงการ One Map) ท่ีแลว้เสร็จมีการประกาศใช ้  และจ านวนพื้นท่ี
จดัท่ีดินท ากินใหชุ้มชน 

 ๒.๒.๔ มีระบบประปาหมู่บา้นครบทุกหมู่บา้น  

 ๒ .๒ .๕  ลุ่มน ้ าส าคัญของประเทศ ๒๕  ลุ่มน ้ า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้ าอย่างสมดุล 

ระหวา่งความตอ้งการใชน้ ้ากบัปริมาณน ้าตน้ทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม  

 ๒.๒.๖ ประสิทธิภาพการใชน้ ้าในพื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน  

 ๒.๒.๗ ประสิทธิภาพของการใชน้ ้าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพิ่มข้ึน  

 ๒.๒.๘ พื้นท่ีและมูลค่าความเสียหายจากอุทกภยัและภยัแลง้มีแนวโนม้ลดลง  

    ๒.๒.๙ พื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึนปีละ ๓๕๐,๐๐๐ ไร่ 

 ๒.๒.๑๐ ขยะมูลฝอยชุมชนไดรั้บการจดัการอยา่งถูกตอ้งและน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

ของเสียอนัตรายชุมชนท่ีไดรั้บการก าจดัอยา่งถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๓๐ และกากอุตสาหกรรมอนัตรายทั้งหมดเขา้
สู่ระบบการจดัการท่ีถูกตอ้ง  

 ๒.๒.๑๑ คุณภาพน ้าของแม่น ้ าสายหลกัท่ีอยูใ่นเกณฑดี์เพิ่มข้ึน  

    ๒.๒.๑๒ คุณภาพอากาศในพื้นท่ีวกิฤตหมอกควนัไดรั้บการแกไ้ขและมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

 ๒.๒.๑๓ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลงังาน คมนาคมขนส่งลดลงภายในปี ๒๕๖๓ ไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ ๗ ของการปล่อยในกรณีปกติ  

 ๒.๒.๑๔ ตน้ทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) มี
แนวโนม้ลดลง  

 ๒.๒.๑๕ แผนปฏิบติัการการปรับตวัเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาท่ีจ าเป็น เช่น 

การจดัการน ้า เกษตร สาธารณสุข และป่าไม ้ 

    ๒.๒.๑๖ การจดัตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อสนบัสนุนดา้นการเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสร้าง
ศกัยภาพ 
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 ๒.๒.๑๗ ระบบพยากรณ์และเตือนภยัล่วงหนา้ส าหรับภาคเกษตรและการจดัการภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติในพื้นท่ีเส่ียงภยั  

          ๒.๒.๑๘ สัดส่วนของพื้นท่ีเส่ียงภยัท่ีไดรั้บการจดัตั้งเครือข่ายเฝ้าระวงัภยัธรรมชาติ  

    ๒.๒.๑๙ จ านวนผูเ้สียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภยัธรรมชาติ ค่าใชจ่้ายในการชดเชยผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจากภยัพิบติัในพื้นท่ีเส่ียงภยัซ ้ าซากลดลง 

 ๓. แนวทางการพฒันา 

    ๓.๑ การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม 

   ๓.๑.๑ อนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรป่าไมเ้พื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ  

 ๓.๑.๒ อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื  

 ๓.๑.๓ พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดินและแกไ้ขการบุกรุกท่ีดิน  

 ๓.๑.๔ ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง  

     ๓ .๑.๕  วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและประชาชน 

    ๓.๒ เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน า้เพ่ือให้เกดิความม่ันคง สมดุล และยัง่ยืน 

 ๓.๒.๑ เร่งรัดการประกาศใชร่้างพระราชบญัญติัทรัพยากรน ้า พ.ศ. ....  

 ๓.๒.๒ เร่งรัดใหมี้แผนบริหารจดัการทรัพยากรน ้าในระดบัลุ่มน ้าอยา่งบูรณาการ ทั้ง ๒๕ ลุ่มน ้า  

 ๓.๒.๓ ผลกัดนักระบวน SEA มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือน าเสนอทางเลือกในการตดัสินใจระดบั
นโยบาย แผน และแผนงาน ท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของลุ่มน ้า  

 ๓.๒.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการเกบ็กกัน ้าของแหล่งน ้าตน้ทุนและระบบกระจายน ้าใหดี้ข้ึน  

     ๓.๒.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้ าและการจดัสรรน ้ าต่อหน่วยในภาคการผลิตให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มไดสู้งข้ึน 

    ๓.๓ แก้ไขปัญหาวกิฤตส่ิงแวดล้อม 

 ๓.๓.๑ เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจดัการขยะตกคา้งสะสมในพื้นท่ีวิกฤต ผลกัดนักฎหมายและกลไก
เพ่ือการคดัแยกขยะ สนบัสนุนการแปรรูปเป็นพลงังาน ใชม้าตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะ 

รวมทั้งสร้างวนิยัคนในชาติเพื่อการจดัการขยะอยา่งย ัง่ยนื  

 ๓.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคุณภาพน ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าวิกฤตและลุ่มน ้ าส าคญัอย่างครบ
วงจร โดยลดการเกิดน ้าเสียจากแหล่งก าเนิด  

 ๓.๓.๓ แกไ้ขปัญหาวกิฤตหมอกควนัไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต ้ 

     ๓.๓.๔ ปรับปรุงกฎหมายและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม 
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    ๓.๔ ส่งเสริมการผลติและการบริโภคทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

 ๓.๔.๑ ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

 ๓.๔.๒ สนบัสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมท่ีย ัง่ยนื  

 ๓.๔.๓ ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ  

     ๓.๔.๔ สร้างแรงจูงใจเพื่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนไปสู่การบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

    ๓.๕ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ๓.๕.๑ จดัท าและปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งฯ ให้สามารถรองรับพนัธกรณีระหวา่งประเทศดา้น
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 ๓.๕.๒ พฒันามาตรการและกลไกเพ่ือสนบัสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน  

 ๓.๕.๓ ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ และ อปท. ใหมี้การจดัเก็บและรายงานขอ้มูลเก่ียวกบั
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

 ๓.๕.๔ เพิ่มขีดความสามารถในการวิจยัและพฒันาทาง วทน. เพ่ือสนับสนุนการปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

     ๓.๕.๕ สร้างความรู้ ความเขา้ใจ ความตระหนกัและการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาค
ส่วนต่างๆ ในการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

    ๓.๖ บริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงด้านภัยพบิัติ 
 ๓.๖.๑ บูรณาการลดความเส่ียงจากภยัพิบติัเขา้สู่กระบวนการวางแผน บูรณาการการลดความ
เส่ียงจากภยัพิบติัเขา้สู่กระบวนการวางแผน ทั้งระดบัชาติ จงัหวดั  

 ๓.๖.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภยัพิบติั  

 ๓.๖.๓ พฒันาระบบการจดัการภยัพิบติัในภาวะฉุกเฉิน  

 ๓.๖.๔ พฒันาระบบการฟ้ืนฟูบูรณะหลงัการเกิดภยั  

     ๓.๖.๕ ส่งเสริมองคค์วามรู้ดา้นการจดัการภยัพิบติั 

    ๓.๗ พฒันาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 ๓.๗.๑ ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพทุกขั้นตอน  

 ๓.๗.๒ ผลกัดนัการน าแนวทางการประเมิน SEA ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ามกฎหมายเพ่ือน าไปสู่การปฏิบติั  

 ๓.๗.๓ สร้างจิตส านึกความตระหนกั และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 ๓.๗.๔ ทบทวนแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

     ๓.๗.๕ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพื่อสร้างพลงัร่วม 

    ๓.๘ การพฒันาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 

   โดยผลกัดนัการจดัท าแผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของอาเซียน
แสวงหาแนวทางความร่วมมือกบัอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงในประเด็นการขนส่ง   ขา้มพรมแดน การบริหาร
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จดัการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาหมอกควนัข้ามแดน สร้างความรู้ความเขา้ใจและ
แนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบักฎหมายและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศใหก้บัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

   ๕) ยุทธศาสตร์ที ่๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพฒันาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยัง่ยืน 

  ๑. วตัถุประสงค์ 

  ๑.๑ เพื่อปกป้องสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละเสริมสร้างความมัน่คงภายใน รวมทั้งป้องกนัปัญหาภยัคุกคาม  
ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  

  ๑.๒ เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกก าลงัของทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถในการบริหารจดัการด้าน
ความมัน่คง และมีศกัยภาพในการป้องกนัและแกไ้ขสถานการณ์ท่ีเกิดจากภยัคุกคามทั้งภยัทางทหารและภยัคุกคามอ่ืนๆ  

  ๑.๓  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือดา้นความมัน่คงกบัมิตรประเทศในการสนบัสนุนการรักษาความสงบสุข
และผลประโยชน์ของชาติ  

   ๑.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความเป็นเอกภาพ 

  ๒. เป้าหมายและตัวช้ีวดั  

   ๒.๑ เป้าหมายการพฒันา 

   ๒.๑.๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริยใ์หเ้ป็นสถาบนัหลกัของประเทศ 

 ๒.๑.๒  สังคมมีความสมานฉันท์ ผูเ้ห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกนั  ไดอ้ยา่งสันติ 

ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกนัแกไ้ขปัญหาความมัน่คง 

   ๒.๑.๓ ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นมีโอกาสในการศึกษา
และการประกอบอาชีพท่ีสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึน 

   ๒.๑.๔ ประเทศไทยมีความสัมพนัธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน  มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ  ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 

   ๒.๑.๕ ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภยัคุกคาม ทั้งภยัคุกคามทางทหารและภยัคุกคามอ่ืนๆ 

   ๒.๑.๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม      

   ๒.๒ ตัวช้ีวดั 

 ๒.๒.๑ จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริยเ์พิ่มข้ึน  

    ๒.๒.๒ จ านวนกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัโครงการพระราชด าริเพิ่มข้ึน 

 ๒.๒.๓ ดชันีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง (ดชันีสันติภาพโลกของ The Institute for   

                                        Economics and Peace: IEP)  

 ๒.๒.๔ จ านวนผูเ้สียชีวติจากความขดัแยง้ภายในประเทศลดลง (ดชันีสันติภาพโลก)  

    ๒.๒.๕ จ านวนกิจกรรมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมป้องกนัแกไ้ขปัญหาความมัน่คงเพิ่มข้ึน 
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 ๒.๒.๖ มูลค่าความเสียหายและจ านวนการก่อเหตุร้ายท่ีมีมูลเหตุจากความไม่สงบลดลง  

 ๒.๒.๗ รายไดค้รัวเรือนเฉล่ียต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียในพ้ืนท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พ่ิมข้ึน  

    ๒.๒.๘ จ านวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ท่ีประชาชนทุกศาสนาร่วมด าเนินการเพิ่มข้ึน 

 ๒.๒.๙ ดชันีความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้นเพิ่มข้ึน (ดชันีสันติภาพโลก)  

 ๒.๒.๑๐ จ านวนคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภยัคุกคามขา้มชาติลดลง  

 ๒.๒.๑๑ จ านวนเหตุการณ์การกระท าผดิกฎหมายทางทะเลลดลง  

    ๒.๒.๑๒ จ านวนคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดลดลง 

 ๒.๒.๑๓ ระยะเวลาในการระดมสรรพก าลงัเม่ือเกิดภยัคุกคาม  

 ๒.๒.๑๔ อนัดบัความเส่ียงจากการก่อการร้ายต ่ากวา่อนัดบัท่ี ๒๐ ของโลก (ดชันีความเส่ียงของโลกของ WEF)  

    ๒.๒.๑๕ อนัดบัความเส่ียงจากการโจมตีดา้นไซเบอร์/ต ่ากวา่อนัดบัท่ี ๑๐ ของโลก (ดชันีความ 

                                       ปลอดภยัไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU ) 

    ๒.๒.๑๖ จ านวนแผนงานดา้นความมัน่คงท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม   
                                      ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน 

  ๓. แนวทางการพฒันา 

    ๓.๑ การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือให้เกดิความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซ่ึงสถาบันหลกัของชาติ 
 ๓.๑.๑ สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน  และธ ารงรักษาสถาบนัชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนกัถึงความส าคญั มีการน าแนวทางพระราชด าริไปเผยแพร่และ
พฒันา พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อปกปักรักษาและป้องกนัการกระท าท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะส่งผลกระทบต่อสถาบนั
หลกัของชาติ  

 ๓.๑.๒ เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพฒันา  ภาค
การเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจของการอยู่ร่วมกนับนพื้นฐานความแตกต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใตสิ้ทธิและหนา้ท่ีตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความมัน่คงและ
ผลประโยชน์ของชาติอยา่งแทจ้ริง  

     ๓.๑.๓ ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยกระบวนการสันติสุข
แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี บนพื้นฐานความแตกต่างทางอตัตลกัษณ์และ
ชาติพนัธ์ุ เพ่ือขจดัความขดัแยง้ ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” พร้อมทั้งสร้าง
โอกาสในการพฒันาเศรษฐกิจและความเป็นธรรม 

   ๓.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

 ๓.๒.๑ พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศโดยพฒันาก าลังพลให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติได้ทันเหตุการณ์มีอาวุธ
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ยุทโธปกรณ์ ยุทธภณัฑ์ และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เหมาะสม เพียงพอ พร้อมสนับสนุนการพฒันาประเทศ  การ
ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภยัและการแกไ้ขปัญหาส าคญัอ่ืนๆ ของชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ๓.๒.๒ พฒันาระบบงานดา้นการข่าวท่ีมีประสิทธิภาพ มีกลไกเสริมสร้างความร่วมมือ พฒันา
องค์ความรู้ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มภยัคุกคาม  รวมทั้งจดัท าฐานขอ้มูลด้านการข่าวท่ีมีความเช่ือมโยงระหว่าง
หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ให้มีความพร้อมในการสนบัสนุนขอ้มูลเพ่ือเตรียมการ
รับมือภยัคุกคามดา้นความมัน่คงทั้งในประเทศและในระดบันานาชาติ  

 ๓.๒.๓ มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุท่ีมีประสิทธิภาพให้พร้อมในการปฏิบติั ทั้งในยาม
ปกติและในสถานการณ์วิกฤติ ทั้งจากภยัคุกคามดา้นความมัน่คงและจากสาธารณภยัขนาดใหญ่ท่ีกลไกปกติ  ไม่
สามารถรองรับได ้โดยมีแผนปฏิบติัการและมีการฝึกทดสอบปฏิบติัในทุกระดบัอยา่งเหมาะสม  

 ๓.๒.๔ พฒันาระบบบริหารจดัการเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมในการตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉินดา้นโรคติดต่ออุบติัใหม่ทั้งในระยะก่อนเกิดภยั ขณะเกิดภยั และระยะหลงัเกิดภยั พร้อมทั้งจดัทาระบบการ
จดัการความรู้ท่ีสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลตั้งแต่ระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั ถึงระดบัชุมชน  

 ๓.๒.๕ พฒันาระบบรวบรวมและเช่ือมโยงข้อมูลด้านการก่อการร้ายทั้ งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกประเทศเพ่ือเป็นขอ้มูลในการติดตามวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ดา้นการต่อตา้นการก่อการร้ายและ
ภยัคุกคามความมัน่คง ควบคู่กบัการพฒันาแนวทางท่ีเหมาะสมใหมี้ประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบติังานทุกภาคส่วน  

 ๓.๒.๖ พฒันาอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ โดยเสริมสร้างการวิจยัและพฒันาควบคู่ไปกบั
การสร้างความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศในการสร้างองคค์วามรู้และแลกเปล่ียนเทคโนโลย ี 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์  พร้อมทั้ งส่งเสริมนวตักรรมด้าน
อุตสาหกรรมป้องกนัประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐ  

 ๓.๒.๗ ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดบัภูมิภาคและพหุ
ภาคี เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปล่ียนและเรียนรู้  แนว
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกบัภยัคุกคามดา้นความมัน่คงระหวา่งประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย 

การโยกยา้ยถ่ินฐาน การลักลอบเขา้เมือง การคา้มนุษย  ์ความมัน่คงด้านไซเบอร์ ภยัพิบติั โรคระบาดโรคติดต่อ
ร้ายแรง โรคอุบติัใหม ่โรคอุบติัซ ้ าและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ  

      ๓.๒ .๘  สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ  เพื่อป้องกันการสูญเสีย
ดินแดนและภยัพิบติัทางธรรมชาติ เช่น เข่ือนป้องกนัตล่ิงริมแม่น ้าชายแดนระหวา่งประเทศ 

    ๓.๓ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคงเพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ สังคม และการป้องกนัภัยคุกคามข้ามชาต ิ

 ๓.๓.๑ ด าเนินความสัมพนัธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพื่อเอ้ือต่อการส่งเสริมและรักษา
ผลประโยชน์และการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพฒันาความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้น อาเซียน 

และนานาประเทศในการแลกเปล่ียนขอ้มูลการข่าว และการร่วมกนัด าเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกนั แกไ้ขปัญหาและ
ลดผลกระทบจากภยัคุกคาม ทั้งปัญหาขา้มชาติ ปัญหาทา้ทายดา้นความมัน่คงระหวา่งประเทศ และสาธารณภยัขนาดใหญ่  
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 ๓.๓.๒ เสริมสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจกบัประเทศเพื่อนบา้น และส่งเสริมความร่วมมือในการ
บริหารจดัการความมัน่คงตามแนวชายแดน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาท่ีมีอยู่และส่งเสริมให้ชายแดนไทยกบัประเทศ
เพื่อนบา้นเป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ โดยพฒันาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ดา้นความมัน่คงพื้นท่ีชายแดน 

ป้องกนัการลกัลอบเขา้เมือง การตรวจคนเขา้เมืองการพฒันาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและการสร้างความสัมพนัธ์ระดบั
ประชาชน  

 ๓.๓.๓ พฒันาระบบการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นไซเบอร์ให้มีความมัน่คงปลอดภยั และก ากบั
ดูแลระบบการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลขา้มแดนไปต่างประเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล  

      ๓.๓.๔ สร้างความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายภายในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ  ในการ
วางระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพท่ีไดม้าตรฐานสากล  มีความพร้อมในการติดตาม วิเคราะห์ 

และประเมินแนวโนม้สถานการณ์เพ่ือเตรียมการรับมือ การจดัระบบบริหารจดัการป้องกนัไม่ให้โรคและภยัสุขภาพ
มีการแพร่ระบาด ตลอดจนการฟ้ืนฟูเยยีวยาภายหลงัเหตุการณ์กลบัสู่ภาวะปกติ 

    ๓.๔ การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซ่ึงอ านาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทางทะเล 

 ๓.๔.๑ เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเลทั้ งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นท่ีอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล รวมทั้ งพัฒนาความร่วมมือในการแสวงหาและใช้
ประโยชน์  จากทรัพยากรทางทะเลอยา่งย ัง่ยืน พฒันาระบบและกลไกการใหค้วามช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภยั
ในทะเลให้มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อการใช้
ประโยชน์ร่วมกนั  

 ๓.๔.๒ แก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรโดยรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มทางทะเล คุม้ครอง ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากการกระท าผิดกฎหมายในทะเล  และ
วกิฤติทางทะเล พฒันากลไกในทางปฏิบติัในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และปรับปรุงกฎหมายและ 

กฎระเบียบต่างๆ ให้มีความทนัสมยัและเป็นสากล ให้เกิดเอกภาพและระบบการบริหารจดัการท่ีดีในการด าเนินงาน  
ดา้นการรักษาความมัน่คงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งบูรณาการการใช้
ทรัพยากรและการขบัเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบติัใหไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  

      ๓.๔.๓ พฒันาสร้างการรับรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณค่าของทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล
อย่างมีจิตส านึกรับผิดชอบและมีความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินกิจกรรมทางทะเล 

รวมทั้งส่งเสริมการพฒันาองคค์วามรู้ทางทะเลและการสร้างนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาในอนาคต 

    ๓.๕ การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกีย่วข้องกบัความม่ันคงกบัแผนงานการพฒันาอ่ืนๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 ๓.๕.๑ ปรับปรุงระบบติดตาม เฝ้าระวงั ศึกษา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านความ
มัน่คง การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์  สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง พิสูจน์ทราบและคาดการณ์ภัยคุกคามเพ่ือ
เสนอแนะแผนป้องกนัความเสียหายและการเตือนภยัท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน และลด
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ผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีท่ีจะก่อภยัคุกคามต่อความมัน่คงของประเทศ โดยใช้กลไก
ระดบัชาติเพ่ือเช่ือมโยงกลไกอ่ืนๆ ในการร่วมกนัพิจารณาเม่ือมีสถานการณ์ท่ีคาดวา่จะส่งผลกระทบต่อความมัน่คง
ใหส้ามารถก าหนดแนวทางแกไ้ขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

      ๓.๕.๒ พฒันากลไกด้านความมัน่คงและระบบการขบัเคล่ือนแผนงานต่างๆ ให้พร้อมรับ
สถานการณ์ทั้งระดบัชาติและระดบัพื้นท่ี โดยสร้างเครือข่ายการสนับสนุน ทั้งดา้นนโยบาย องค์ความรู้และการ
สร้างกลไกขบัเคล่ือนแผนงานดา้นเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และความมัน่คง โดยให้มีความ
เช่ือมโยงและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งสนบัสนุนการขบัเคล่ือนแผนงานและการจดัสรรงบประมาณ
ด้านความมัน่คงแบบบูรณาการให้มีความชัดเจน ควบคู่ไปกบัการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

(ประชารัฐ) ในการก าหนดและขบัเคล่ือนแผนงานดา้นความมัน่คง 

      ๖) ยุทธศาสตร์ที ่๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 

 ๑. วตัถุประสงค์ 

  ๑.๑ เพ่ือใหภ้าครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจดัการท่ีดี และไดม้าตรฐานสากล  

  ๑.๒ เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้การบริหารจดัการและให้บริการแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได ้

  ๑.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  

   ๑.๔ เพ่ือพฒันาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกดว้ยความรวดเร็ว
และเป็นธรรมแก่ประชาชน 

 ๒. เป้าหมายและตัวช้ีวดั  

  ๒.๑ เป้าหมายการพฒันา 

  ๒.๑.๑ ลดสัดส่วนค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการให้บริการ
ของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ  

 ๒.๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการท่ีดีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

 ๒.๑.๓ เพิ่มคะแนนดชันีการรับรู้การทุจริตใหสู้งข้ึน  

 ๒.๑.๔ ลดจ านวนการด าเนินคดีกบัผูมิ้ไดก้ระทาความผดิ  

  ๒.๒ ตัวช้ีวดั 

                   ๒.๒.๑ อนัดบัประสิทธิภาพภาครัฐ จดัท าโดยสถาบนัการจดัการนานาชาติ อยูใ่นอนัดบัสองของอาเซียน เม่ือ
ส้ินสุดแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒  

                  ๒.๒.๒ อนัดบัความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ จดัท าโดยธนาคารโลก อยูใ่นอนัดบัสองของอาเซียน 

เม่ือส้ินสุดแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒  

                 ๒.๒.๓ สัดส่วนค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีลดลง  
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                    ๒.๒.๔ สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละประเภทท่ีได้รับรางวลัการบริหารจดัการท่ีดีต่อองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมดเพิ่มข้ึน  

                ๒.๒.๕ ขอ้ร้องเรียนและคดีเก่ียวกบัการด าเนินงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินลดลง 

               ๒.๒.๖ ระดบัคะแนนของดชันีการรับรู้การทุจริตสูงกวา่ร้อยละ ๕๐ เม่ือส้ินสุดแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒  

               ๒.๒.๗ จ านวนคดีท่ีรัฐด าเนินคดีกบัผูมิ้ไดก้ระท าความผดิซ่ึงตอ้งชดเชยความเสียหายลดลง  

 ๓. แนวทางการพฒันา 

   ๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความโปร่งใส 

ทนัสมัย คล่องตัว มีขนาดทีเ่หมาะสม เกดิความคุ้มค่า 

 ๓.๑.๑ ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และทอ้งถ่ิน
ใหช้ดัเจนและไม่ซ ้ าซอ้น  

 ๓.๑.๒ ปรับปรุงกลไกการปฏิบติังานของภาครัฐให้มีลกัษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมกระบวนการ
ผลิตและการใหบ้ริการของภาคเอกชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ๓.๑.๓ ก าหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลดหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนกลางท่ีตั้งอยูใ่นภูมิภาค  

 ๓.๑.๔ พฒันาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจดัการก าลงัคนภาครัฐใหมี้ประสิทธิภาพ  

    ๓.๑.๕ จดัท ายทุธศาสตร์การพฒันารัฐวสิาหกิจในระยะยาวใหมี้ความชดัเจนและสามารถปฏิบติัได ้

   ๓.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการตดิตามตรวจสอบการเงนิการคลงัภาครัฐ 

 ๓ .๒ .๑  แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๐๒  ให้ส่งเสริมการจัดสรร
งบประมาณแบบบูรณาการและงบประมาณเชิงพื้นท่ี  

 ๓.๒.๒ ปรับปรุงกระบวนการจดัท าแผนพฒันาระดับพื้นท่ีให้เช่ือมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึง
ระดบัจงัหวดั  

 ๓.๒.๓ ก าหนดโครงสร้างและล าดบัความส าคญัของแผนงานในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบั
ท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) และนโยบายรัฐบาล  

    ๓.๒.๔ ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวดัผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาทั้ งประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และผลกระทบของการดาเนินงาน 

 ๓.๓ เพิม่ประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 

 ๓.๓.๑ ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือกนัระหว่างรัฐ เอกชน 

ประชาชน และประชาสังคม ในลกัษณะแบบประชารัฐ  

 ๓.๓.๒ ส่งเสริมใหมี้การแข่งขนัในผลงานการจดับริการสาธารณะของรัฐ  

 ๓.๓.๓ จดัใหมี้กระบวนการและช่องทางการส่ือสารกบัประชาชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
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 ๓.๓.๔ ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการภายในองค์กร  โดยการวางระบบสารสนเทศการ
จดัการแบบออนไลน์ในการประเมินความกา้วหนา้  

 ๓.๓.๕ ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่าน
ระบบดิจิทลัอยา่งเป็นระบบ  

 ๓ .๓ .๖  สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network : GIN)  

    ๓.๓.๗ ส่งเสริมการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีภาครัฐจดัเก็บในรูปแบบดิจิทลัท่ีประชาชนและภาค
ธุรกิจสามารถเขา้ถึง น าไปใชป้ระโยชน์และต่อยอดได ้

   ๓.๔ เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๓.๔.๑ ทบทวนการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ทอ้งถ่ินให้ชดัเจนตามศกัยภาพและความ
พร้อมของทอ้งถ่ิน  

 ๓.๔.๒  สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้พฒันารูปแบบการจดัการบริการสาธารณะให้
หลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  

 ๓.๔.๓ ก าหนดกระบวนการสรรหาหรือแต่งตั้ งผู ้ท่ีด ารงต าแหน่งในราชการส่วนท้องถ่ินให้เป็น
มาตรฐาน  

 ๓.๔.๔ เพิ่มความคล่องตวัให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

 ๓.๔.๕ ปรับปรุงระบบบริหารจดัการรายไดแ้ละเงินอุดหนุนของทอ้งถ่ิน  

    ๓.๔.๖ สร้างความโปร่งใสในการจดัท าและบริหารงบประมาณของทอ้งถ่ิน 

   ๓.๕ ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๓.๕.๑ ปลูกฝังใหค้นไทยไม่โกง  

 ๓.๕.๒ ป้องกนัการทุจริต  

    ๓.๕.๓ ปราบปรามการทุจริต 

   ๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 ๓.๖.๑ ปฏิรูปกฎหมายใหท้นัสมยั  

    ๓.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมใหมี้ประสิทธิภาพ 

    ๗) ยุทธศาสตร์ที ่๗ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ 

 ๑. วตัถุประสงค์ 

 ๑.๑ เพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นคมนาคมขนส่งและการคา้ จดัตั้ง/ปรับปรุง
องค์กรก ากับดูแลการประกอบกิจการขนส่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่
ประชาชน  
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 ๑.๒ เพื่อสร้างความมัน่คงทางพลงังาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังาน และส่งเสริมการใช้พลงังาน
ทดแทนและพลงังานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  

 ๑.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลัให้ทัว่ถึงในราคาท่ีเหมาะสมเป็น
ธรรม ส่งเสริมธุรกิจดิจิทลัใหม่ และนวตักรรม พฒันาระบบความปลอดภยัทางไซเบอร์และคุม้ครองสิทธิส่วน
บุคคลแก่ผูใ้ชบ้ริการ  

 ๑.๔ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดา้นน ้ าประปาเชิงปริมาณและ
คุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน ้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหารจดัการการ
ประกอบกิจการน ้าประปา  

  ๑.๕  เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือลดการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหก้บัประเทศ 

 ๒. เป้าหมายและตัวช้ีวดั  

   ๒.๑ เป้าหมายการพฒันา 

    ๒.๑.๑ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม : เพ่ือลดความเขม้การใช้
พลงังาน (Energy Intensity: EI) และลดตน้ทุนโลจิสติกส์ของประเทศ 

    ๒.๑.๒ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นระบบคมนาคมขนส่ง : เพิ่มปริมาณการขนส่งสินคา้
ทางราง และทางน ้ าและเพิ่มปริมาณการเดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองรวมทั้ง ขยายขีดสามารถ ใน
การรองรับปริมาณผูโ้ดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร และ ท่าอากาศยานในภูมิภาคใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ 

    ๒.๑.๓ การพฒันาระบบโลจิสติกส์  : เพิ่มความสามารถในการแข่งขนั โลจิสติกส์ และ
ประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกทางการค้า  ระบบ NSW ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษอย่าง
สมบูรณ์ บุคลากรโลจิสติกส์ได้รับการพฒันาให้มีผลิตภาพสูงข้ึน การขนส่งสินค้าผ่านเข้า - ออก ด่านการค้า
ชายแดนส าคญัท่ีเช่ือมต่อกบัโครงข่ายทางหลกัมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

    ๒.๑.๔ การพฒันาด้านพลังงาน  เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้
พลงังานขั้นสุดทา้ยและลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 

    ๒.๑.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศและสร้างผูป้ระกอบการธุรกิจดิจิทลัรายใหม่เพิ่มข้ึนพฒันาระบบความมัน่คงปลอดภยัทาง ไซเบอร์ให้มี
ประสิทธิภาพมาตรฐานสากลรับมือภยัคุกคามทางออนไลน์ 
   ๒.๑.๖ การพฒันาด้านสาธารณูปการ (น ้ าประปา) เพื่อขยายก าลงัการผลิตน ้ าประปาและกระจาย
โครงข่ายการใหบ้ริการน ้าประปาใหค้รอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ และบริหารจดัการลดน ้าสูญเสียในระบบส่งน ้ าและ
ระบบจ าหน่ายน ้า 

  ๒.๒ ตัวช้ีวดั   

 ๒.๒.๑ สัดส่วนการใช้พลงังานขั้นสุดทา้ยต่อ GDP ลดลงจาก ๘.๒๒ เป็น ๗.๗๐ พนัตนัเทียบเท่า
น ้ามนัดิบ/พนัลา้นบาท  
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   ๒.๒.๒ สัดส่วนตน้ทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ ๑๔ เป็นร้อยละ ๑๒ ของ GDP ตน้ทุนค่าขนส่ง
สินคา้ต ่ากวา่ร้อยละ ๗ ของ GDP 

   ๒.๒.๓ สัดส่วนปริมาณขนส่งสินคา้ทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินคา้ทั้งหมดภายในประเทศ เพิ่มจากร้อยละ 

๑.๔ เป็นร้อยละ ๔ และสัดส่วนปริมาณขนส่งสินคา้ทางน ้ าต่อปริมาณการขนส่งสินคา้ทั้งหมดภายในประเทศเพิ่มข้ึนจาก
ร้อยละ ๑๒ เป็นร้อยละ ๑๕  

   ๒.๒.๔ สัดส่วนของผูใ้ช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจาก
ร้อยละ ๕ เป็นร้อยละ ๑๕  

   ๒.๒.๕ ความสามารถรองรับปริมาณผูโ้ดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพและภูมิภาค เพิ่มข้ึนเป็น ๑๒๐ 

และ ๕๕ ลา้นคนต่อปี 

   ๒.๒.๖ อนัดบัดชันีความสามารถในการแข่งขนัดา้นโลจิสติกส์และประสิทธิภาพการอ านวยความ
สะดวกทางการคา้ดีข้ึน  

   ๒.๒.๗ จ านวนธุรกรรมการใหบ้ริการน าเขา้ส่งออกดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ ๑๐๐ 

   ๒.๒.๘ ปริมาณสินคา้ท่ีผา่นเขา้ - ออกด่านชายแดนท่ีส าคญัเพิ่มข้ึนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕ ต่อปี 

   ๒.๒.๙ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลงังานขั้นสุดท้ายเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 

๑๒.๙๔ เป็นร้อยละ ๑๗.๓๔  

         ๒.๒.๑๐ สัดส่วนการใชก้๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากร้อยละ ๖๕ เป็นร้อยละ ๔๗ 

   ๒.๒.๑๑ อนัดบัความพร้อมใชข้องเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (NRI) ดีข้ึน  

   ๒.๒.๑๒ จ านวนหมู่บา้นท่ีมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเขา้ถึงเพิ่มข้ึนจากร้อยละ ๓๐ เป็นมากกวา่ร้อยละ ๘๕  

         ๒.๒.๑๓ จ านวนผูป้ระกอบการธุรกิจดิจิทลัเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวา่ ๑,๐๐๐ ราย  

   ๒.๒.๑๔ จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ เพิ่มข้ึนจากร้อยละ ๔๗ 

เป็นมากกวา่ร้อยละ ๘๐ 

   ๒.๒.๑๕ จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน ้ าประปาร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๖๑ และ
จ านวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลไดรั้บบริการน ้าประปาครอบคลุมมากกวา่ร้อยละ ๘๐ ในปี ๒๕๖๔  

   ๒.๒.๑๖ จ านวนหมู่บา้นทัว่ประเทศไดรั้บบริการน ้าสะอาดร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๔  

   ๒.๒.๑๗ อตัราน ้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน ้ าในเขตนครหลวงนอ้ยกวา่ร้อยละ ๒๐ และเขต
ภูมิภาค/เทศบาลนอ้ยกวา่ร้อยละ ๒๕ 

๓. แนวทางการพฒันา 

 ๓.๑ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่ง 

  ๓.๑.๑ พฒันาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟขนาด ๑ ม. เป็นโครงข่ายหลักประเทศ พัฒนา
โครงข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) อยา่งนอ้ย ๑ เส้นทาง พฒันาพื้นท่ีเมือง  ตามแนว
เส้นทาง ศึกษาแผนท่ีนาทาง (Road Map) ปรับเปล่ียนไปใช้รถจกัรไฟฟ้าแทนรถจกัรดีเซล  จดัท ามาตรฐานระบบ
รถไฟและระบบรถไฟฟ้า พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกและศูนยบ์ริการโลจิสติกส์  
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  ๓.๑.๒ พฒันาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองท่ีเหมาะสมกบัขนาดเศรษฐกิจและสังคม เร่งพฒันา
ปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการและปรับเส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะ พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวก ภายใน
สถานีให้เช่ือมโยงกับการพฒันาพื้นท่ี พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก เพ่ือสนับสนุนการ
เดินทางท่ีไม่ใชเ้คร่ืองยนตใ์นเขตเมือง (Non–Motorized Transport: NMT)  

  ๓.๑.๓ พฒันาโครงข่ายทางถนน โดยรักษา/ยกระดบัคุณภาพโครงข่ายถนนในปัจจุบนัและขยายขีด
ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตามความเหมาะสมในพื้นท่ี พฒันาโครงข่ายทางพิเศษ/ทางหลวงพิเศษระหวา่ง
เมืองในพื้นท่ีชายแดนและประตูการคา้หลกัน าเทคโนโลยีระบบการขนส่งและจราจรอจัฉริยะมาใช้ในการควบคุม
และสั่งการจราจร  

  ๓.๑.๔ พฒันาระบบขนส่งทางอากาศ โดยเร่งพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองตามแผน
แม่บทใหแ้ลว้เสร็จภายในช่วงแผนฯ ๑๒ จดัท าแผนการใชป้ระโยชน์และแผนการบ ารุงรักษาท่าอากาศยานในภูมิภาค ศึกษา
ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานท่ีมีศกัยภาพแห่งอ่ืน ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการท่าอากาศยาน 

พฒันาโครงสร้างและการจดัการหว้งอากาศใหมี้ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเพียงพอ
ต่อการเติบโตทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  

  ๓.๑.๕ พฒันาระบบขนส่งทางน ้ า โดยปรับปรุงการใชป้ระโยชน์ท่าเรือภูมิภาคท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใชป้ระโยชน์โครงสร้างพื้นฐานให้สามารถสนบัสนุนการเดินทางและขนส่งเช่ือมโยงทาง
น ้ าภายในประเทศก ากบัดูแลการให้บริการของภาคเอกชนผูรั้บสัมปทานในท่าเรือน ้ าลึกแหลมฉบงัให้เป็นไปตาม
สัญญาสัมปทาน 

 ๓.๒ การสนับสนุน การพฒันาระบบขนส่ง 

 ๓.๒.๑ สนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเกิดจากลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริม
อุตสาหกรรมทางรางโดยปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งระบบรถไฟฟ้าและเคร่ืองกล รถไฟฟ้า และรถจกัร 

ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน  

 ๓.๒.๒ พฒันาการบริหารสาขาขนส่ง เร่งจดัตั้งกรมการขนส่งทางราง พฒันาขีดความสามารถองค์กร
ก ากบัดูแลการขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางน ้ า เร่งพิจารณาโครงสร้างอตัราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) ระบบ
ขนส่งสาธารณะเพื่อจูงใจให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มข้ึน พิจารณากลไกการสนบัสนุนทางการเงิน
เพ่ือชดเชยผลการด าเนินงานขาดทุนของผูใ้หบ้ริการ (Operator) ขนส่งสาธารณะ 

  ๓.๓ การพฒันาระบบโลจิสติกส์ 

  ๓.๓.๑ พฒันาและยกระดบัมาตรฐานระบบการบริหารจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   ให้ได้
มาตรฐานสากลและสนบัสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

  ๓.๓.๒ พฒันาและยกระดบัมาตรฐานระบบการอ านวยความสะดวกทางการคา้โดยการจดัตั้งหน่วยงาน
บริหารจดัการส่วนกลางของระบบ National Single Window (NSW) 

  ๓.๓.๓ พฒันาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจดัการก าลงัคนดา้นโลจิสติกส์ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของภาคธุรกิจ  
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  ๓.๓.๔ บริหารจดัการระบบติดตามประเมินผลการพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

  ๓.๔ การพฒันาด้านพลงังาน 

  ๓.๔.๑ พฒันามาตรการสนบัสนุน ปรับโครงสร้างราคาพลงังาน และบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อให้เกิดการ
อนุรักษแ์ละเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในทุกภาคส่วน รวมทั้งสนบัสนุนการวิจยัพฒันาเทคโนโลยีประหยดั
พลงังานเพื่อน าไปใชใ้นเชิงพาณิชยอ์ยา่งเป็นรูปธรรม 

  ๓.๔.๒  สร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยกระจายประเภทเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าส่งเสริมการ
ใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลท่ีสาม (TPA) 

 ๓.๔.๓ เพ่ิมศกัยภาพการบริหารจดัการ การผลิต และการใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังานสะอาด  

 ๓.๔.๔ ปรับปรุง/พฒันาการก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่าง
เหมาะสมรวมทั้งก าหนดโครงสร้างราคาพลงังานใหส้ะทอ้นตน้ทุนและเป็นธรรมกบัทุกภาคส่วน  

  ๓.๔.๕ ส่งเสริมไทยเป็นศูนยก์ารซ้ือขายพลงังาน/เพิ่มโอกาสในการพฒันาพลงังานในภูมิภาคอาเซียน 

 ๓.๕ การพฒันาเศรษฐกจิดิจิทลั 

  ๓ .๕ .๑  พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  

  ๓.๕.๒  ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ  

  ๓.๕.๓ ส่งเสริมนวตักรรม การวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีอวกาศของไทย 

  ๓.๕.๔ สร้างความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ โดยจดัตั้งศูนยก์ารเฝ้าระวงัและรับมือภยัคุกคามทาง
ไซเบอร์ (Cyber security international council)  

  ๓.๕.๕ ปรับปรุงกฎ/ระเบียบเพื่อสนบัสนุนการพฒันากิจการเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารของประเทศ 

 ๓.๖ การพฒันาระบบน า้ประปา  

    ๓.๖.๑ พฒันาระบบน ้าประปาใหค้รอบคลุมและทัว่ถึง  

    ๓.๖.๒ การบริหารจดัการการใชน้ ้าอยา่งมีประสิทธิภาพและการสร้างนวตักรรม 

    ๓.๖.๓ ลดอตัราน ้าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กบัการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัของระบบประปาทัว่ประเทศ  

    ๓.๖.๔ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา โดยแยกบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง
ให้ชัดเจนระหว่างหน่วยงานระดบันโยบาย หน่วยงานก ากบัดูแลการประกอบกิจการประปาท่ีเป็นเอกภาพ และ
หน่วยงานให้บริการควบคู่กบัการออกกฎหมายการจดัตั้งองคก์รก ากบัดูแลกิจการประปาในภาพรวมของประเทศท่ี
มีเอกภาพใหแ้ลว้เสร็จภายในปี ๒๕๖๒ 

  ๘) ยุทธศาสตร์ที ่๘ การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจัิย และนวตักรรม 

 ๑. วตัถุประสงค์ 

 ๑.๑ เพื่อสร้างความเขม้แข็งและยกระดบัความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นกา้วหน้าให้
สนบัสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
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 ๑.๒ เพื่อสร้างโอกาสการเขา้ถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กบัเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

 ๑.๓  เพื่อพัฒนานวตักรรมท่ีมุ่งเน้นการลดความเหล่ือมล ้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

 ๑.๔  เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย  และนวตักรรมให้สามารถ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั 

 ๒. เป้าหมายและตัวช้ีวดั  

   ๒.๑ เป้าหมายการพฒันา 

    ๒.๑.๑ เพิ่มความเขม้แขง็ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ 

    ๒.๑.๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกตใ์ชว้ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมเพ่ือยกระดบั
ความสามารถการแข่งขนัของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวติของประชาชน 

  ๒.๒ ตัวช้ีวดั 

 ๒.๒.๑ สดัส่วนค่าใชจ่้ายการลงทุนเพ่ือการวิจยัและพฒันาเพ่ิมสู่ร้อยละ ๑.๕ ของ GDP  

 ๒.๒.๒ สัดส่วนการลงทุนวจิยัและพฒันาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น ๗๐:๓๐  

 ๒.๒.๓ สดัส่วนการลงทุนวิจยัและพฒันาในอุตสาหกรรมยทุธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจยั
พ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสม องคค์วามรู้ : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพ่ิมเป็น ๕๕ : ๒๕ : ๒๐  

   ๒.๒.๔ จ านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาเพิ่มเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 

 ๒.๒.๕ อนัดบัความสามารถการแข่งขนัโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นวิทยาศาสตร์ และดา้นเทคโนโลย ีจดัโดย IMD อยูใ่นล าดบั ๑ ใน ๓๐  

 ๒.๒.๖ ผลงานวจิยัและเทคโนโลยพีร้อมใชท่ี้ถูกน าไปใชใ้นการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชยใ์หก้บัภาคการ
ผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๓๐ ของผลงานทั้งหมด  

 ๒.๒.๗ มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับค่าใชจ่้ายวิจยัและพฒันามีจ านวนเพ่ิมข้ึนไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ ๒๐ ต่อปี  

   ๒.๒.๘ นวตักรรมทางสังคมและนวตักรรมส าหรับผูสู้งอายแุละผูพิ้การท่ีผลิตไดเ้องภายในประเทศมี
จ านวนเพ่ิมข้ึนไม่นอ้ยกวา่ ๑ เท่าตวั 

๓. แนวทางการพฒันา 

  ๓.๑ เร่งส่งเสริมการลงทุนวจัิยและพฒันาและผลกัดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณชิย์และเชิงสังคม 

 ๓.๑.๑ ลงทุนวิจยัและพฒันากลุ่มเทคโนโลยีท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพพฒันาไดเ้อง อาทิ กลุ่มอาหาร
และเกษตร การแพทย ์ส่ิงแวดลอ้ม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวฒันธรรม เพื่อพฒันาเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ โดยจดัสรร
งบประมาณท่ีเพียงพอและต่อเน่ืองส าหรับการต่อยอดงานวจิยัเชิงลึกเพื่อสร้างนวตักรรมตลอดห่วงโซ่การวิจยั และ
ให้ความส าคญักบัการท าวิจยัในขั้นประยุกตแ์ละทดลองเพิ่มข้ึน ทั้งการจดัท าผลิตภณัฑ์ตน้แบบ การท าวิจยัตลาด 

การทดสอบผลิตภณัฑ์ และโรงงานน าร่อง (Pilot Plant) เพื่อให้สามารถแปลงงานวิจยัไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชยแ์ละเชิงสังคมไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน  
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 ๓.๑.๒ ลงทุนวิจยัและพฒันากลุ่มเทคโนโลยีท่ีน าสู่การพฒันาแบบกา้วกระโดด ไดแ้ก่ เทคโนโลยี
ทางการแพทยค์รบวงจร เทคโนโลยีชีวภาพ (ยาชีววตัถุ เภสัชพนัธุศาสตร์ อาหารแปรรูป เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ พลังงานทางเลือก) หุ่นยนต์และเคร่ืองมืออุปกรณ์อจัฉริยะ ยานยนต์สมัยใหม่ (รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต ์

Hybrid) ระบบเคร่ืองกลท่ีใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทลั เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบงัคบัอุปกรณ์ต่างๆ 

ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตวั และเทคโนโลยีระบบรางและการบิน โดยให้ความส าคญักบัการร่วมลงทุน
ระหวา่งรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) หรือการเขา้ครอบครอง/รับช่วงต่อในเทคโนโลยีใหม่ท่ีมี
ความน่าจะเป็นไปไดใ้นตลาดโลกผ่านกลไกกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย กองทุนพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีจะจดัตั้งข้ึน และ/หรือภาครัฐเป็นผูล้งทุนหลกัใน
เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั รวมถึงการพฒันาในลกัษณะวิศวกรรมยอ้นกลบั 

ตลอดจนการก าหนดให้โครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่ของประเทศตอ้งเช่ือมโยงกบัการส่งเสริมการใช้
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรมในประเทศ  

 ๓.๑.๓ ลงทุนวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมทางสังคมเพื่อลดความเหล่ือมล ้ า  และยกระดบั
คุณภาพชีวติของประชาชน อาทิ เทคโนโลยกีารศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยี  เพ่ือผูพิ้การ 

เทคโนโลยีเพ่ือผูสู้งอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย ์(ยาและวคัซีน อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย)์ โดยอาศยักลไกการ
ด าเนินงานอยา่งเป็นเครือข่ายระหวา่งสถาบนัการศึกษา สถาบนัการวจิยั ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน  

 ๓.๑.๔ เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจยัและพฒันา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายยอ่ย วิสาหกิจชุมชน 

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านกลไกเครือข่ายสถาบนัการศึกษา สถาบนัวิจยั และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

โดยมีนกัถ่ายทอดเทคโนโลยมืีออาชีพเขา้มาช่วยด าเนินการ  

 ๓.๑.๕  พฒันาตลาดเทคโนโลยีและนวตักรรมไทยโดยใช้กลไกระบบบญัชีนวตักรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ไทยท่ีน าไปสู่การจดัซ้ือจดัจา้งไดอ้ยา่งแทจ้ริงเพื่อเสริมสร้างโอกาสการพฒันาเทคโนโลยีของประเทศและ
ทดแทนการน าเขา้  

  ๓.๑.๖ เสริมสร้างระบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
มาตรฐานสากล สามารถน าไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มได ้รวมถึงมีฐานขอ้มูลทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีสะดวก
ต่อการเขา้ถึงใชง้านง่าย และสืบคน้ไดท้ัว่โลก เพ่ือประกอบการวเิคราะห์และติดตามเทคโนโลยี 
 ๓.๒ พฒันาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 

 ๓.๒.๑ ส่งเสริมผูป้ระกอบการให้มีบทบาทหลกัดา้นนวตักรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศ
ทางการพฒันานวตักรรมกบัสถาบนัการศึกษา สถาบนัวจิยั ภาครัฐ และภาคสังคมหรือชุมชน โดยปรับ กฎ ระเบียบ 

และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค  รวมทั้ งมีมาตรการจูงใจ อาทิ ปรับกฎระเบียบให้สามารถสนับสนุนทุนวิจัยใน
ภาคเอกชน การส่งเสริมใหเ้อกชนรับจา้งท าวจิยัของภาครัฐได ้และการร่วมทุนในการพฒันาเทคโนโลยีแบบกา้วกระโดดบน
พื้นฐานของการมีส่วนร่วมรับความเส่ียงและร่วมรับภาระค่าใชจ่้าย  

 ๓.๒.๒ ส่งเสริมการสร้างสรรคน์วตักรรมดา้นการออกแบบและการจดัการธุรกิจท่ีผสานการใช้
เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจของไทย โดยมีมาตรการจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กองทุน 
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มาตรการภาษี เงินกู้ดอกเบ้ียต ่า เพื่อให้ภาคการผลิตและบริการมุ่งสร้างนวตักรรมในธุรกิจและองค์กรเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนั  

 ๓.๒.๓ สนับสนุนการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเกิดใหม่และ SMEs ท่ีตอ้งการพฒันา
หรือท าธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงนักวิจยัและทรัพยากรวิจยัของสถาบันการศึกษาหรือ
สถาบนัวจิยั รวมทั้งการเขา้ถึงบริการทางเทคโนโลยต่ีางๆ ไดโ้ดยง่ายและสะดวก  

 ๓.๒.๔ สร้างบรรยากาศและสภาวะท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพฒันาความคิดสร้างสรรคล์ง
สู่พื้นท่ีและชุมชน ทั้งการพฒันาแหล่งเรียนรู้ การจดัให้มีเวทีหรือช่องทางการพฒันาและแสดงออกของนกัคิดและ
นกัสร้างสรรค์ และเสริมสร้างตน้แบบ (Role Model) ท่ีเหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงานนวตักรรม
และตวัอยา่งความส าเร็จในวงกวา้งอยา่งต่อเน่ือง โดยจูงใจใหมี้การน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม  

  ๓.๒.๕ รณรงค์ปลูกฝังวฒันธรรมการวิจยัและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 

รวมทั้งวิธีคิดของคนในสังคมให้ใช้หลกัตรรกะในการตดัสินใจ ผ่านทางส่ือและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีกลไก
ส่งเสริมการด าเนินงานใหค้วามรู้และบริการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งทัว่ถึงในทุกพื้นท่ี 

 ๓.๓ พฒันาสภาวะแวดล้อมของการพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจัิย และนวตักรรม 

  ๓.๓.๑ ดา้นบุคลากรวจิยั 

 ๑) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ 

(Engineering: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M)) ด้วยการสร้างส่ิงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุน
ทุนการศึกษา ฯลฯ เพื่อเพิ่มจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในสายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพฒันาระบบการเรียน
การสอนท่ีเช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education) ใน
สถานศึกษา รวมทั้งเร่งผลิตก าลงัคนและครูวทิยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ  

 ๒) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิศวกรรมการผลิตขั้นสูง 

แพทยศาสตร์ นกัวิทยาศาสตร์ขอ้มูล (Data Scientist) นกัออกแบบ และในสาขาท่ีขาดแคลนและสอดคลอ้งกบัการ
เติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายและทิศทางการพฒันาประเทศ รวมทั้งบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัและพฒันา 

นวตักรรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหารจดัการงานวิจยัและนวตักรรม นักถ่ายทอดเทคโนโลยี นักประเมินผล และ
บุคลากรดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยพฒันาเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพท่ีชดัเจน และพฒันาตลาดรองรับ
งานส าหรับบุคลากรวิจยั ดว้ยการก าหนดเป็นเง่ือนไขให้โครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่ จะตอ้งมีการท า
วจิยัรองรับการด าเนินโครงการ  

 ๓) พฒันาศกัยภาพนกัวิจยัให้มีทั้งความรู้และความเขา้ใจในเทคโนโลยี เขา้ใจตลาดและ
รูปแบบการท าธุรกิจ และการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทั้งเขา้ถึงและเขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ช้
ประโยชน์ โดยใชห้ลกัการตลาดน างานวจิยั เพื่อให้สามารถประเมินความคุม้ค่าในการลงทุนวิจยั และไดง้านวจิยัท่ีมี
คุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  
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 ๔) ดึงดูดบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิจยั และนกัวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศท่ีมีผลงานเป็น
ท่ียอมรับในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยให้มาท างานในสถาบนัวจิยัของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศ
ไทย เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพการวิจยัและพฒันาของประเทศและใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี  เพ่ือสนบัสนุนภาคการ
ผลิตและภาคบริการในการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ  

  ๓.๓.๒ ดา้นโครงสร้างพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  ๑) ปรับปรุงและพฒันาระบบการวจิยัเพ่ือรองรับเทคโนโลยีส าคญัๆ ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยีกราฟิน (Graphene) เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีท่ี
รองรับการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรและเพิ่มคุณภาพชีวิต (เทคโนโลยีเพ่ือผูสู้งอายุและผูพิ้การ ) 

เทคโนโลยท่ีีช่วยเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร เทคโนโลยกีารขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยดีา้นพลงังานสีเขียว  

เทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้ งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมอวกาศ ตลอดจนมีการพฒันาข้อมูลดชันีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม และฐานขอ้มูล
งานวจิยัท่ีทนัสมยัสะดวกต่อ  การเขา้ถึงและใชง้านไดง่้าย  

 ๒ ) ยกระดับโครงสร้างพื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทัน ต่อการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีแบบกา้วกระโดด โดยสนบัสนุนให้เกิดการลงทุนจดัตั้งศูนยว์ิจยัพฒันา ส่งเสริมให้มีความ
ร่วมมือในการด าเนินการวิจยัและพฒันาร่วมกบัหน่วยงานวิจยั/นักวิจยัทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศูนยว์ิจยัพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สนับสนุนการแปลงนิคมอุตสาหกรรมให้เป็น
อุทยานธุรกิจวทิยาศาสตร์ เร่งพฒันาและประชาสัมพนัธ์อุทยานวทิยาศาสตร์และสถาบนัวจิยัใหเ้ป็นกลไกช่วยแกไ้ข
ปัญหาให้ภาคการผลิตและบริการ และเช่ือมโยงการท างานร่วมกนัระหว่างภาควิชาการกบัภาคเอกชน และภาค
สังคม  

 ๓) ส่งเสริมการพฒันาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และระบบมาตรวิทยาแห่งชาติเร่ง
ยกระดับและส่งเสริมการจัดตั้ งศูนย์วิ เคราะห์ทดสอบ /สอบเทียบ /ห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนให้ได้
มาตรฐานสากล ผา่นการจูงใจในรูปแบบท่ีเหมาะสม  

 ๔) เร่งสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศกัยภาพของภาครัฐ ทั้งการ
เข้าถึงและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐโดยสาธารณะ 

ตลอดจนการพฒันาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน และแอปพลิเคชัน่ภาครัฐ  

 ๕) สนบัสนุนเคร่ืองมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพ่ือเป็นกลไกระดมทุน อาทิ ระบบ
เงินร่วมลงทุน กองทุน การระดมทุนผา่นตลาดหลกัทรัพย ์ 

 ๖) สนับสนุนให้ เกิดการร่วมท างานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์  เคร่ืองมือและ
หอ้งปฏิบติัการทดลองระหวา่งสถาบนัวจิยั สถาบนัการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน  

 ๗) ผลักดันและเร่งรัดให้มีกฎหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจยัในเชิง
พาณิชย ์เพื่อให้ผูรั้บทุนสนบัสนุนของรัฐไดรั้บสิทธิความเป็นเจา้ของผลงานวิจยัและน าไปถ่ายทอดสู่ภาคการผลิต
และบริการไดอ้ยา่งคล่องตวั  
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 ๓.๓.๓ ดา้นการบริหารจดัการ 

  ๑) ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรมเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการด าเนินงาน ทั้งหน่วยงานก าหนด
นโยบาย หน่วยงานสนบัสนุนทุนวิจยั หน่วยงานวิจยัหลกั และหน่วยงานปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การขบัเคล่ือนงานวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรมของประเทศ  

 ๒) ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณสู่การจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ 

(Program Based Budgeting) เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณระหวา่งหน่วยงานต่างๆ 

และพฒันาไปสู่การจดัสรรตามผลงาน (Performance Based Budgeting) โดยมีกลยุทธ์ต่อยอดไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว้
หรือกลยทุธ์การยติุท่ีเหมาะสม  

 ๓) จดัให้มีระบบประเมินความสามารถดา้นนวตักรรมของสถาบนัวิจยั       ทั้งดา้นการ
สร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นอ่ืนๆ รวมถึง
การติดตามและประเมินผลโครงการวจิยัส าคญัของประเทศ โดยมีการรายงานผลต่อสาธารณะอยา่งต่อเน่ือง  

 ๔) สนับสนุนการจดัท า Technology Roadmap และแผนปฏิบติัการวิจยัและนวตักรรม
รายสาขา เพื่อจดัล าดบักิจกรรมวิจยัและพฒันาส าหรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมายท่ีตอ้งพฒันารายสาขา 

อาทิ สาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขาการท่องเท่ียว สาขากีฬา  

 ๕) สนบัสนุนให้มีการท าวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและความตอ้งการของพื้นท่ีเพื่อ
สนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพการวิจยัและพฒันาของ
ทอ้งถ่ิน และน างานวิจยัไปช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและแกปั้ญหาต่างๆ โดยใชป้ระโยชน์จากสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี 

ภาคชุมชนและสังคม  

 ๖) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนและพฒันาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และ
นวตักรรมเชิงลึก ผา่นทางกลไกท่ีมีอยู ่อาทิ สมชัชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรวม 

ของผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ ในการให้ค  าปรึกษาและขอ้แนะน าการพฒันา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรมของประเทศ และส่งเสริมการทูตวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนองคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรมทั้งในเชิงนโยบายและการน าไปประยุกตใ์ช้
ร่วมกบัประเทศต่างๆ  

 ๙) ยุทธศาสตร์ที ่๙ การพฒันาภาค เมือง และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 

๑. วตัถุประสงค์ 

 ๑.๑ เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอยา่งทัว่ถึงมากข้ึน  

 ๑.๒ เพื่อพฒันาเมืองศูนยก์ลางของจงัหวดัใหเ้ป็นเมืองน่าอยูส่ าหรับคนทุกกลุ่ม  

 ๑.๓ เพื่อพฒันาและฟ้ืนฟูพื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลกัใหข้ยายตวัอยา่งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และเพิ่มคุณภาพ
ชีวติของคนในชุมชน  
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 ๑.๔ เพื่อพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ใหส้นบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาใน
พื้นท่ีอยา่งย ัง่ยนื 

 ๒. เป้าหมายและตัวช้ีวดั  

 ๒.๑ เป้าหมายการพฒันา 

   ๒.๑.๑ ลดช่องวา่งรายไดร้ะหวา่งภาคและมีการกระจายรายไดท่ี้เป็นธรรมมากข้ึน 

   ๒.๑.๒ เพิ่มจ านวนเมืองศูนยก์ลางของจงัหวดัเป็นเมืองน่าอยูส่ าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 

   ๒.๑.๓ พื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลกัมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

   ๒.๑.๔ เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

        ๒.๒ ตัวช้ีวดั 

 ๒.๒.๑ ผลิตภณัฑภ์าคต่อหวัระหวา่งภาคลดลง  

   ๒.๒.๒ สัมประสิทธ์ิการกระจายรายไดร้ะดบัภาคลดลง 

   ๒.๒.๓ เมืองศูนยก์ลางของจงัหวดัท่ีไดรั้บการพฒันาเป็นเมืองน่าอยูเ่พิ่มข้ึน 

 ๒.๒.๔ ค่าเฉล่ียสารอินทรียร์ะเหยง่ายในพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลกับริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน  

   ๒.๒.๕ ขอ้ร้องเรียนของประชาชนเก่ียวกบัผลกระทบจากการประกอบการในพื้นท่ีลดลง 

 ๒.๒.๖ มูลค่าการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๐  

   ๒.๒.๗ สถานประกอบการท่ีจดทะเบียนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่เพิ่มข้ึน 

 ๓. แนวทางการพฒันา 

  ๓.๑ การพฒันาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกจิให้กระจายตัวอย่างทัว่ถึง 

 ๓.๑.๑ ภาคเหนือ : พฒันาใหเ้ป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรคมู์ลค่าสูง  

 ๑) พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและความย ัง่ยืน มีธุรกิจบริการต่อเน่ืองกับการ
ท่องเท่ียวบริการสุขภาพและการศึกษาท่ีไดม้าตรฐาน รวมทั้งผลิตภณัฑส์ร้างสรรคท่ี์สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  

 ๒) พฒันาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มภายใตแ้นวคิดเกษตร
ปลอดภยัและเกษตรอินทรียค์วบคู่กบัการพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาด  

 ๓) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุล
แก่ระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

  ๔) พัฒนาระบบการดูแลผู ้สูงอายุรองรับการเปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคมผู ้สูงอายุของ
ภาคเหนือท่ีเร็วกวา่ระดบัประเทศ ๑๐ ปี  

                        ๓.๑.๒ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : พฒันาใหห้ลุดพน้จากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง  

 ๑) เพิ่มศกัยภาพการผลิตสินคา้เกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละอาหารปลอดภยั  

 ๒) พฒันาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเพิ่มสูง  
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 ๓) ยกระดบัการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวฒันธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวติัศาสตร์ 

ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ  

 ๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการน ้าเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

 ๕) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมใ้หค้งความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นท่ีตน้น ้าของจงัหวดัเลย อุดรธานี สกลนคร ชยัภูมิ นครราชสีมา  

 ๓.๑.๓ ภาคกลาง : พฒันาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า  

 ๑) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของฐานอุตสาหกรรมเดิมและส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หม่  
 ๒) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินคา้เกษตรให้มีความทนัสมยัและ
เป็นสากล  

 ๓) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและ
ภาพลกัษณ์ท่ีไดม้าตรฐานสากล  

 ๔) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการน ้ าแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้การใชน้ ้ าในภาคตะวนัออก 

และส่งเสริมการท าแหล่งกกัเกบ็น ้ าขนาดเลก็กระจายในพ้ืนท่ีการเกษตรของภาคกลางตอนบนเพ่ือแกไ้ขปัญหาภยัแลง้  

 ๓.๑.๔ ภาคใต ้: พฒันาเป็นฐานการสร้างรายไดท่ี้หลากหลาย  

 ๑) เสริมสร้างความเขม้แข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอยา่งเต็มศกัยภาพของห่วงโซ่คุณค่า
เพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื  

 ๒) ยกระดบัรายไดจ้ากการท่องเท่ียวให้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง และกระจายรายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวสู่พื้นท่ีเช่ือมโยงรวมทั้งชุมชนและทอ้งถ่ินอยา่งทัว่ถึง  

 ๓) พฒันาเศรษฐกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ห้เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจเฉพาะ  

       ๔ ) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความย ัง่ยืนในพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งตน้น ้ าของภาค และพื้นท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังจงัหวดันครศรีธรรมราชและสงขลา 

 ๓.๒ การพฒันาเมือง 

 ๓.๒.๑ แนวทางการพฒันาหลกั  

 ๑) พฒันาสภาพแวดลอ้มเมืองศูนยก์ลางของจงัหวดัให้เป็นเมืองน่าอยูเ่พื่อการใชง้านของคน
ทุกกลุ่มในสังคมอยา่งเท่าเทียม เอ้ือต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งมีสมดุล  

 ๒) ส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้มเมืองอยา่งมีบูรณาการภายใตก้ารมีส่วนร่วมของส่วนกลาง 

ส่วนทอ้งถ่ิน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน  

 ๓) พฒันาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  

 ๔) รักษาอตัลกัษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายไดใ้หค้นในทอ้งถ่ิน  

 ๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการเมือง  
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 ๓.๒.๒ แนวทางการพฒันาเมืองส าคญั  

 ๑) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนยก์ลางการติดต่อธุรกิจระหวา่งประเทศ รวมทั้งเป็น
ศูนยก์ลางการศึกษา การบริการด้านการแพทยแ์ละสุขภาพระดับนานาชาติท่ีพร้อมด้วยส่ิงอ านวยความสะดวก
เทคโนโลยใีนการส่ือสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง  

 ๒) พฒันาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) 

ใหเ้ป็นเมืองศูนยก์ลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย ์ศูนยก์ลางการขนส่งและ โลจิสติกส์ ศูนยบ์ริการดา้นสุขภาพ
และการศึกษาและเมืองท่ีอยูอ่าศยั  

 ๓) พฒันาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ ธุรกิจ
สุขภาพ การศึกษา และธุรกิจดา้นดิจิทลั  

 ๔) พฒันาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนยก์ลาง การคา้ การลงทุน
การบริการสุขภาพและศูนยก์ลางการศึกษา  

 ๕) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอ้ือต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

       ๖) พฒันาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองท่ีมีศกัยภาพท่ีส าคญัและบริเวณเมืองชายแดน
ท่ีมีศกัยภาพ รวมทั้งบริเวณใกลพ้ื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 ๓.๓ การพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 

 ๓.๓.๑ พื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก  

 ๑) เร่งรัดการแกปั้ญหามลพิษและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีเศรษฐกิจหลกัให้เกิดผลในทางปฏิบติั
อยา่งเป็นรูปธรรม  

 ๒) สนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี  

 ๓) เพิ่มศกัยภาพการท่องเท่ียวทางทะเลเช่ือมโยงอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตก  

 ๔) พฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือยกระดบั
คุณภาพชีวติประชาชน และรองรับการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก  

 ๕) กระจายผลประโยชน์จากการพฒันาใหแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ี  

 ๓.๓.๒ พื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

 ๑) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพื้นท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

 ๒) สนบัสนุนและยกระดบัการพฒันากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี  

 ๓) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมและไดรั้บ
ประโยชน์จากการพฒันา  
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       ๔) บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วม 

 ๑๐) ยุทธศาสตร์ที ่๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพฒันา 

๑. วตัถุประสงค์ 

 ๑.๑ เพื่อใชป้ระโยชน์จากจุดเด่นของท าเลท่ีตั้งของประเทศไทยท่ีเป็นจุดเช่ือมโยงส าคญัของแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ศกัยภาพในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  

 ๑.๒ เพื่อขยายโอกาสดา้นการคา้การลงทุนระหวา่งประเทศ และยกระดบัใหป้ระเทศเป็นฐานการผลิตและ
การลงทุนท่ีมีศกัยภาพและโดดเด่น  

 ๑.๓ เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกดว้ยการส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่าง  ๆ

รวมทั้งการสนบัสนุนการขบัเคล่ือนการพฒันาภายใตก้รอบเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 

 ๒. เป้าหมายและตัวช้ีวดั  

 ๒.๑ เป้าหมายการพฒันา 

  ๒.๑.๑ เครือข่ายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

  ๒.๑.๒ ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มข้ึน 

  ๒.๑.๓ ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การคา้และการลงทุนท่ีส าคญัในภูมิภาค  อนุภูมิภาค อาเซียน 

และเอเชีย รวมทั้งมีการพฒันาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชีย
ตะวนัออก และเอเชียใต ้

  ๒.๑.๔ ประเทศไทยเป็นหุน้ส่วนการพฒันาท่ีส าคญัทั้งในทุกระดบั 

 ๒.๒ ตัวช้ีวดั 

 ๒.๒.๑ ความส าเร็จของไทยในการผลกัดนัให้เกิดโครงข่ายความเช่ือมโยงทางด้าน  โลจิสติกส์ท่ีครอบคลุม
ทางบก ทางราง ทางน ้า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพ่ืออ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและตน้ทุนในการขนส่ง  

  ๒.๒.๒ ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใตค้วามตกลงวา่ดว้ยการขนส่งขา้มพรมแดน  ในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น ้าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหวา่งไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น 

 ๒.๒.๓ ดชันีย่อยความสามารถในการบริหารจดัการ ณ พรมแดนของประเทศไทย  ในดัชนีการ
อ านวยความสะดวกทางการคา้ (Enabling Trade Index)  

 ๒.๒.๔ มูลค่าสินคา้ขั้นกลางท่ีผา่นด่านชายแดนระหวา่งประเทศ  

 ๒.๒.๕ มูลค่าการคา้การลงทุนระหวา่งไทยกบัประเทศในภูมิภาค  

  ๒.๒.๖ มูลค่าการบริการของผูป้ระกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 

 ๒.๒.๗ ปริมาณการขนส่งสินคา้และบริการเพิ่มข้ึน  

 ๒.๒.๘ มูลค่าการคา้ชายแดนระหวา่งไทยกบัประเทศในภูมิภาค  

 ๒.๒.๙ มูลค่าการลงทุนของผูป้ระกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค  
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  ๒.๒.๑๐ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ไดรั้บการปรับปรุงให้เอ้ือต่อการเป็นศูนยก์ลางการผลิต การลงทุน และบริการ 

 ๒.๒.๑๑ มูลค่าการใหค้วามช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค  

 ๒.๒.๑๒ ความส าเร็จของโครงการพฒันาร่วมกนัระหวา่งไทยกบัประเทศในภูมิภาค  

   ๒.๒.๑๓ ความกา้วหนา้ในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

  ๓. แนวทางการพฒันา 

    ๓.๑ ขยายความร่วมมือทางการคา้ และการลงทุนกบัมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ
สินคา้และบริการของไทย 

    ๓.๒ พฒันาความเช่ือมโยงดา้นการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ  ความร่วมมือ
อนุภูมิภาคภายใตแ้ผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลดตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ 

 ๓.๒.๑ พฒันาความเช่ือมโยงตามแผนแม่บทว่าดว้ยความเช่ือมโยงระหว่างกนัในอาเซียนให้มีความ
ต่อเน่ืองและเป็นโครงข่ายท่ีสมบูรณ์  

 ๓.๒.๒ พฒันารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานสากล  

 ๓.๒.๓ ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ๓.๒.๔ พฒันาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์  

     ๓.๒ .๕ เช่ือมโยงการพฒันาเศรษฐกิจตามแนวพื้นท่ีชายแดนเขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเช่ือมโยง
ระบบการผลิตกบัพื้นท่ีตอนในของประเทศ 

    ๓.๓ พฒันาและส่งเสริมใหไ้ทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ีโดดเด่นในภูมิภาค 

 ๓.๓.๑ สนบัสนุนการพฒันาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมระหวา่งไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นและส่งเสริม
การคา้และการบริการชายแดน  

     ๓ .๓ .๒  ผลักดันให้เกิดการบูรณาการแผนการพัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพ่ือ
ผลประโยชน์ดา้นความมัน่คงและการสร้างเสถียรภาพของพื้นท่ี 

    ๓.๔ ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผูป้ระกอบการไทย 

 ๓.๔.๑ พฒันาผูป้ระกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มให้สามารถพฒันาธุรกิจ
ร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้น  

 ๓.๔.๒ พฒันาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม  

 ๓.๔.๓ พฒันาสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและการสนบัสนุนการด าเนินงานโดยกลไกสภาธุรกิจ
ภายใตก้รอบความร่วมมือต่าง ๆ  

     ๓.๔.๔ สนบัสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัฐานการผลิตในต่างประเทศ 

    ๓.๕  เปิดประตูการค้าและพฒันาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยทุธศาสตร์ทั้งในระดบัอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกนั 
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    ๓.๖ สร้างความเป็นหุน้ส่วนการพฒันากบัประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 

 ๓.๖.๑ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองคก์ารระหวา่งประเทศ  

     ๓.๖.๒ เพิ่มบทบาทน าของไทยในการใหค้วามช่วยเหลือทางการพฒันา   

    ๓.๗ เขา้ร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหวา่งประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค ์

 ๓.๗.๑ รักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก าหนดยทุธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือท่ีด าเนินอยู ่ 
 ๓.๗.๒ รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพนัธ์กบัมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่  
     ๓.๗.๓ ยกระดบัมาตรฐานของไทยใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานและบรรทดัฐานสากลตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศ 

    ๓.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกบัภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมัน่คง 

    ๓.๙ บูรณาการภารกิจดา้นความร่วมมือระหวา่งประเทศและดา้นการต่างประเทศ 

    ๓.๑๐ ส่งเสริมใหเ้กิดการปรับตวัภายในประเทศท่ีส าคญั 

แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวดั/แผนพฒันาจังหวดั 

 ๓.๑  แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
  ๓.๑.๑ แนวคิดและทิศการพัฒนา  

  ภาคกลางและพื้ น ท่ีกรุงเทพฯ  เป็นภู มิภาคท่ี มีบทบาทส าคัญในการเช่ือมโยงกับทุกภาค
ภายในประเทศ เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นท่ีตั้งของหน่วยงานราชการระดบักระทรวง 

หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ สถาบนัการศึกษาและวจิยัชั้นน าทุกระดบั สถาบนัการรักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุด รวมทั้งสถาบนั 

ธุรกิจและสถาบนัการเงิน ชั้นน าของประเทศ ขณะเดียวกนัภาคกลางตั้งอยูใ่นพื้นท่ีลุ่มแม่น ้ าขนาดใหญ่ท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์เป็น “อู่ข้าว อู่น ้ า” ของประเทศ และเป็นพื้นท่ีในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง 

(Southern Economic Corridor) ท่ี เช่ือมโยงเมียนมา -ไทย-กัมพู ชา-เวียดนาม  ซ่ึ ง เป็น เส้ นทางลัดโลจิส ติก ส์ 

(Landbridge) เช่ือมโยงภูมิภาคอาเซียนกบัโลกตะวนัตกและโลกตะวนัออก  

  ดังนั้ น การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ย ั่งยืน” จ าเป็นต้องรักษาความมี ช่ือเสียงของ
กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นน าระดบัโลกตลอดไป ควบคู่ไปกบัการใชศ้กัยภาพพื้นฐานดา้นความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และน ้ า และความพร้อมของสถาบนัการศึกษาวิจยัในการยกระดบัภาคการเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยี
และนวตักรรมเพื่อผลิตสินคา้และบริการท่ีมีมูลค่าสูง รวมทั้งการเร่งรัดผลกัดนัเส้นทางลดัโลจิสติกส์เช่ือมโยงทวาย 

(เมียนมา) กบัระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เพ่ือให้ภาคกลางเป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์ในการเช่ือมโยง
เส้นทางการคา้การขนส่งระหวา่งทะเลตะวนัตกและทะเลตะวนัออกในระยะยาว  

   ๓.๑.๒ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  

 ภาคกลางมีบทบาทส าคญัในการเช่ือมโยงกบัทุกภาคภายในประเทศเน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของ กรุงเทพมหานคร 

สถาบนัการศึกษาและวจิยัชั้นน าทุกระดบั สถาบนัการรักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุด นอกจากน้ี ภาคกลางยงัมีแหล่งท่องเท่ียว 
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ท่ีมีช่ือเสียง สภาพพื้นท่ีและระบบชลประทานท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมท่ีส าคญัของประเทศ
และเป็นพื้นท่ีแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตข้องอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง (Southern Economic Corridor) ท่ีเช่ือมโยงเมียน
มา-ไทย-กมัพูชา-เวียดนาม ซ่ึงเป็นเส้นทางลดัโลจิสติกส์ (Landbridge) เช่ือมโยงภูมิภาคอาเซียนกบัโลกตะวนัตกและ
โลกตะวนัออก ภาคกลางจึงมีเป้าหมายท่ีจะ “พฒันากรุงเทพฯ สู่มหานครทนัสมยัและภาคกลางเป็นฐานการผลิต
สินคา้และบริการท่ีมีมูลค่าสูง”  

๓.๑.๓ วตัถุประสงค์  

 ๓.๑.๓.๑ เพ่ือรักษาภาพลกัษณ์ของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองท่ีมีความทนัสมยั และเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเท่ียวใน
ล าดบัตน้ๆ ของโลกตลอดไป 

 ๓.๑.๓.๒ เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมัน่คง  ด้าน
อาชีพและรายได ้และมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี  

 ๓.๑.๓.๓  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดบัการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้และ บริการดา้น
การเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว อยา่งต่อเน่ือง  

 ๓.๑.๓.๔  เพื่อฟ้ืนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการพฒันา เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวติอยา่งย ัง่ยนื  

๓.๑.๔ เป้าหมายและตัวช้ีวดั  

 ๓.๑.๔.๑ กรุงเทพฯ ไดรั้บการจดัล าดบัเป็นเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตชั้นน าในโลกดีข้ึน  

 ๓.๑.๔.๒ ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นดีข้ึน  
 ๓.๑.๔.๓ รายไดก้ารท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน  
 ๓.๑.๔.๔ มูลค่าผลิตภณัฑภ์าคเกษตรเพิ่มข้ึน  

 ๓.๑.๔.๕ มูลค่าผลิตภณัฑส์าขาอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน  
 ๓.๑.๔.๖ คุณภาพน ้าแม่น ้ าเจา้พระยาและท่าจีนตอนล่างอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  

 ๓.๑.๔.๗ ปริมาณขยะท่ีไดรั้บการก าจดัอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการเพ่ิมข้ึน  

แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวดั/แผนพฒันาจังหวดั 

 แผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 แผนพฒันาภาค เป็นแผนท่ีท่ียึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจงัหวดัทั้ง ๔ ภูมิภาคข้ึน  
เพื่อสนับสนุนจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัและ
แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั แผนพฒันาภาค  จดัท าโดยส านักงานพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มี
วตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีสมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดย
ประกอบไปดว้ย  ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ยทุธศาสตร์การ
พฒันาภาคกลาง   ยทุธศาสตร์การพฒันาภาคใต ้ ซ่ึงเทศเทศบาลต าบลบา้นเหล่ือมนั้นตั้งอยูภ่าคตะวนัออกฉียงเหนือ   
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การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีของเทศบาลมีความสัมพนัธ์กบัแผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นการเกษตร  การท่องเท่ียว  การคา้การลงทุน การพฒันาคนใหมี้สุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  
เท่าทนัการเปล่ียนแปลง  สามารถด ารงชีพไดอ้ยา่งมีคุณภาพ สร้างความมัน่คงดา้นอาหาร  แกไ้ขปัญหาความยากจน 
หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมัน่คง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอ้ย่างอบอุ่น  

ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหส้มบูรณ์   ซ่ึงแผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปยอ่  ดงัน้ี    
กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาภาค 

  ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ
มาตรา ๕๓/๒ บญัญติัให้จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัท าแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัให้สอดคลอ้งกบั
แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน ส านกังาน
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จดัท ากรอบยุทธศาสตร์การพฒันาภาคท่ียึดกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจงัหวดัทั้ง ๔ ภูมิภาคข้ึน  เพื่อสนบัสนุนจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัให้สามารถใชเ้ป็น
กรอบแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั 

๑. แนวคิดและหลกัการ 

   ๑.๑ ยึดแนวคิดการพฒันาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพฒันาท่ีสมดุล 
เป็นธรรมและ มีภูมิคุม้กนัต่อผลกระทบจากกระแสการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กบั
กบัแนวคิด “การพฒันาแบบองค์รวม” ท่ียึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน 
เขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา  ยึดหลกัการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพฒันา และหลกัธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคม
สมานฉนัทแ์ละอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั 

   ๑.๒  หลกัการ มุ่งสร้างความเช่ือมโยงกบัแผนระดบัชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพฒันา สอดคลอ้งกบัภูมิสังคมของพื้นท่ี โดยก าหนดรูปแบบการ
พฒันาเชิงพื้นท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชนก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพฒันาภาคให้สอดคลอ้งกบั
ศกัยภาพและโอกาสของพื้นท่ี 

๒. ทศิทางการพฒันาเชิงพืน้ที่ 
   ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นปัจจยัส าคญั
ต่อการพฒันาประเทศ  เป็นผลให้จ  าเป็นตอ้งเตรียมการรองรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้เหมาะสม การพฒันาท่ี
สมดุล ดงันั้นจึงก าหนดทิศทางการพฒันาพื้นท่ีของประเทศ ดงัน้ี 

   ๒.๑ พฒันาพื้นท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพื่อเป็น
ฐานการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

    ๒.๑.๑ พฒันาพื้นท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวนัออก – ตะวนัตก (East West 

Economic Corridor) เช่น พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทยั-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจ
พื้นท่ีอรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพงังา-

กระบ่ี-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
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    ๒.๑.๒ พฒันาพื้นท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 

Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวดัปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จงัหวดัปริมณฑล  พื้นท่ีแหลมฉบงั-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-

บุรีรัมย-์มุกดาหาร 

   ๒.๒ พฒันาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศ 
โดยเนน้พื้นท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้และตะวนัออก-ตะวนัตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
   ๒.๓ พฒันาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัเชิงพื้นท่ี เช่น การพฒันาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน ้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตดั เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 

   ๒.๔ สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศให้ย ัง่ยืน ไดแ้ก่ พฒันาแหล่งน ้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พฒันาส่ิงแวดลอ้มเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และ
การจดัใหมี้การจดัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอยา่งมีประสิทธิภาพ 

๓. ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพฒันา 

  (๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพฒันาศกัยภาพการประกอบการดา้นอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว  การตั้ง
องคก์รร่วมภาครัฐและเอกชนระดบัพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกดา้นการคา้การลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบา้น 

  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพฒันาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่า
ทนัการเปล่ียนแปลง  สามารถด ารงชีพไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เขม้แข็ง เพ่ือสร้างความมัน่คงดา้นอาหาร  แกไ้ขปัญหาความ
ยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสมัมาอาชีพท่ีมัน่คง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอ้ยา่งอบอุ่น 

  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าไมใ้ห้
ได ้๑๕.๙ ลา้นไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นท่ีภาค  ป้องกนัการรุกพื้นท่ีชุ่มน ้ า พฒันาแหล่งน ้ าและระบบชลประทาน 
ฟ้ืนฟูดิน ยบัย ั้งการแพร่กระจายดินเคม็ และเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย ์

 ๓.๒ ทศิทางการพฒันากลุ่มจังหวดัและจังหวดั 

  (๑) กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบดว้ยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบวัล าภู และ
เลย) เนน้การฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตดา้นการเกษตรการส่งเสริม
การคา้ การลงทุนและการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น 

  (๒) กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบดว้ย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เนน้ให้ความส าคญักบัความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบา้น  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้การเกษตร 
ส่งเสริมพื้นท่ีชลประทาน  การท าปศุสัตวโ์ดยเฉพาะโคเน้ือ 
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  (๓) กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดว้ย ขอนแก่น  กาฬสินธ์ุ  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เนน้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนยก์ลางการคา้บริการ และการลงทุนของภาค 
การใช้ประโยชน์พื้นท่ีชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลงังานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กบัการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

  (๔) กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบดว้ย นครราชสีมา  ชยัภูมิ  บุรีรัมย ์ สุรินทร์  
มุ่งเนน้การพฒันาระบบชลประทานให้เต็มศกัยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลงังานทดแทน (Ethanol) 
พฒันาการท่องเท่ียวทั้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมดว้ยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพฒันาเส้นทาง 

  (๕)  กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบดว้ย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพฒันาแหล่งน ้ า และระบบบริหารจดัการเพื่อแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมและขาดแคลนน ้ า  การ
สร้างงานและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวใหม้ากข้ึน 

 ๓.๓ โครงการทีส่ าคัญ (Flagship Project) 
โครงการผลิตขา้วหอมมะลิอินทรียใ์นทุ่งกุลาร้องไหเ้พื่อการส่งออก 

โครงการพฒันาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 

โครงการพฒันาเส้นทางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 

โครงการจดัการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 

โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดว้ยระบบศึกษาทางไกล 

โครงการเกษตรย ัง่ยนืเพื่อชุมชนเขม้แขง็ 

โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน ้าชีตอนบนและลุ่มน ้ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ีย ัง่ยืน 

 แผนพฒันากลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 

 การจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)มีความสัมพนัธ์กับแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อพฒันาเกษตรอุตสาหกรรม พลงังานทดแทน พฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
อารยธรรมและไหม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

แผนพฒันากลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 

 (นครราชสีมา ชยัภูมิ บุรีรัมย ์ สุรินทร์)  ระยะ ๕ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ฉบบัเพิ่มเติม ฉบบัท่ี ๑) ไดจ้ดัท าข้ึน
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพฒันาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  องคก์ร
ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔ จงัหวดั  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและจดัท าขอ้มูลการประเมิน
ศกัยภาพของกลุ่มจงัหวดั การก าหนดต าแหน่งทางยทุธศาสตร์ วสิัยทศัน์  เป้าประสงคร์วม กลยทุธ์ ตวัช้ีวดั แผนงาน
และโครงการจากการท างานร่วมกนัของทุกภาคส่วน กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  จึงไดก้ าหนด
ต าแหน่งทางยทุธศาสตร์ของกลุ่มจงัหวดัในอนาคต  คือ                 

๑) เป็นศูนยก์ลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลงังานทดแทนท่ีส าคญัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

๒) เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
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๓)  เป็นศูนยก์ลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic กระจายสินคา้ในภูมิภาคและการคา้ขายชายแดน 

๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและไดป้รับเปล่ียนวสิัยทศัน์ 
“แหล่งผลิตสินคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั ศูนยก์ลางผลิตภณัฑไ์หม และการท่องเท่ียวอารยธรรมของ”  เป็น 
“ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่อมเทีย่วอารยธรรม Logistic และ การค้าชายแดน เช่ือมโยงกลุ่มอาเซียน”     
เป้าประสงค์รวม 

๑. เพื่อยกระดบัเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก 

  ๒.  เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจ ดา้นการท่องเท่ียวอารยธรรม และไหม เช่ือมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน 

  ๓.  เพ่ือพฒันาใหเ้ป็นศูนยก์ลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินคา้ในภูมิภาค  
                                 และประเทศอาเซียน 

ยุทธศาสตร์  : ประกอบดว้ย ๔ ยทุธศาสตร์๓๐ประเด็นหลกั ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ     

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เพ่ือหลุดพน้จากประเทศรายไดป้านกลาง        

                              (Growth & Competitiveness) ประกอบดว้ย ๙ ประเด็นหลกั  ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  : การลดความเหล่ือมล ้า (Inclusive Growth) ประกอบดว้ย ๘ ประเดน็หลกั ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  : การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Growth) ประกอบดว้ย  ๕ ประเดน็ หลกั  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที ่  ๔   :การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจดัการ (Internal Process)  ประกอบดว้ย  ๘  

                               ประเด็นหลกั  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  เพ่ือหลุดพน้จากประเทศรายไดป้านกลาง       

                              (Growth & Competitiveness) ประกอบดว้ย ๙ ประเด็นหลกั   
 

                          ๓๓ แนวทางการด าเนินการ  
 

ประเดน็หลกั แนวทางการด าเนินการ 

๑. ดา้นเกษตร      
๑.๑  แผนท่ีการใชท่ี้ดิน (Zoning)  เพ่ือผลิตสินคา้เกษตร   
๑.๒  การพฒันาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้ า 

๒.ดา้นอุตสาหกรรม    

๒.๑  แผนท่ีการใชท่ี้ดิน (Zoning)  เพ่ืออุตสาหกรรม   
๒.๒  ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   

๒.๓  การเพ่ิมขีดความสามารถให ้SME และ OTOP สู่สากล   
๒.๔  การนาทุนทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 

๓. การท่องเท่ียวและ บริการ      
๓.๑  แผนท่ีการจดักลุ่มเมืองท่องเท่ียว   
๓.๒  เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเท่ียวเขา้สู่รายได ้ ๒  ลา้นบาทต่อปี   
๓.๓  ไทยเป็นศูนยก์ลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

๔. โครงสร้างพ้ืนฐาน    

๔.๑  การพฒันาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
๔.๒  การลงทุนการใหบ้ริการและใชป้ระโยชน์ ICT  

๔.๓  การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการคมนาคมเช่ือมโยงในภูมิภาคอาเซียน 
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๕. พลงังาน      

๕.๑  นโยบายการปรับโครงสร้างการใชแ้ละราคาพลงังานท่ีเหมาะสม   
๕.๒  การลงทุนเพ่ือความมัน่คงของพลงังานและพลงังานทดแทน   
๕.๓  การเช่ือมโยงแหล่งพลงังานและผลิตพลงังานทางเลือกในอาเซียน 

๖. การเช่ือมโยงเศรษฐกิจ  
    ในภูมิภาค     

๖.๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้  บริการ และการ  
       ลงทุนเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน   
๖.๒  แกไ้ข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน   
๖.๓  ขบัเคล่ือนการเช่ือมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard   

๖.๔  เสริมสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบา้น 

๗.  การพฒันาขีดความ สามารถ   
      ในการแข่งขนั        

๗.๑  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขนั (๑๐๐ ดชันีช้ีวดั)    

๗.๒  การพฒันาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

๘.  การวจิยัและพฒันา    

 

๘.๑  ขบัเคล่ือนค่าใชจ่้ายดา้น R & D เป็นร้อยละ  ๑ ของ GDP  

๘.๒  Talent Mobility การใชป้ระโยชน์จากก าลงัคนดา้น S & T  

๘.๓  การใชป้ระโยชน์ Regional Science Parks  

๘.๔  การขบัเคล่ือนขอ้ริเร่ิมกระบ่ีตามกรอบความร่วมมืออาเซียน  

๙.  การพฒันาพ้ืนท่ีและ เมืองเพ่ือ  
     เช่ือมโยงโอกาส จากอาเซียน  

๙.๑  การพฒันาเมืองหลวง  

๙.๒  การพฒันาเมืองเกษตร  

๙.๓  การพฒันาเมืองอุตสาหกรรม  

๙.๔  การพฒันาเมืองท่องเท่ียว  

๙.๕  การพฒันาเมืองบริการสุขภาพ  

๙.๖  การพฒันาเมืองบริการศึกษานานาชาติ  

๙.๗  การพฒันาเมืองชายแดนเพ่ือการคา้การลงทน  

๙.๘  ปัจจยัสนบัสนุนการพฒันาเมืองท่ีศกัยภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  :  การลดความเหล่ือมล ้า (Inclusive Growth) ประกอบดว้ย ๘ ประเด็นหลกั ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
 

ประเดน็หลกั แนวทางการด าเนินการ 

๑๐. การพฒันาคุณภาพการศึกษา     ๑๐.๑  ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลกัสูตรเทคโนโลยกีารดูแลเด็กก่อนและการใช ้ 
           ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเลต็และอินเตอร์เน็ตไร้สาย  เป็นตน้)  
๑๐.๒  พฒันาภาคการศึกษารองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  

๑๑.  การยกระดบัคุณภาพ ชีวติและ
มาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

๑๑.๑  การจดัระบบบริการ  ก าลงัพล และงบประมาณ 

๑๑.๒  การพฒันาระบบคุม้ครองผูบ้ริโภคพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

๑๑.๓  สร้างและพฒันาความร่วมมือระหวา่งไทยกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 

          ในการพฒันาคุณภาพชีวติ  

๑๒. การจดัสวสัดิการสงัคม และการ
ดูแลผูสู้งอาย ุเด็ก สตรี และ
ผูด้อ้ยโอกาส  

๑๒.๑  การพฒันาระบบสวสัดิการ และเพ่ิมศกัยภาพและโอกาส ความเท่า  
           เทียมคุณภาพชีวติ  

๑๒.๒  กองทุนสตรี  

๑๓.  การสร้างโอกาสและ รายไดแ้ก่
วสิาหกิจขนาด กลางและขนาดยอ่ม 

๑๓.๑  กองทุนตั้งตวัได ้ 

๑๓.๒  กองทุนหมู่บา้น  
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(SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    ๑๓.๓  โครงการ sml  

๑๓.๔  โครงการรับจ าน าสินคา้เกษตร  

๑๔.  แรงงาน  

  

๑๔.๑  การพฒันาทกัษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและพฒันาทกัษะ          
             ผูป้ระกอบการ  

๑๔.๒  การจดัการแรงงานต่างดา้ว  

๑๔.๓  การพฒันาระบบการคุม้ครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมายอยา่งทัว่ถึงพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

๑๕.  ระบบยติุธรรม เพ่ือลดความเหล่ือมล ้า   ๑๕.๑ การเขา้ถึงระบบยติุธรรมของประชาชน 

๑๖.  การต่อตา้น การคอร์รัปชัน่   

        สร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส  

๑๖.๑  การรณรงคแ์ละสร้างแนวร่วมในสงัคม  

๑๖.๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    

๑๗.  การสร้างองคค์วามรู้ เร่ือง 

        อาเซียน  

๑๗.๑  ภาคประชาชน  

๑๗.๒  ภาคแรงงานและผูป้ระกอบการ  

๑๗.๓  บุคลากรภาครัฐ  
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  :  การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Growth) ประกอบดว้ย  ๕ ประเดน็หลกั  ๑๑ แนวทางการด าเนินการ   

                              
ประเดน็หลกั แนวทางการด าเนินการ 

๑๘.  การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง         
         นิเวศเพ่ือความยัง่ยนื     

๑๘.๑  พฒันาตวัอยา่งเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ๑๐ แห่ง เพ่ือความยัง่ยนื  

๑๙.  การลดการปล่อยก๊าซ เรือน 

       กระจก (GHG)        

๑๙.๑  การประหยดัพลงังาน  

๑๙.๒  การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  

๑๙.๓  ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

๒๐. นโยบายการคลงั เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม     ๒๐.๑  ระบบภาษีส่ิงแวดลอ้ม  

๒๐.๒ การจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียวในภาครัฐ  
 

 

 

ประเดน็หลกั แนวทางการด าเนินการ 

๒๑.  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

         และ การบริหารจดัการน ้า  

๒๑.๑  การปลูกป่า  

๒๑.๒  การลงทุนดา้นการบริหารจดัการน ้ า  

๒๑.๓  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ  
          ส่ิงแวดลอ้มอาเซียน 

๒๒.  การเปล่ียนแปลง สภาวะ 

          ภูมิอากาศ    

๒๒.๑  การป้องกนัผลกระทบและปรับตวั (mitigation and adaptation)  

๒๒.๒  การป้องกนัและบรรเทาภยัพิบติัธรรมชาติ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจดัการ (Internal Process) ประกอบดว้ย  ๘   ประเด็นหลกั  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 

ประเดน็หลกั แนวทางการด าเนินการ 

๒๓. กรอบแนวทางและการปฏิรูปกฎหมาย  ๒๓.๑  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
๒๓.๒  เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองคก์ร  

๒๓.๓  ปรับปรุงระเบียบ ขอ้กฎหมายท่ีเป็นขอ้จ ากดัต่อการพฒันาประเทศ 
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๒๔. การปรับโครงสร้างระบบราชการ    ๒๔.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพองคก์รภาครัฐและพฒันารูปแบบการท างานของ ภาครัฐดว้ยการสร้างความ  
             พร้อมในการบริหารการจดัการแบบบูรณาการ  โดยมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  

๒๔.๒  ป้องกนัและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน่  

๒๔.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการประชาชนดว้ยระบบ e - service 

๒๕.  การพฒันาก าลงัคน ภาครัฐ       ๒๕.๑  บริหารก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบับทบาทภารกิจท่ีมีในปัจจุบนัเตรียมพร้อม  
            ส าหรับอนาคต  

๒๕.๒ พฒันาทกัษะและศกัยภาพของก าลงัคนภาครัฐ และเตรียมความ 

            พร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

๒๖.  การปรับโครงสร้างภาษี ๒๖.๑  ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบใหส้นบัสนุนการกระจายรายไดเ้พ่ิมขีด  
            ความสามารถในการแข่งขนั 

๒๗.  การจดัสรรงบประมาณ  ๒๗.๑  พฒันากระบวนการจดัสรรงบประมาณใหส้ามารถสนบัสนุนการปฏิบติังานตาม   
             นโยบายรัฐบาล 

๒๘.  การพฒันาสินทรัพยร์าชการท่ี
ไม่ไดใ้ชง้านใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด     

๒๘.๑  ส ารวจสินทรัพยร์าชการท่ีไม่ไดใ้ชง้าน  

๒๘.๒  บริหารจดัการสินทรัพยร์าชการท่ีไม่ไดใ้ชง้านใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

๒๙.  การแกไ้ขปัญหา ความมัน่คง    
จงัหวดัชายแดน ภาคใต ้และเสริมสร้าง 

ความมัน่คงในอาเซียน  

๒๙.๑  ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพฒันาในพ้ืน   ๓  จงัหวดั    
             ชายแดนภาคใต ้ ภายใตก้รอบนโยบายความมัน่คงแห่งชาติ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

๒๙.๒  การเสริมสร้างความมัน่คงของประชาคมอาเซียน  

๓๐. การปฏิรูปการเมือง       ๓๐.๑  กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.)   

 

๑.๓  THAILAND  ๔.๐ 

  รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา  มุ่งมัน่ในการน า “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ  “ไทยแลนด ์
๔.๐” มาใช้ เพื่อผลกัดนัประเทศให้หลุดพน้กบัดกั ๓ กบัดกัท่ีก าลงัเผชิญ ทั้ง ๑) กบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง 
(Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหล่ือมล ้ า (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา 
(Imbalance Trap)  เป้าหมายเพื่อน าประเทศมุ่งสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื อยา่งเป็นรูปธรรม ผา่นโมเดลน้ี 

  ก่อนหน้าท่ีจะมีการพฒันาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเร่ิมก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ หลงัจาก
เร่ิมตน้พฒันาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาท่ีมุ่งเน้นแรงงาน
ราคาต ่า เช่น ส่ิงทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ ๓.๐ มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซ่ึงการ
พฒันาของประเทศไทยใน ๓ ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉล่ียถึง ๗% ต่อปี แต่
มาถึงจุดหน่ึงหลงัปี ๒๕๔๐ อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น ๓-๔% ต่อปี 

  เหตุผลส าคญัเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอยา่งจริงจงัมาก่อน และไม่เคยมีการพฒันา
เทคโนโลยีของตวัเอง แรงงานไม่ได้มีทกัษะจนกลายเป็นปัญหาความเหล่ือมล ้ าของโอกาส ซ่ึงในช่วงน้ีรัฐบาล
ตอ้งการกา้วกระโดดขา้มหุบเหว ซ่ึงตอ้งใชค้วามกลา้หาญทางการเมือง และตอ้งใชพ้ลงัท่ีเรียกกวา่พลงัประชารัฐใน
การขบัเคล่ือนไทยแลนด ์๔.๐ 
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  ๓ กลไกขบัเคล่ือนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขบัเคล่ือน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบดว้ย 

  ๑) Productive Growth Engine ซ่ึงเป้าหมายส าคญัเพื่อปรับเปล่ียนประเทศไทยสู่ประเทศท่ีมีรายได้
สูง ( High Income Country) ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม ปัญญา เทคโนโลย ีและ ความคิดสร้างสรรค์ 
   กลไกดงักล่าว ประกอบไปดว้ย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหาร
จดัการสมยัใหม่ และการสร้างคลสัเตอร์ทางดา้นเทคโนโลย ีการพฒันาขีดความสามารถดา้นการวจิยัและพฒันา การ
พฒันาโมเดลธุรกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่ม
เพาะธุรกิจดา้นเทคโนโลยี เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นการตอบโจทยค์วามพยายามในการกา้วขา้มกบัดกัประเทศรายไดป้าน
กลางท่ีไทยก าลงัเผชิญอยู ่
  ๒) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บประโยชน์และเป็นการกระจายรายได ้โอกาส 
และความมัง่คัง่ท่ีเกิดข้ึน 

  โดยกลไกน้ี ประกอบดว้ย การสร้างคลสัเตอร์เศรษฐกิจระดบักลุ่มจงัหวดั  การพฒันาเศรษฐกิจ
ระดบัฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวสิาหกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทยป์ระเด็นปัญหาและความทา้ทายทางสังคมใน
มิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและสนบัสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเขม้แข็งและสามารถแข่งขนัได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต การยกระดบัขีดความสามารถ การเสริมสร้างทกัษะและการเติมเตม็ศกัยภาพของประชาชนให้ทนักบัพลวตั
การเปล่ียนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผูท่ี้มีรายได้ต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดแบบมีเง่ือนไข (Negative 

Income Tax) เพื่อแกไ้ขกบัดกัความเหล่ือมล ้าท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 

  ๓) Green Growth Engine การสร้างความมัง่คัง่ของไทยในอนาคต จะตอ้งค านึงถึงการพฒันาและ
ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อตอบโจทยก์ารหลุดออกจากกบัดกัความไม่สมดุลของการพฒันาระหวา่ง
คนกบัสภาพแวดลอ้ม 

  โดยกลไกน้ีประกอบดว้ย  การมุ่งเน้นการใช้พลงังานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมท่ีค านึงถึง
ความไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุน (Cost Advantage) เป็นหลกั มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลดความสูญเสียท่ี
เกิดข้ึนทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคญัอยู่ท่ีการพฒันากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
นอ้ยท่ีสุด อนัจะเกิดประโยชน์กบัประเทศและประชาคมโลกดว้ยในเวลาเดียวกนั 

  ทั้ง ๓ กลไกขบัเคล่ือน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมัง่คัง่อย่าง
มัน่คงและย ัง่ยืน เพื่อให้หลุดพน้จากกบัดกัประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง ซ่ึงถือเป็นเปล่ียนโมเดลเศรษฐกิจจากการ
พึ่งพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวจิยัและพฒันาตวัเองนอ้ยมากโดยมุ่งเนน้การพฒันาการศึกษาคน สร้าง
การวิจยัและพฒันา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยูไ่ดใ้นศตวรรษท่ี ๒๑  ซ่ึงรัฐบาลตอ้งกลา้พอท่ีจะถอดกบั
ดกัจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยขีองต่างชาติมา และตอ้งยนือยูบ่นขาตวัเองในระดบัหน่ึง 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาเขตจังหวดั 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัชัยภูมิ 
ยทุธศาสตร์ท่ี  ๑  พฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจดัการสินคา้และบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งมี 

ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  พฒันาการท่องเท่ียวใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน   

ยทุธศาสตร์ท่ี  ๓  บริหารการทพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วมอยา่งย ัง่ยืน 

ยทุธศาสตร์ท่ี  ๔  พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันา 

 ยทุธศาสตร์ท่ี  ๑ การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

 ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การพฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เขม้แขง็และย ัง่ยนื 

  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๓  การพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถดา้นการเกษตร 

  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๔  การพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียว 

  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใชพ้ลงังานอยา่งมีคุณค่า  

  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๖  การพฒันาโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางการตลาด และการ     
                                         เช่ือมโยงสู่ประเทศในสังคมอาเซียน  

 ยทุธศาสตร์ท่ี   ๗  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วมและยัง่ยืน 

  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๘  การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  มีประสิทธิภาพ 

๑.๔  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั 

  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๑  การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การพฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชนใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนื 

  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๓  การพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถดา้นการเกษตร 

  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๔  การพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว 

  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใชพ้ลงังานอยา่งมีคุณค่า 

  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๖  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่  
                                         ประเทศในประชาคมอาเซียน 

  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๗ การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วมและย ัง่ยนื 

  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๘  การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  มีประสิทธิภาพ 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๒.๑  วสัิยทัศน์ 

   “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สภาพแวดลอ้มน่าอยู ่ มุ่งสู่การบริหารจดัการท่ีดี” 

  ๒.๒  ยุทธศาสตร์ 

   ยทุธศาสตร์ท่ี  ๑  การพฒันาคนและสังคม 

 



87 

 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํ-๎๑๒๑ี ฉบับพิไมติม  ฉบับทีไ ํ องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ 
 

   ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

   ยทุธศาสตร์ท่ี  ๓  พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

   ยทุธศาสตร์ท่ี  ๔  พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

   ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๓  เป้าประสงค์ 

๑)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๒)  ประชาชนมีศกัยภาพมีรายไดเ้พียงพอสามารถพึ่งตนเองได ้

๓)  การไดรั้บบริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานใหมี้ความสะดวกและรวดเร็ว 

๔)  มลภาวะและส่ิงแวดลอ้มไม่เป็นพิษท าใหชุ้มชนน่าอยูอ่ยา่งสงบสุข 

๕)  การบริหารจดัการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  ๒.๔  ตัวช้ีวดั 

 ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  การพฒันาคนและสังคม 

  ๑. ร้อยละของประชาชนท่ีไดรั้บการพฒันาดา้นสาธารณสุข 

  ๒. ร้อยละของจ านวนเด็ก เยาวชน  และประชาชน  ท่ีเขา้รับการศึกษา 

๓. จ านวนคร้ังในการจดักิจกรรมทางศาสนา  อนุรักษฟ้ื์นฟูศิลปวฒันธรรมประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

  ๔. จ านวนคร้ังในการจดักิจกรรมส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน 

  ๕. จ านวนคร้ังในการจดักิจกรรมดา้นกีฬานนัทนาการ 

  ๖. ร้อยละของจ านวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนในกิจกรรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

  ๗. จ านวนคร้ังในการสนบัสนุนกิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

  ๘. ร้อยละของผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ 

  ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

๑. ร้อยละของครัวเรือนมีรายไดพ้อเพียง 

  ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  พฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

๑. จ านวนครัวเรือนไดรั้บบริการดา้นสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  อยา่งทัว่ถึง 

  ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

                                   จ  านวนท่ีเพิ่มข้ึนของกิจกรรมการส่งเสริม  อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู 

                                   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

  ยุทธศาสตร์ที ่ ๕  การบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ีและมีประสิทธิภาพ 

   ๑.  จ านวนประชาชนท่ีเขา้มารับบริการ 
 

   ๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
 

   ๒.๖  กลยุทธ์ 
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๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

   ต าบลกวางโจน มีจุดเด่นและจุดแขง็ คือ  มีการเกษตรท่ีเป็นฐานหลกัท่ีสามารถรองรับวกิฤต
เศรษฐกิจได ้เป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีส าคญั  และมีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะแก่การท า
การเกษตร  ฉะนั้น ดว้ยสภาพพื้นท่ีของต าบลกวางโจน  ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและปัจจยัท่ี
เอ้ือต่างๆ จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร จึงก าหนดจุดยนีทางยทุธศาสตร์ (Positioning) ของต าบลกวางโจน 

เพิม่ขีดความสามารถทางการเกษตรทั้งข้าว  อ้อย   
เพ่ือเป็นสินค้าเศรษฐกจิภายในต าบล  น าส่งสู่จังหวดั และต่างจังหวดัทัว่ประเทศ 

๒.๘  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

    แผนพฒันามีหลายระดบั ทั้ งระดับชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจงัหวดั ล้วนต้องมีความ
สอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล
ตลอดจนแผนพฒันาระดบัภาค และนโยบายของส่วนราชการ ฯลฯ และยงัตอ้งสอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการ 

ของทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีแผนพฒันาแต่ละระดบัก็ยงัมีองคก์รท่ีรับผดิชอบท่ีแตกต่างกนัไปในการส่งเสริมสนบัสนุน 

การจดัท าแผนพฒันาหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบูรณาการแผนพฒันาท้องถ่ินมีความสอดคล้อง
เช่ือมโยงเป็นกระบวนการในภาพรวมของประเทศ  โดยการบูรณาการแผนพฒันาทอ้งถ่ินเช่ือมโยงสู่แผนพฒันา
ระดับชาติ เม่ือพิจารณาความเช่ือมโยงของระบบแผนจากระดับชาติ สู่ระดับหน่วยงานและระดับพื้นท่ี พบว่า
แผนพฒันาระดบัทอ้งถ่ิน เป็นกลไกส าคญัในการถ่ายทอดยทุธศาสตร์การพฒันาระดบัพื้นท่ีสู่ระดบัประเทศ โดยน า
ความตอ้งการของทุกภาคส่วนมาใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการจดัท ายุทธศาสตร์การพฒันาตั้งแต่ระดบัพื้นท่ี ระดบั
อ าเภอ ระดบัจงัหวดั จนถึงระดบัชาติ อีกทั้งแผนพฒันาทอ้งถ่ินยงัเป็นภาพสะทอ้นท าใหเ้ห็นตวัตนและศกัยภาพของ
แต่ละทอ้งถ่ินชดัเจนมากข้ึน โดยใชแ้ผนพฒันาอ าเภอเป็นกลไกในการเช่ือม 

ประสานและสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั ท่ีจะน าปัญหาความตอ้งการของประชาชนไปสู่รัฐบาล ดงั
ปรากฏตามแผนภาพต่อไปน้ี  จะเห็นได้ว่า กลไกการเช่ือมโยงในการบูรณาการแผนดงักล่าว เป็นการเช่ือมโยง
แผนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน เป็นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อส่งให้อ าเภอน าไปบูรณาการเป็นแผนพฒันาอ าเภอ และส่ง
ต่อเพื่อบูรณาการเป็นแผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั และส่งต่อเพื่อบูรณาการเป็นแผนพฒันาระดบัประทศต่อไป 

  ๓.  การวเิคราะห์เพ่ือพฒันาท้องถิ่น 

   ๓.๑  การวเิคราะห์กรอบการจดัท ายทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (ใชก้ารวเิคราะห์  
SWOT  Analysis/Demand  Analysis) Global  และ  Trend  ปัจจยัและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พฒันา  อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยการวเิคราะห์ศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นสังคม  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม) 
 ๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกีย่วข้อง 

   การวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาทอ้งถ่ินในปัจจุบนั เป็นการประเมินโดย
วเิคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอ้จ ากดั อนัเป็นสภาวะแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อการพฒันาดา้นๆ ของ 
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ทอ้งถ่ิน รวมทั้งการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของทอ้งถ่ิน อนัเป็นสภาวะแวดลอ้มภายในของทอ้งถ่ิน ซ่ึงทั้งหมดเป็น
การประเมินสถานภาพของทอ้งถ่ินในปัจจุบนัโดยเป็นการตอบค าถามวา่  “ปัจจุบนัทอ้งถ่ินมีสถานภาพการพฒันา
อยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งน้ีโดยใช้เทคนิค SWOT 

analysis การพิจารณาถึงปัจจยัภายใน ไดแ้ก่จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weak = W) และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ 
โอกาส(Opportunity = O) และอุปสรรค ( Threat = T) เป็นเคร่ืองมือ 

  ๑.  ปัจจัยภายใน  (Internal  Factors)      

   ๑.๑  จุดแข็ง (Strength = S)  ในภาพรวมของต าบลกวางโจน  ประกอบดว้ย 

    (๑)  มีพื้นท่ีเหมาะสมในการท าการเกษตร  สามารถเพาะปลูกพืชไดห้ลายชนิด  เช่น  ขา้ว  
ออ้ย  พริก  ถัว่เขียว  ถัว่เหลือง  ขา้วโพด  ส้มโอ  และพืชผกัผลไมอ่ื้น ๆ     
   (๒)  ผูบ้ริหาร  ผูน้  าชุมชน  มีความเขม้แขง็  ประชาชน  มีความพร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือ
กบัทางราชการในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 

    (๓)  ประชาชนยงัยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

    (๔)   แผนพฒันามีความชดัเจน  มีการบูรณาการจดัท าแผน  การท างานร่วมกบัหน่วยงาน  
ส่วนราชการ  รัฐวสิาหกิจ 

    (๕)  เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชน  และสามรถแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็ว 

    (๖)  มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

    (๗)  มีสถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นท่ี  จ  านวน  ๒  แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลกวางโจน  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบวัพกัเกวยีน 

    (๘)  มีกลุ่มอาชีพ  ไดแ้ก่  กลุ่มขา้วซอ้มมือ  กลุ่มทอผา้  กลุ่มจกัสาน  เป็นตน้ 

    (๙)  สถานศึกษาในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  อาชีวศึกษา  ในต าบล ท่ีมีความ
พร้อมมีศกัยภาพในการจดัการศึกษา 

    (๑๐)  สภาพแวดลอ้มยงัมีสภาพท่ีดีเน่ืองจากยงัไม่มีอุตสาหกรรมและชุมชนยงัไม่หนาแน่น 

  ๑.๒  จุดอ่อน (Weak = W)  ในภาพรวมของต าบลกวางโจน  ประกอบดว้ย 

   (๑)  แหล่งกกัเก็บน ้าไม่เพียงพอต่อปัญหาความเดือดร้อนและความตอ้งการของประชาชน 

    (๒)  ราษฎรยากจนส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยา่งเดียวท าใหข้าด 

                                   รายได ้ ปัญหาหน้ีสินของเกษตรกร 

   (๓)  คนในวยัท างานคนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 

   (๔) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกนัเพ่ือด าเนินการดา้นเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอยา่งเขม้แขง็ 

   (๕)  ขาดการพฒันาความรู้ดา้นเทคโนโลยี  การตลาด  การบริหารจดัการสินคา้พ้ืนบา้น   

   (๖)  ขาดการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ขาดจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
  (๗)  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการยงัไม่มาตรฐานและไม่เพียงพอ 
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   (๘) ในส่วนของการมีส่วนร่วมในเวทีประชาคมการจดัท าแผนพฒันาต าบล  ประชาชนบางส่วนยงั                      
                               ไม่เขา้บทบาทเวทีประชาคม  ยงัใหค้วามคิดเห็นประโยชน์ส่วนตวัมากกวา่ประโยชน์ส่วนรวม 

   (๙)  อตัราก าลงัองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน ยงัขาดในบางต าแหน่ง  ท าใหบุ้คคลคนเดียว  
                               ท  างานหลายต าแหน่ง  จึงท าใหก้ารท างานบางอยา่งมีความล่าชา้และไม่มีประสิทธิภาพ  
๒.  ปัจจัยภายนอก  (External  Factors)       

๒.๑  โอกาส(Opportunity = O) 
(๑)  รัฐบาลมีนโยบายใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 

(๒)  ไดรั้บงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเ้พียงพอในการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน 

(๓)  รัฐบาลมีนโยบายวางรากฐานให้ระบบหลกัประกนัสุขภาพคลอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน
อย่างมีคุณภาพ  และประชาชนสามารถเขา้รับการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการสาธารณสุขได้สะดวก  
และเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีไม่ห่างไกล 

(๔)  รัฐบาลมีนโยบายดูแลเกษตรกรใหมี้รายไดท่ี้เหมาะสมดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น  การลดตน้ทุน 

การผลิต  การช่วยเหลือในเร่ืองปัจจยัการผลิตอย่างทัว่ถึง  การช่วยเหลือเกษตรกรรายยอ่ยตลอดจนถึงการใช้กลไก
ตลาดดูแลราคาสินคา้เกษตรประเภทท่ีราคาต ่าผดิปกติใหสู้งข้ึนตามสมควร 

(๕)  ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี ท าใหมี้ความสะดวกคล่องตวั  และมีประสิทธิภาพในการ 

ท างานมากข้ึน  

(๖)  มีหน่วยงานราชการ  หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ  และภาคเอกชน  เขา้มาร่วมส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของ อบต. 
 ๒.๒  อุปสรรค ( Threat = T) 
   (๑)  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดบัประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

  (๒)  สภาพภูมิอากาศของโลก  ของประเทศ ความเปล่ียนแปลงจากสภาวะโลกร้อน การเกิดภยั
ธรรมชาติ  ภยัแลง้  วาตภยั  สาธารณภยัต่าง ๆ ท่ี  

(๓)  ส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต เขา้มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท าใหก้ระแสบริโภค 

นิยมและวตัถุนิยมรุนแรงมากข้ึน ท าลายวถีิชีวติดั้งเดิมของประชาชน 

(๔)  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบติังานท าใหข้าดความคล่องตวัในการบริหารงาน 

รวมถึงการพฒันาบางดา้นตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแกปั้ญหาได ้ ตอ้งอาศยัความเสียสละ
ของชุมชนเท่านั้น  ซ่ึงบางคร้ังก็ท าไดย้ากมาก 

(๕)  การถ่ายโอนภารกิจในดา้นต่างๆ  มีมากข้ึน  ท าใหก้ารปฏิบติังานบางอยา่ง เกิดความล่าชา้  ไม่ 
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

(๖)  ค่าครองชีพสูง 

(๗)  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต ่า 
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ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  การบูรณาการแผนทุกระดบัเพ่ือการพฒันาประเทศ 

 

 

     ๖  ประเด็นยทุธศาสตร์ 

 
 

 
 

วเิคราะห์  SWOT 

ระบบขอ้มูล  (กบจ.) 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

                เกินศกัยภาพของ อปท. หรือไม่มีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

 

               

               

 

 

 

                

 

             เกินศกัยภาพของ อปท. และ/หรือไม่มีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

 

             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน    ขอ้บญัญติังบประมาณทอ้งถ่ิน 

       
  ประชาคม/แผนชุมชน          อปท.มีศกัยภาพและมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไน 

วิสัยทัศน์ของจังหวัด 

กระทรวง/กรม 

ผนพัฒนาจังหวัด การก าหนดจดุยืนทางยุทธศาสตร์   
ิPositioning)  ของจังหวัด 

ผนงาน/ครงการ 

อบจ.บรรจุขຌาผนพัฒนาของ อบจ. 

คกก.ประสานผนพัฒนาระดับจังหวัด  
ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไสอดคลຌอง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ชาติ/นยบายรัฐบาล 

ปัญหา/ความตຌองการของประชาชน 

อปท. จัดท า
ผนงาน/ครงการ 

คกก.ประสานผนพัฒนาทຌองถิไนระดับอ าภอพิจารณาพืไอสนอ คกก.ประสาน
ผนพัฒนาทຌองถิไนระดับจังหวัดพิจารณาบูรณาการครงการพืไอบรรจุ฿น
ผนพัฒนาของ อบจ.ละสนอ คกก.บริหารงานจังหวัดบบบูรณาการ ิกบจ.ี 
ตามล าดับ 
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๓.๓  ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดักับยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กร  
   ปกครองส่วนท้องถิ่น   
       โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพฒันา องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ิํ) 
ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถ฿นการผลิต  
การจัดการสินคຌาละบริการ  สรຌางมูลคาพิไม

อยางมีประสิทธิภาพละยัไงยืน 

ิ๎) 
ยุทธศาสตร์  พัฒนาการทองทีไยว฿หຌมี

คุณภาพเดຌมาตรฐาน 

ิ๏) 
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ละสิไงวดลຌอมบบมีสวนรวมอยางยัไงยืน 

ิ๐) 
ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมละคุณภาพ

ชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

บบ  ยท.์ํ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ  ๎์  ปี 

ผนพัฒนา
ศรษฐกิจฯ 
ฉบับทีไ  ํ๎    

ยุทธศาสตร์กลุม
จังหวัด              

ิํ) 
ยุทธศาสตร์ดຌานความ

มัไนคง 

ิ๎) 
ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง

ความสามารถ 
฿นการขงขัน 

ิ๏) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาละ

สริมสรຌางศักยภาพคน 

 

ิ๐) 
ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางอกาส 

ความสมอภาคละทาทียมกันทางสังคม 

 

ิ๑) 
ยุทธศาสตร์ดຌานการติบตบน

คุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม 

 

ิ๒) 
ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุลละ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 

ิํ) 
การพิไมขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันของประทศ พืไอหลุดพຌน

จากประทศรายเดຌปานกลาง 

ิ๎) 

การลดความหลืไอมล  า 

ิ๏) 

การติบตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม 

(ํ) 

การสริมสรຌาง
ละพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

ิ๎ี 

การสริมความ   
ปຓนธรรม ลด

ความหลืไอมล  า
฿นสังคม 

ิ๏ี 

การสรຌางความ
ขຌมขใงทาง

ศรษฐกิจละ
ขงขันเดຌอยาง

ยัไงยืน 

 

ิ๐ี 

การติบตทีไปຓน
มิตรกับสิไงวดลຌอม

พืไอการพัฒนา
อยางยัไงยืน 

 

ิ๑ี 

ดຌานความ
มัไนคง 

 

ิ๒ี 

การพิไม
ประสิทธิภาพ               

ละธรรมาภิบาล                  
฿นภาครัฐ 

 

ิ๓ี 

การพัฒนา
ครงสรຌางพื นฐาน

ละระบบ                 
ลจิสติกส์ 

 

ิ๔ี 

ดຌานวิทยาศาสตร์  
ทคนลย ี วิจัย             
ละนวัตกรรม 

 

ิ๕ี 

การพัฒนาภาค  
มือง  ละพื นทีไ

ศรษฐกิจ 

 

ิ๕ี 

การตางประทศ  
ประทศพืไอน

บຌานละภูมิภาค 

ิ๐) 

การสรຌางความสมดุลละปรับระบบ
บริหารจัดการ 
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ความ  
 

 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

฿นขต
จังหวัด 

ิํ) 
การพัฒนาคน
ละสังคมทีไมี

คุณภาพ 

ิ๎) 
การพัฒนา

คุณภาพชีวิตละ
ความป็นอยูของ

ประชาชน฿หຌ
ขຌมขใงละ

ยัไงยืน 

ิ๏) 
การพัฒนาศักยภาพ

ละขีด
ความสามารถดຌาน

การกษตร 

ิ๐) 
การพัฒนา

ศักยภาพดຌาน
การทองทีไยว 

ิ๑) 
การสงสริมการ
อนุรักษ์ละ฿ชຌ
พลังงานอยางมี

คุณคา 

ิ๒) 
การพัฒนาครงสรຌาง
พืๅนฐานพืไอรองรับ

การป็นศูนย์กลางทาง
การตลาดละ

ชืไอมยงสูประทศ฿น
ประชาคมอาซียน 

ิ๓) 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม

บบมีสวนรวมละ
ยัไงยืน 

ิ๔) 
การบริหาร

จัดการบຌานมือง
ทีไดี  มี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ิํ) 
การพัฒนาคน 

ละสังคม 

ิ๎) 
การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ 

 

ิ๏) 
การพัฒนาดຌานครงสรຌาง

พืๅนฐาน 

 

ิ๐) 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ                

ละสิไงวดลຌอม 

 

ิ๑) 
การพัฒนาดຌานบริหารกิจการ

บຌานมืองทีไดีละมีประสิทธิภาพ 

 

ป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตทีดี 

ประชาชนมีอาชีพ  มี
รายเดຌพอพียง ละมี

ความมัไนคงทาง
ศรษฐกิจ

ประชาชนเดຌรับบริการ
ดຌานคมนาคม 
สาธารณูปภค 

สาธารณูปการอยาง
ทัไวถึง

ชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอมทีไ
สมดุลละยัไงยืน

 

ประชาชนเดຌรับบริการดຌวย
ความป็นธรรม  ปรง฿ส   
มีสวนรวม฿นการพัฒนา

ทຌองถิไน

กลยุทธ ์     

ผนงาน สาธารณสขุ 

 

การเกษตร เคหะและชมุชน 

ผลผลิต/
ครงการ 

 

 

การศึกษา การศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

สรา้งความ
เขม้แข็งของ
ชมุชน 

สงัคม
สงเคราะห ์

การรกัษาความ
สงบภายใน 

บริหารงานทั่วไป 
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๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy  Map) 
 

 

                                                                                                        ประชาชนมคุีณภาพชีวติทีด่ ี สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจดัการทีด่ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ์

ป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

ผนงาน 

การพัฒนาคน 

ละสังคม 

 

การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ 

 

การพัฒนาดຌานครงสรຌาง
พืๅนฐาน 

 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ                

ละสิไงวดลຌอม 

 

การพัฒนาดຌานบริหารกิจการ
บຌานมืองทีไดีละมี

ประสิทธิภาพ 

 
ประชาชนมีอาชีพ  มีรายเดຌ
พอพียง ละมีความมัไนคง

ทางศรษฐกิจ 

ประชาชนเดຌรับบริการดຌาน
คมนาคม สาธารณูปภค 
สาธารณูปการอยางทัไวถึง 

 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอมทีไสมดุลละ

ยัไงยืน 

 

ประชาชนเดຌรับบริการดຌวยความ
ป็นธรรม  ปรง฿ส   มีสวนรวม

฿นการพัฒนาทຌองถิไน 

คาป้าหมาย 

กลยุทธ ์

คาป้าหมาย 

สาธารณสขุ การศึกษา การศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

สรา้งความ
เขม้แข็งของ
ชมุชน 

สงัคม
สงเคราะห ์

การรกัษาความ
สงบภายใน 

การเกษตร เคหะและชมุชน บริหารงานทั่วไป 
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ส่วนที ่ ๓ 

การน าแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏบัิต ิ

ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน   
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพฒันาคนและสงัคม บริการชุมชนและ
สงัคม 

๑. สาธารณสุข 

๒. การศึกษา   

๓.  การศาสนา  วฒันธรรม  
     และนนัทนาการ 

๔. สร้างความ  
     เขม้แขง็ของชุมชน 

๕. สังคมสงเคราะห์ 

๖.การรักษาความ  
   สงบภายใน 

-กองสาธารณสุขและ  
  ส่ิงแวดลอ้ม 

-กองการศึกษา  ศาสนาและ   
  วฒันธรรม 

-ส านกัปลดั 

-กองสวสัดิการสงัคม 

-ส านกัปลดั 

 

๒ การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ ๑.  การเกษตร -ส านกัปลดั 

-กองสวสัดิการสังคม 

-กองการศึกษา    
  ศาสนาและ  
  วฒันธรรม 

๓ การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและ
สงัคม 

๑.  เคหะและชุมชน 

๒.  การเศรษฐกิจ 

-กองช่าง  

๔ การพฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

บริการชุมชนและ
สงัคม 

๑.  เคหะและชุมชน 

๒.  การเกษตร 

-กองช่าง 

-ส านกัปลดั 

-กองสาธารณสุข   
  และส่ิงแวดลอ้ม 

 

๕ การบริหารกิจการบา้นเมือง                             
ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

บริหารทัว่ไป ๑. บริหารงานทัว่ไป -ส านกัปลดั 

-กองคลงั 

-กองคลงั 

-กองช่าง 

-กองการศึกษา     
  ศาสนาแล   
  วฒันธรรม 

-กองสวสัดิการสังคม 

-กองสาธารณสุข 

   และส่ิงแวดลอ้ม 

รวม ๕ ๕ ๑๒ ๕ ๕ 
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โ. บัญชีครงการพัฒนาทຌองถิไน 

บัญชีสรุปครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน พ.ศ. โ56แ - โ565 

องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน  อ าภอภูขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวนโครงการ งบประมาณ  (บาท) 

๑. ด้านบริหารงานท่ัวไป 

     ๑.๑  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

    

๓ ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๒๐๐,๐๐๐ 

    

     ๑.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน     ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐     

รวม             

๒. ด้านบริหารชุมชนและสังคม 

     ๒.๑  แผนงานการศึกษา 

    

๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ 

    

     ๒.๒  แผนงานสาธารณสุข     ๒๔ ๑,๑๙๐,๐๐๐ ๒๔ ๑,๒๙๐,๐๐๐     

     ๒.๓  แผนงานสงัคมสงเคราะห์             

     ๒.๔  แผนงานเคหะและชุมชน     ๓ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๒๐๐,๐๐๐     

     ๒.๕  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน             

     ๒.๖  แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ             

รวม             

๓. ด้านการเศรษฐกิจ 

     ๓.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    

๖๓ ๓๑,๐๕๐,๐๐๐ ๔๒ ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ 

    

     ๓.๒  แผนงานการเกษตร               ๑        ๕๐,๐๐๐        ๑        ๕๐,๐๐๐     

รวม             

   บบ ผ. เแ 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  (บาท) จ านวนโครงการ งบประมาณ  (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวนโครงการ งบประมาณ  (บาท) 

๔. ด้านการด าเนินงานอ่ืน 

     ๔.๑  แผนงานงบกลาง 

            

รวม     ๙๖ ๓๔,๓๙๐,๐๐๐ ๗๕ ๒๔,๘๙๐,๐๐๐     

รวมทั้งส้ิน     ๙๖ ๓๔,๓๙๐,๐๐๐ ๗๕ ๒๔,๘๙๐,๐๐๐     

 
 

*หมายหตุ  
                แ. ยกลิกบบ ผ.เ็ ตามหนังสือกระทรวงมหาดเทย ดวนทีไสุด ทีไ มท เ่แเ.ใ/ว 5็้็ ลงวันทีไ แเ ตุลาคม โ55้ 

                โ. ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนน าขຌอมูลดิมทีไอยู฿นบบ ผ.เ็ ของผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. โ56แ – โ56ไี น ามาลง฿น บบ ผ.เแ 
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โ. บัญชีครงการพัฒนาทຌองถิไน 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ565ี พิไมติมครัๅงทีไ ํ 

องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน  อ าภอภูขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ    ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานบริหารทัไวเป 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดชัยภูมิ 
 แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานบริหารทัไวเป 

 แ.แ ผนงานบริหารงานทัไวเป 

 

ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 
ํ ครงการฝຄกอบรมประชาชนทิดทลู

สถาบันพระมหากษัตริย ์

พืไอชวยหลอืผูຌทีไเดຌรับ
ความดอืดรຌอนพฒันา
คุณภาพชีวิตทีไปຓนอยู฿หຌ
ดีขึ น   ละตาม
ครงการของ
พระราชด าร ิ

ยาวชน ประชาชน
฿นขตต าบล
กวางจน 

  

๑์,์์์ ๑์,์์์ 

 พืไอชวยหลอืผูຌทีไ
เดຌรับความดอืดรຌอน
พัฒนาคุณภาพชวีิตทีไ
ปຓนอยู฿หຌดีขึ น   ละ
ตามครงการของ
พระราชด าร ิ

ยาวชน ประชาชน
฿นขตต าบล
กวางจน ส านักปลัด 

๎ ครงการวทีวิชาการปງองกันการจมน  า 
อุบัติหตุบนทຌองถนนละการปງองกัน
การพลัดตกหกลຌม มอบลรางวัลละ
กียรติบตัร 

พืไอจัดท าครงการ
ลดอุบัติหตุทาง
ถนน 

ยาวชน ประชาชน
฿นขตต าบล
กวางจน 

  

๑์ุ์์์ ๑์ุ์์์ 

 พืไอจัดท า
ครงการลด
อุบัติหตุทาง
ถนน 

ยาวชน ประชาชน
฿นขตต าบล
กวางจน ส านักปลัด 

  ๏ ครงการฝึกอมรมละศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการนๅ าละนวัตวิถี
ตามหลักปรัญญาศรษฐกิจพอพียง 

พืไอฝຄกอบรมตาม
หลักปรญัญา
ศรษฐกิจพอพียง 

ยาวชน ประชาชน
฿นขตต าบล
กวางจน 

  

ํ์์ุ์์์ ํ์์ุ์์์ 

 พืไอฝຄกอบรมตาม
หลักปรัญญา
ศรษฐกิจพอพียง 

ยาวชน ประชาชน
฿นขตต าบล
กวางจน ส านักปลัด 

บบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ    ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานบริหารทัไวเป 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดชัยภูมิ 
 แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานบริหารทัไวเป 

 แ.แ ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 
ํ ครงการติดตั งสัญญาณเฟตือนละกระจก

คຌงนูนบริวณจุดสีไยง 

พืไอจาย
ปຓน  คา฿ชຌจา
ย฿นครงการ
ติดตั งสญัญาณ
เฟตือน  

พื นทีไจุดสีไยง฿นขต
พื นทีไรับผิดชอบ ํ๔ 
หมูบຌาน ิกระจกคຌง
นูน หมูทีไ ํ-ํ๔ เฟ
กระพริบ ๑ จุด  

  

๎์์ุ์์์ ๎์์ุ์์์ 

 การติดตั ง
สัญญาณเฟ
กระพริบละ
กระจกคຌงนูน฿น
จุดสีไยง 

มีการตดิตั งปງาย
ตือนอันตราย฿น
การจราจร ส านักงานปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ    ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานบริการชุมชนละสังคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดชัยภูมิ 
 ๎. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานบริการชุมชนละสังคม 

 แ.ํ ผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 
ํ ครงการสนามดใกลนสรຌางปัญญา 

 
 

พืไอ฿หຌดใกมี
พัฒนาการทีไดีทั ง
ดຌานรางกายละ
จิต฿จ 

ศูนย์พัฒนาดใกลใก 
๒ ศูนย ์

  

๑์์,์์์ ๑์์,์์์ 

 รຌอยละ๔์ 
ของ
ครงการ 

พืไอ฿หຌดใก
นักรียนมี
พัฒนาการทั ง
฿นดຌานรางกาย
ละจิต฿จ 

กองการศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ    ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานบริการชุมชนละสังคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดชัยภูมิ 
 แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานบริการชุมชนละสังคม 

 แ.๎ ผนงานสาธารณสุข 

 

 

ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์

ป้าหมาย 

ิผลผลิตของ
ครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 
ํ ครงการสืบสานพระราชปณิธานสมดใจ

ยา  ตຌานภัยมะรใงตຌานม 
พืไอชวยหลือผูຌทีไ
เดຌรับการพัฒนา
คุณภาพละ฿หຌ
ความรูຌของ
กีไยวกับ มะรใงตຌา
นม ของประชาชน 

ยาวชน 
ประชาชน฿นขต
ต าบลกวางจน 

  ํ๔์ุ์์์ ํ๔์ุ์์์  พืไอชวยหลือผูຌทีไ
เดຌรับการพัฒนา
คุณภาพละ฿หຌ
ความรูຌของ
กีไยวกับ มะรใงตຌา
นม ของประชาชน  

พืไอสงสริมดຌาน
สุขอนามัยของ
ประชาชน 

กอง
สาธารณสุข 

๎ ครงการควบคมุรคขาดสารเออดีน ของ
สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

พืไอสงสริมเม฿หຌ
ประชาชนขาดสาร
เออดีน    

ยาวชน 
ประชาชน฿นขต
ต าบลกวางจน 

  ๎์,์์์ ๎์,์์์  พืไอสงสริมเม฿หຌ
ประชาชนขาดสาร
เออดีน    

พืไอสงสริมดຌาน
สุขอนามัยของ
ประชาชน  

กอง
สาธารณสุข 

๏ ครงการปรับปรุงภาวะภชนาการละ
สุขภาพดใกของสมดใจพระทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

พืไอสงสริมภาวะ
ภชนาการละ
สุขภาพดใก 

ดใก ยาวชน 
ละประชาชน
฿นขตต าบล
กวางจน 

  ๎์,์์์ ๎์,์์์  พืไอสงสริมภาวะ
ภชนาการละ
สุขภาพดใก 

ดใก ยาวชน ละ
ประชาชน฿นขต
ต าบลกวางจน 

กอง
สาธารณสุข 

๐ ครงการสงสริมภชนาการละสขุภาพ
อนามัยมละดใกของสมดใจพระทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

พืไอสงสริมภาวะ
ภชนาการละ
สุขภาพดใก 

ดใก ยาวชน 
ละประชาชน
฿นขตต าบล
กวางจน 

  ๎์,์์์ ๎์,์์์  พืไอสงสริมภาวะ
ภชนาการละ
สุขภาพดใก 

ดใก ยาวชน ละ
ประชาชน฿นขต
ต าบลกวางจน 

กอง
สาธารณสุข 
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ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 
๑ ครงการตรวจสุขภาพคลืไอนทีไ สมดใจพระ

จຌาลูกธอ จຌาฟງาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมาร ี

พืไอชวยหลอืผูຌทีไ
เดຌรับความ
ดือดรຌอนพัฒนา
คุณภาพชีวิตทีไ
ปຓนอยู฿หຌดีขึ น   
ละตามครงการ
ของพระราชด าร ิ

ยาวชน 
ประชาชน฿นขต
ต าบลกวางจน 

  ๎์ุ์์์ ๎์ุ์์์  พืไอชวยหลอืผูຌทีไเดຌรับ
ความดอืดรຌอนพฒันา
คุณภาพชีวิตทีไปຓนอยู฿หຌ
ดีขึ น   ละตาม
ครงการของ
พระราชด าร ิ

พืไอสงสริมการ
ด านินงานดຌานตรวจ
สุขภาพของ
ประชาชน 

กอง
สาธารณสุข 

๒ ครงการชวยลดการติดอดส์จากมสูลูก
สภากาชาดเทย  พระวรราชาทินัดดามาต ุ

พืไอชวยหลอืผูຌทีไ
เดຌรับความ
ดือดรຌอนพัฒนา
คุณภาพชีวิตทีไ
ปຓนอยู฿หຌดีขึ น   
ละตามครงการ
ของพระราชด าร ิ

ยาวชน 
ประชาชน฿นขต
ต าบลกวางจน 

  ๎์ุ์์์ ๎์ุ์์์  พืไอชวยหลอืผูຌทีไเดຌรับ
ความดอืดรຌอนพฒันา
คุณภาพชีวิตทีไปຓนอยู฿หຌ
ดีขึ น   ละตาม
ครงการของ
พระราชด าร ิ

พืไอปງองกันการติด
ชื ออดส์จากมสูลูก 

กอง
สาธารณสุข 

๓ ครงการ ดินวิไงปัດน ลดอຌวน ลดพุง ลดรค 
ต าบลกวางจน  

พืไอสงสริม
ภาวะสุขภาพ
ของประชาชน 

ดใก ยาวชน ละ
ประชาชน฿นขต
ต าบลกวางจน 

   ํ์์ุ์์์  พืไอสงสริมภาวะ
สุขภาพของ
ประชาชน 

ดใก ยาวชน ละ
ประชาชน฿นขต
ต าบลกวางจน 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 
๔ ครงการรณรงค์ละกຌเขปัญหายาสพตดิ 

To be  number 0ne 

พืไอชวยหลอืผูຌทีไ
เดຌรับความ
ดือดรຌอนพัฒนา
คุณภาพชีวิตทีไ
ปຓนอยู฿หຌดีขึ น   
ละตามครงการ
ของพระราชด าร ิ

ยาวชน ประชาชน฿น
ขตต าบลกวางจน 

  ํ๔์ุ์์์ ํ๔์ุ์์์  พืไอชวยหลือผูຌทีไ
เดຌรับความดือดรຌอน
พัฒนาคุณภาพชวีิตทีไ
ปຓนอยู฿หຌดีขึ น   ละ
ตามครงการของ
พระราชด าร ิ

พืไอจัดกิจกรรมของ
ครงการกຌเขปัญหายา
สพติด  To be  
number 0ne 

กอง
สาธารณสุข 

๕ ครงการอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับการผลิต
น  าประปาหมูบຌาน  ละการบรหิารกิจการ
ประปาหมูบຌาน 

พืไอ฿หຌประชาชน
เดຌรูຌถึงรืไองของ
ประปา การผลิต 
การบริหาร
กิจการประปา 

คณะกรรม การ อบต.
กวางจน 

  ๎์ุ์์์ ๎์ุ์์์  พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรูຌ
ถึงรืไองของประปา 
การผลิต การบรหิาร
กิจการประปา 

พืไอพิไมความรูຌ฿หຌผูຌ฿ชຌ
น  าประปา 

กองชาง 

ํ์ ครงการชุมชนหมูบຌานสะอาด พืไอรกัษา
สิไงวดลຌอม ละ
฿หຌหมูบຌานปลอด
รคภัย 
ตาง โ นาอยูนา
มอง นาอาศัย 

ํ๔  หมูบຌาน   ๎์ุ์์์ ๎์ุ์์์  พืไอรักษาสิไงวดลຌอม 
ละ฿หຌหมูบຌานปลอด
รคภัย 
ตาง โ นาอยูนามอง 
นาอาศัย 

พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ
ความรูຌ ทีไถูกสุขอนามยั 

กองสาธารณสุข 

ํํ ครงการสัตว์ปลอดรคคนปลอดภยัจากรค
พิษสุนัขบຌา ละท าหมันสัตว์ลี ยง 

พืไอพิไมพูน
ศักยภาพการ
พัฒนางาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ 

สัตว์ลี ยง ํ๔  
หมูบຌาน 

  ๎์์ุ์์์ ๎์์ุ์์์  ประชาชนเดຌมีความ
ขຌมขใง ละรียนรูຌ
บทบาทหนຌาทีไอยาง
ปຓนมาตรฐาน 

พืไอพิไมพูนศักยภาพ
การพัฒนางาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
กองสาธารณสุข 

ํ๎ ครงการสรຌางความปลอดภัยทางน  ากดใก
นักรียน ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนตຌน 

พืไอพิไมพูน
ศักยภาพการ
พัฒนางาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ 

รงรียน฿นขตต าบล
กวางจน 

  ๐์ุ์์์ ๐์ุ์์์  ดใกนักรียนละยาวชน
เดຌมีความขຌมขใง ละ
รียนรูຌบทบาทหนຌาทีไอยาง
ปຓนมาตรฐาน 

พืไอพิไมพูนศักยภาพ
การพัฒนางาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
กองสาธารณสุข 
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ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 
ํ๏ 

 
 

ครงการสรຌางความปลอดภัยทางน  า
กดใกนักรยีน ระดับชั นปฐมศึกษา 

พืไอพิไมพูนศักยภาพ
การพัฒนางาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ 

รงรียน฿นขตต าบล
กวางจน 

  ๐์ุ์์์ ๐์ุ์์์  ดใกนักรียนละ
ยาวชนเดຌมีความ
ขຌมขใง ละรียนรูຌ
บทบาทหนຌาทีไอยาง
ปຓนมาตรฐาน 

พืไอพิไมพูนศักยภาพ
การพัฒนางาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
กองสาธารณสุข 

ํ๐ ครงการพัฒนาศักยภาพทีมครือขาย
ฝງาระวังปງองกันดใกจมน  า 

พืไอพิไมพูนศักยภาพ
การพัฒนางาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ 

รงรียน฿นขตต าบล
กวางจน 

  ๏์ุ์์์ ๏์ุ์์์  ดใกนักรียนละ
ยาวชนเดຌมีความ
ขຌมขใง ละรียนรูຌ
บทบาทหนຌาทีไอยาง
ปຓนมาตรฐาน 

พืไอพิไมพูนศักยภาพ
การพัฒนางาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
กองสาธารณสุข 

ํ๑ ครงการสุขภาพจติกับผูຌสูงอาย ุ
 
 

พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น
การปງองกันรคภยัตาง 
โ ละปຓนการ
สนับสนุนการ
ด านินงานดຌาน
สาธารณสุข 

ผูຌสูงอายุ฿นขตต าบล
กวางจน 

  ๎์ุ์์์ ๎์ุ์์์  รຌอยละ ํ์์ ของ
ความส ารใจของ
ครงการ 

พืไอพิไมพูนศักยภาพ
การพัฒนางาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
กองสาธารณสุข 

ํ๒ ครงการสงสริมสนับสนุนการดูล
สุขภาพกลุมผูຌสูงอายุดຌวยการพทย์
ผนเทย 

พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น
การปງองกันรคภยัตาง 
โ ละปຓนการ
สนับสนุนการ
ด านินงานดຌาน
สาธารณสุข 

ผูຌสูงอายุ฿นขตต าบล
กวางจน 

  ๏์ุ์์์ ๏์ุ์์์  รຌอยละ ๔์ ของ
ความส ารใจของ
ครงการ 

พืไอพิไมพูนศักยภาพ
การพัฒนางาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
กองสาธารณสุข 

  ํ๓ ครงการสิไงประดิษฐ์จากวัสดุหลอื฿ชຌ
ส าหรับผูຌสูงอาย ุ

พืไอพิไมพูนศักยภาพ
การพัฒนางาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ 

ผูຌสูงอายุ฿นขตต าบล
กวางจน 

  ๎์ุ์์์ ๎์ุ์์์  รຌอยละ ๔์ ของ
ความส ารใจของ
ครงการ 

พืไอพิไมพูนศักยภาพ
การพัฒนางาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
กองสาธารณสุข 

ํ๔ ครงการก าจดัขยะปรับปรุง
สิไงวดลຌอมปງองกันรคเขຌลือดออก 

พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ปງองกันพาหะน ารค ละ
ปຓนการสนับสนุนการ
ด านินงานดຌานสาธารณสุข 

ลดการพรระบาด
ของรคติดตอตาง โ 
฿หຌกับประชาชน฿น
ขตต าบลกวางจน 

  ๏์ุ์์์ ๏์ุ์์์  รຌอยละ ํ์์ ของ
ความส ารใจของ
ครงการ 

ลดการพรระบาดของ
รคติดตอตาง โ ฿หຌกับ
ประชาชน฿นขตต าบล
กวางจน 

ส านักปลัด 
กองสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 

ํ๕ ครงการสงสริมการออกก าลังกาย
พืไอสุขภาพดຌวยการตຌนอรบิค 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกนัโรคภยัต่าง ๆ 
และเป็นการสนบัสนุนการ
ด าเนินงานดา้นสาธารณสุข 

ลดรคตาง โ สริมสรຌาง
ภูมิคุຌมกัน ฿หຌกบั
ประชาชน฿นขตต าบล
กวางจน 

  ํ์์ุ์์์ ํ์์ุ์์์  รຌอยละ ๔์ ของ
ความส ารใจของ
ครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ขใงรง ละท า฿หຌ
สุภาพของประชาชน฿น
ขตต าบลกวางจนทีดี
ขึ น 

ส านกัปลดั 

กองสาธารณสุข 

๎์ ครงการถุงพลาสติกลกเข 
 
 

เพ่ือเป็นการขบัเคล่ือนการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยในระดบั
หมู่บา้นชุมชนและประชาชน โดย
บูรณาการการด าเนินงานร่วมกบั
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อปท.
อ่ืน ผูน้ าชุมชน  

คณะผูຌบริหารทຌองถิไน 
สมาชิกสภา พนกังาน
สวนทຌองถิไน ลูกจຌาง 
พนักงาน ผูຌน าชุมชน 
ปละประชาชนทัไวเป 

  ๎์ุ์์์ ๎์ุ์์์  รຌอยละ ๔์ ของ
ความส ารใจของ
ครงการ 

ลดการพรระบาดของ
รคติดตอตาง โ ฿หຌกับ
ประชาชน฿นขตต าบล
กวางจน 

ส านกัปลดั 

กองสาธารณสุข 

๎ํ ครงการสงสริมการ฿หຌความรูຌ
กีไยวกับสิไงวดลຌอมละขยะรี
เซคลิ 

เพ่ือเป็นการขบัเคล่ือนการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยในระดบั
หมู่บา้นชุมชนและประชาชน โดย
บูรณาการการด าเนินงานร่วมกบั
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อปท.
อ่ืน ผูน้ าชุมชน  

คณะผูຌบริหารทຌองถิไน 
สมาชิกสภา พนกังาน
สวนทຌองถิไน ลูกจຌาง 
พนักงาน ผูຌน าชุมชน 
ปละประชาชนทัไวเป 

  ๎์ุ์์์ ๎์ุ์์์  รຌอยละ ๔์ ของ
ความส ารใจของ
ครงการ 

ลดการพรระบาดของ
รคติดตอตาง โ ฿หຌกับ
ประชาชน฿นขตต าบล
กวางจน 

ส านกัปลดั 

กองสาธารณสุข 

 ๎๎ 
 

ครงการ฿หຌความรูຌการก าจัดน  าสยี
฿นชุมชน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกนัโรคภยัต่าง ๆ 
และเป็นการสนบัสนุนการ
ด าเนินงานดา้นสาธารณสุข 

ชุมชน฿นขตต าบล
กวางจน 

  ๎์ุ์์์ ๎์ุ์์์  รຌอยละ ๔์ ของ
ความส ารใจของ
ครงการ 

พืไอพิไมพูนศักยภาพ
การพัฒนางาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ 

ส านกัปลดั 

กองสาธารณสุข 

๎๏ ครงการควบคมุละปງองกัน
รคตดิตอ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกนัโรคภยัต่าง ๆ 
และเป็นการสนบัสนุนการ
ด าเนินงานดา้นสาธารณสุข 

ชุมชน฿นขตต าบล
กวางจน 

  ํ์์ุ์์์ ํ์์ุ์์์  รຌอยละ ๔์ ของ
ความส ารใจของ
ครงการ 

พืไอพิไมพูนศักยภาพ
การพัฒนางาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ 

ส านกัปลดั 

กองสาธารณสุข 

๎๐ ครงการตรวจวัดสายตาผูຌสูงอาย ุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัโรคทางการมองเห็น 
และเป็นการสนับสนุนการ
ด าเนินงานดา้นสาธารณสุข 

ชุมชน฿นขตต าบล
กวางจน 

  ๎์ุ์์์ ๎์ุ์์์  รຌอยละ ๔์ ของ
ความส ารใจของ
ครงการ 

พืไอพิไมพูนศักยภาพ
การพัฒนางาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ 

ส านกัปลดั 

กองสาธารณสุข 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ    ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานบริการชุมชนละสังคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดชัยภูมิ 
 แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานบริการชุมชนละสังคม 

 แ.๏ ผนงานสังคมสงคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 

 - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ    ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานบริการชุมชนละสังคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดชัยภูมิ 
 แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานบริการชุมชนละสังคม 

 แ.๐ ผนงานคหะละชุมชน 

 

 

 

 

ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 
ํ ครงการกอสรຌางรั วคอนกรีตของ ศพด.วัด

ราษฎรส์ามัคค ี
 
 

พืไอปງองกัน
อาชญากรรม
ละความ

ปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์
ของบุคลากร 

รั วคอนกรีตยาว
ขนาด ๑์ มตร
ตามบบ อบต.
กวางจน ก าหนด 

  ๎์์,์์์ ๎์์,์์์  พืไอปງองกัน
อาชญากรรม
ละความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์ของ
บุคลากร 

พืไอสรຌางความ
ปลอดภัยของดใก 
ศพด. ละ
บุคลากร฿น ศพด. 

กองการศึกษา 

๎ ครงการติดตั งกลຌองวงจรปຂด CCTV ภาย฿น
ขตต าบลกวางจน อยางนຌอย ํ๔ จุด 

พืไอความความ
ปลอดภัย฿น
ชีวิตละ
ทรัพย์สิน 

กลຌองวงจรปຂด 
CCTV ภาย฿นขต
ต าบลกวางจน 
อยางนຌอย ํ๔ จุด 

  ๑์์,์์์ ๑์์,์์์  มีกลຌองวงจรปຂด 
CCTV ทีไเดຌ
มาตรฐาน 
จ านวน ํ๔ จดุ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรพยส์ินมาก
ขึ น 

 
กองชาง 

 

๏ ครงการกอสรຌางรั วคอนกรีตบอขยะ 
 
 

พืไอปງองกัน
รคตดิตอ 
พรชื อของ
ขยะมูลฝอย 

รั วคอนกรีตยาว
ขนาด ํ๑์ มตร
ตามบบ อบต.
กวางจน ก าหนด 

  ๑์์,์์์ ๑์์,์์์  พืไอปງองกัน
รคตดิตอ พร
ชื อของขยะมูล
ฝอย 

รั วคอนกรีตยาว
ขนาด ํ๑์ มตร
ตามบบ อบต.
กวางจน ก าหนด 

กองชาง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ    ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานบริการชุมชนละสังคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดชัยภูมิ 
 แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานบริการชุมชนละสังคม 

 แ.๑ ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 

  

- 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ    ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานบริการชุมชนละสังคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดชัยภูมิ 
 แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานบริการชุมชนละสังคม 

 แ.๒ ผนงานการศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 

 - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ    ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดชัยภูมิ 
 แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศรษฐกิจ 

 แ.๒ ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา 

 

ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 

ํ ครงการคอนกรีตสรมิหลใก สายบຌานบัว
พักกวียน – บຌานหนองวง 
บຌานบัวพักกวียน  หมูทีไ ํ  
 
 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนน คสล.ขนาด 
๐Xํุ๎์๔ หนา 
์.ํ๑ มตร  

   ๑ุ๐๕๓ุ์์์  ถนนคสล.
ปຓนเปตาม
มาตรฐานทีไ
ก าหนด 

ประชาชน฿นหมูบຌาน
เดຌมีถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

กองชาง ละ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

๎ ครงการถนนคอนกรตีสริมหลใก 
สายนางาม บຌานบัวพักกวียน  หมูทีไ ํ 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต  
ขนาด ๐X
๐ุ์์์ หนา 
์.ํ๐ มตร  

   9ุ๐๎๏ุ์์์  ถนนคสล.
ปຓนเปตาม
มาตรฐานทีไ
ก าหนด 

ประชาชน฿นหมูบຌาน
เดຌมีถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

กองชาง ละ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

๏ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 
สายปຆาชຌา  บຌานนนทอง  หมูทีไ ๎ 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนน คสล.
ขนาด ๐X๎์์ 
หนา ์.ํ๑ 
มตร  

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนนคสล.
ปຓนเปตาม
มาตรฐานทีไ

ก าหนด 

ประชาชน฿นหมูบຌาน
เดຌมีถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

กองชาง ละ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 
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ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 

๐ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก
บຌานกวางจน -บຌานสวนอຌอย  หมูทีไ ๐  

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใก  ขนาด ๐X
๎ุ๏์์  
หนา ์.ํ๑ มตร  

   ๑ุ๐๕๓ุ์์์  ถนนคสล.
ปຓนเปตาม
มาตรฐานทีไ

ก าหนด 

ประชาชน฿นหมูบຌาน
เดຌมีถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

กองชาง ละ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

๑ ครงการสรมิผิวทางอลฟสัติก 
คอนกรีต  สายกลางบຌาน   หมูทีไ ๑ 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนอสฟัสติก 
คอนกรีต  
ขนาด ๔X๏์์ 
หนา ์.์๐ 
มตร 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนนคสล.
ปຓนเปตาม
มาตรฐานทีไ

ก าหนด 

ประชาชน฿นหมูบຌาน
เดຌมีถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

กองชาง ละ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

๒ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 
สายหลังรงรียนกวางจนศึกษา  หมูทีไ ๒ 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต
สริมหลใก  
ขนาด ๐X๎์์ 
หนา ์.ํ๑ 
มตร  

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนนคสล.
ปຓนเปตาม
มาตรฐานทีไ

ก าหนด 

ประชาชน฿นหมูบຌาน
เดຌมีถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

กองชาง ละ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

๓ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 
สายหนองนกคู  หมูทีไ ๓ 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใก  ขนาด ๐X
๎์์ หนา ์.ํ๑ 
มตร 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนนคสล.
ปຓนเปตาม
มาตรฐานทีไ

ก าหนด 

ประชาชน฿นหมูบຌาน
เดຌมีถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

กองชาง ละ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 
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ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 

๔ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 
สายบຌานนนตุน-บຌาน฿หมทพประทาน  
หมูทีไ ๔ 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใก  ขนาด ๐X
๎์์ หนา ์.ํ๑ 
มตร  

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนนคสล.
ปຓนเปตาม
มาตรฐานทีไ

ก าหนด 

ประชาชน฿นหมูบຌาน
เดຌมีถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

กองชาง ละ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

๕ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 
สายบຌานสวนอຌอย-บຌานกวางจน  หมูทีไ ๕ 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใก  ขนาด ๐X
๎์์ หนา ์.ํ๑ 
มตร 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนนคสล.
ปຓนเปตาม
มาตรฐานทีไ

ก าหนด 

ประชาชน฿นหมูบຌาน
เดຌมีถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

กองชาง ละ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

ํ์ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 
สายปຆาชຌา  หมูทีไ ํ์ 

พืไอ฿หຌประชาชน
฿นหมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใก  ขนาด ๑X
๎์์ หนา ์.ํ๑ 
มตร  

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนนคสล.
ปຓนเปตาม
มาตรฐานทีไ

ก าหนด 

ประชาชน฿นหมูบຌาน
เดຌมีถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

กองชาง ละ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

ํํ ครงการขุดลอกหนองสะบงพืไอ
การกษตร  หมูทีไ ํํ 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีน  า
พืไอ฿ชຌ฿นการ
อุปภคบริภค 

หนองสาธารณะ  
ขนาด ๒์X๔์ 
หนา ๎.๑์ มตร 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  มีหนองน  าทีไ
สามารถ
รองรับน  าเดຌ 

ประชาชนมีน  า
ส าหรับการกษตร
ละอุปภคบริภค 

กองชาง ละ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

ํ๎ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 
สายนางาม  หมูทีไ ํ๎ 

พืไอ฿หຌประชาชน
฿นหมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใก  ขนาด ๐X
๎์์ หนา ์.ํ๑ 
มตร  

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนนคสล.
ปຓนเปตาม
มาตรฐานทีไ
ก าหนด 

ประชาชน฿นหมูบຌาน
เดຌมีถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

กองชาง ละ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 
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ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 
ํ๏ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 

สายหนองดง  หมูทีไ ํ๏ 

พืไอ฿หຌประชาชน
฿นหมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  
ขนาด ๑X๎์์ หนา 
์.ํ๑ มตร 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนนคสล.
ปຓนเปตาม
มาตรฐานทีไ
ก าหนด 

ประชาชน฿นหมูบຌาน
เดຌมีถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

กองชาง ละ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

ํ๐ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 
สายหนຌารงรยีนกวางจนศึกษา  หมูทีไ ํ๐ 

พืไอ฿หຌประชาชน
฿นหมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  
ขนาด ๐X๎์์ หนา 
์.ํ๑ มตร  

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนนคสล.
ปຓนเปตาม
มาตรฐานทีไ
ก าหนด 

ประชาชน฿นหมูบຌาน
เดຌมีถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

กองชาง ละ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

ํ๑ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 
สายหนองสะดา-ริงทุม  หมูทีไ ํ๑ 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  
ขนาด ๑X๎์์ หนา 
์.ํ๑ มตร 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนนคสล.
ปຓนเปตาม
มาตรฐานทีไ
ก าหนด 

ประชาชน฿นหมูบຌาน
เดຌมีถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

กองชาง ละ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

ํ๒ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 
สายกลางบຌาน฿หมทพประทาน  หมูทีไ ํ๒ 

พืไอ฿หຌประชาชน
฿นหมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  
ขนาด ๐X๎์์ หนา 
์.ํ๑ มตร  

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนนคสล.
ปຓนเปตาม
มาตรฐานทีไ
ก าหนด 

ประชาชน฿นหมูบຌาน
เดຌมีถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

กองชาง ละ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

ํ๓ ครงการสรมิผิวทางอสฟลัติกคอนกรีต 
สายกลางบຌาน  หมูทีไ ํ๓ 

พืไอ฿หຌประชาชน
฿นหมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  
ขนาด ๔X๏์์ หนา 
์.์๐ มตร 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนนคสล.
ปຓนเปตาม
มาตรฐานทีไ
ก าหนด 

ประชาชน฿นหมูบຌาน
เดຌมีถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

กองชาง ละ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 
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ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 

ํ๔ ครงการสรมิผิวทางอสฟลัติกคอนกรีต 
สายรอบหมูบຌาน  หมูทีไ ํ๔ 

พืไอ฿หຌประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมีถนน
ละการคมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  
ขนาด ๑X๐์์ หนา 
์.์๐ มตร  

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนนคสล.
ปຓนเปตาม
มาตรฐานทีไ
ก าหนด 

ประชาชน฿นหมูบຌาน
เดຌมีถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

กองชาง ละ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

ํ๕ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 
สายดอนปูຆตา  หมูทีไ ํ๏ 
 

พืไอ฿หຌประชาชน
฿นหมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใก   
ขนาด ๐X๐ุ์์์ 
หนา ์.ํ๑ มตร 

   ๕ุ๏๏๓ุ์์์  ถนนคสล.
ปຓนเปตาม
มาตรฐานทีไ
ก าหนด 

ประชาชน฿นหมูบຌาน
เดຌมีถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

กองชาง ละ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

๎์ ครงการกอสรຌางถนนพืไอขຌาสูพื นทีไ
การกษตร สายดอนปูຆตา หมูทีไ ํ๏ 
 

พืไอ฿หຌประชาชน
฿นหมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใก  ขนาด ๑X
๐,์์์ หนา ์.ํ๑ 
มตร 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนนปຓนเป
ตาม
มาตรฐานทีไ
ก าหนด 

ประชาชน฿นหมูบຌาน
เดຌมีถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

กองชาง ละ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

๎ํ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 
สายหนองสะดา-ริงทุม  หมูทีไ ํ๑ 
 

พืไอ฿หຌประชาชน
฿นหมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใก  ขนาด ๐X
๐,์์์ หนา ์.์๐ 
มตร  

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนนคสล.
ปຓนเปตาม
มาตรฐานทีไ
ก าหนด 

ประชาชน฿นหมูบຌาน
เดຌมีถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

กองชาง ละ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

๎๎ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 
สายบัวพักกวียน-หนองวง หมูทีไ 1 
 
 

พืไอ฿หຌประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมีถนน
ละการคมนาคมทีไ
สะดวก 
 

ถนนคอนกรีตสริมหลใก
ขนาดผิวจราจรกวຌาง 
ไ.เเ ม. ยาว โเเ 
มตร หนา เ.แ5 ม. 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนนคสล.
ปຓนเปตาม
มาตรฐานทีไ
ก าหนด 

ประชาชน฿นหมูบຌาน
เดຌมีถนนละการ
คมนาคมทีไสะดวก 

กองชาง ละ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

๎๏ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก
สายนาบา หมูทีไ 1 
 

พืไอ฿หຌประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมีถนน
ละการคมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริมหลใก
ขนาดผิวจราจรกวຌาง 
ไ.เเ ม. ยาว โเเ 
มตร หนา เ.แ5 ม. 
 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนน ค.ส.ล. 
ปຓนเปตาม
บบทีไ
ก าหนด 

ประชาชนเดຌรับความ
สะดวกละปลอดภัย
฿นการคมนาคม 
 

- อบต.
กวางจน 
บูรณาการกับ
หนวยงานอืไน 
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ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 

๎๐ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก
สายหนองจานูน  หมูทีไ 11 

 

 

 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใกขนาดผิวจราจร
กวຌาง ไ.เเ ม. ยาว 
โเเ มตร หนา 
เ.แ5 ม. 

 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนน ค.ส.ล. 
ปຓนเปตาม
บบทีไ
ก าหนด 
 

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกละ
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคม 
 

- อบต.กวางจน 
บูรณาการกับ
หนวยงานอืไน 
 

๎๑ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก
สายนาบา  หมูทีไ 4 

 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใกขนาดผิวจราจร
กวຌาง ไ.เเ ม. ยาว 
โเเ มตร หนา 
เ.แ5 ม. 

 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนน ค.ส.ล. 
ปຓนเปตาม
บบทีไ
ก าหนด 
 

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกละ
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคม 
 

- อบต.กวางจน 
บูรณาการกับ
หนวยงานอืไน 
 

๎๒ 

 

 

ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก
สายอีฮิน  หมูทีไ 18 

 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใกขนาดผิวจราจร
กวຌาง ไ.เเ ม. ยาว 
โเเ มตร หนา 
เ.แ5 ม. 

 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนน ค.ส.ล. 
ปຓนเปตาม
บบทีไ
ก าหนด 
 

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกละ
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคม 
 

- อบต.กวางจน 
บูรณาการกับ
หนวยงานอืไน 
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ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 

๎๓ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก
สายนนตุน –บຌาน฿หมทพประทาน 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใกขนาดผิว
จราจรกวຌาง ไ.เเ 
ม. ยาว โเเ มตร 
หนา เ.แ5 ม. 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนน ค.ส.ล. 
ปຓนเปตาม
บบทีไ
ก าหนด 
 

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกละ
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคม 
 

- อบต.
กวางจน 
บูรณาการกับ
หนวยงานอืไน 
 

๎๔ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก
สายมรุ  หมูทีไ 7 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใกขนาดผิว
จราจรกวຌาง ไ.เเ 
ม. ยาว โเเ มตร 
หนา เ.แ5 ม. 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนน ค.ส.ล. 
ปຓนเปตาม
บบทีไ
ก าหนด 
 

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกละ
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคม 
 

- อบต.
กวางจน 
บูรณาการกับ
หนวยงานอืไน 
 

๎๕ 

 

 

ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก
สายหนองนกคู หมูทีไ 7 

 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใกขนาดผิว
จราจรกวຌาง ไ.เเ 
ม. ยาว โเเ มตร 
หนา เ.แ5 ม. 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนน ค.ส.ล. 
ปຓนเปตาม
บบทีไ
ก าหนด 
 

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกละ
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคม 
 

- อบต.
กวางจน 
บูรณาการกับ
หนวยงานอืไน 
 

๏์ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก
สายตาปูຆ หมูทีไ 3 
 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใกขนาดผิว
จราจรกวຌาง ไ.เเ 
ม. ยาว โเเ มตร 
หนา เ.แ5 ม. 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนน ค.ส.ล. 
ปຓนเปตาม
บบทีไ
ก าหนด 
 

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกละ
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคม 
 

- อบต.
กวางจน 
บูรณาการกับ
หนวยงานอืไน 
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ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 

๏ํ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 
สายริงทุม   หมูทีไ 15 

 

 

 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใกขนาดผิวจราจร
กวຌาง ๆ.เเ ม. ยาว 
แไเ มตร หนา 
เ.แ5 ม. 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนน ค.ส.ล. 
ปຓนเปตาม
บบทีไ
ก าหนด 
 

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกละ
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคม 
 

- อบต.
กวางจน 
บูรณาการกับ
หนวยงานอืไน 
 

๏๎ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 
สายบຌาน฿หม-บຌานฉนวน    หมูทีไ 16 

 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใกขนาดผิวจราจร
กวຌาง ไ.เเ ม. ยาว 
โเเ มตร หนา 
เ.แ5 

 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนน ค.ส.ล. 
ปຓนเปตาม
บบทีไ
ก าหนด 
 

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกละ
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคม 

 

- อบต.
กวางจน 
บูรณาการกับ
หนวยงานอืไน 

 

 

๏๏ 

 

 

ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 
สายหนองดง  หมูทีไ ๆ 

 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใกขนาดผิวจราจร
กวຌาง ไ.เเ ม. ยาว 
โเเ มตร หนา 
เ.แ5 

 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนน ค.ส.ล. 
ปຓนเปตาม
บบทีไ
ก าหนด 
 

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกละ
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคม 

 

- อบต.
กวางจน 
บูรณาการกับ
หนวยงานอืไน 

 

 



118 

 

หนຌา 118 | 
 

 

 

ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 

๏๐ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก  
สายหลังรงรียน   หมูทีไ 6 
 

 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใกขนาดผิวจราจร
กวຌาง ไ.เเ ม. ยาว 
โเเ มตร หนา 
เ.แ5 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนน ค.ส.ล. 
ปຓนเปตาม
บบทีไ
ก าหนด 
 

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกละ
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคม 
 

- อบต.
กวางจน 
บูรณาการกับ
หนวยงานอืไน 
 

๏๑ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก  
สายล าหຌวยหอย   หมูทีไ 14 
 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใกขนาดผิวจราจร
กวຌาง ไ.เเ ม. ยาว 
โเเ มตร หนา 
เ.แ5 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนน ค.ส.ล. 
ปຓนเปตาม
บบทีไ
ก าหนด 
 

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกละ
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคม 

 

- อบต.
กวางจน 
บูรณาการกับ
หนวยงานอืไน 

 

 

๏๒ 

 

 

ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก  
สายหนຌารงรยีกวางจน   หมูทีไ 14 

 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใกขนาดผิวจราจร
กวຌาง ไ.เเ ม. ยาว 
โเเ มตร หนา 
เ.แ5 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนน ค.ส.ล. 
ปຓนเปตาม
บบทีไ
ก าหนด 
 

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกละ
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคม 

 

- อบต.
กวางจน 
บูรณาการกับ
หนวยงานอืไน 

 

 

๏๓ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก  
สายนาลຌอม-สวนอຌอย   หมูทีไ 10 
 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ

ถนนคอนกรีตสริม
หลใกขนาดผิวจราจร
กวຌาง ไ.เเ ม. ยาว 
โเเ มตร หนา 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนน ค.ส.ล. 
ปຓนเปตาม
บบทีไ
ก าหนด 

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกละ
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคม 

- อบต.
กวางจน 
บูรณาการกับ
หนวยงานอืไน 
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คมนาคมทีไ
สะดวก 

เ.แ5    

ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 

๏๔ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก  
สายสวนอຌอย-นาลຌอม  หมูท ีไ ๕ 
 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใกขนาดผิวจราจร
กวຌาง ไ.เเ ม. ยาว 
โเเ มตร หนา 
เ.แ5 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนน ค.ส.ล. 
ปຓนเปตาม
บบทีไ
ก าหนด 
 

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกละ
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคม 

 

- อบต.
กวางจน 
บูรณาการกับ
หนวยงานอืไน 

 

 

๏๕ 

 

 

ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 
สายดอนจ าปา-กวางจน หมูทีไ 4 

 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใกขนาดผิวจราจร
กวຌาง ไ.เเ ม. ยาว 
โเเ มตร หนา 
เ.แ5 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนน ค.ส.ล. 
ปຓนเปตาม
บบทีไ
ก าหนด 
 

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกละ
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคม 

 

- อบต.
กวางจน 
บูรณาการกับ
หนวยงานอืไน 

 

 

๐์ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก
สายนางาม  หมูทีไ 1 
 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ

ถนนคอนกรีตสริม
หลใกขนาดผิวจราจร
กวຌาง ไ.เเ ม. ยาว 
โเเ มตร หนา 
เ.แ5 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนน ค.ส.ล. 
ปຓนเปตาม
บบทีไ
ก าหนด 
 

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกละ
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคม 
 

- อบต.
กวางจน 
บูรณาการกับ
หนวยงานอืไน 
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สะดวก 

 

ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 

๐ํ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก
สายนามอ   หมูทีไ 12 
 

พืไอ฿หຌ
ประชาชน฿น
หมูบຌานเดຌมี
ถนนละการ
คมนาคมทีไ
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสริม
หลใกขนาดผิวจราจร
กวຌาง ไ.เเ ม. ยาว 
โเเ มตร หนา 
เ.แ5 

 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  ถนน ค.ส.ล. 
ปຓนเปตาม
บบทีไ
ก าหนด 

 

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกละ
ปลอดภัย฿นการ
คมนาคม 

 

- อบต.
กวางจน 
บูรณาการกับ
หนวยงานอืไน 

 

 

๐๎ ครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบຌาน   
หมู ํ บຌานบัวพักกวียน ดยการขุดจาะ
บอบาดาลพรຌอมติดตั งครืไองสบูน  า 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีน  า
พืไออุปภค 
บริภคอยาง
พียงพอ 

ขุดจาะบอบาดาล
พรຌอมติดตั งครืไอง
สบูน  า 

  ๑์์ุ์์์   มีน  าพืไอ฿ชຌ
จายอยาง
พียงพอ 

ประชาชนมีน  าพืไอ
฿ชຌ฿นการอุปภค 
บริภคอยางพียงพอ 

กองชาง 
 

๐๏ ครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบຌาน หมู 
๎ บຌานนนทอง ดยการขุดจาะบอบาดาล 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีน  า
พืไออุปภค 
บริภคอยาง
พียงพอ 
 

ขุดจาะบอบาดาล
พรຌอมติดตั งครืไอง
สบูน  า 

  ๑์์ุ์์์   มีน  าพืไอ฿ชຌ
จายอยาง
พียงพอ 

ประชาชนมีน  าพืไอ
฿ชຌ฿นการอุปภค 
บริภคอยางพียงพอ 

กองชาง 
 

๐๐ ครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบຌาน   
หมู ๏ บຌานหนองครຌอ  ดยการกอสรຌางหอ
ถังสูงพรຌอมชืไอมระบบเฟฟງา 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีน  า
พืไออุปภค 

กอสรຌางหอถังสูง
พรຌอมชืไอมตอระบบ
เฟฟງา 

  ๑์์ุ์์์   มีน  าพืไอ฿ชຌ
จายอยาง
พียงพอ฿น

ประชาชนมีน  าพืไอ
฿ชຌ฿นการอุปภค 
บริภคอยางพียงพอ 

กองชาง 
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บริภคอยาง
พียงพอ 
 

ชุมชน 

ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 

๐๑ ครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบຌาน   
หมู ๐ บຌานกวางจน  ดยการกอสรຌางขุด
จาะบอบาดาลละระบบสูบน  าบบ
พลังงานสงอาทิตย ์

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีน  า
พืไออุปภค 
บริภคอยาง
พียงพอ 

กอสรຌางระบบสูบน  า
บบพลังงาน
สงอาทิตย ์

  ๑์์ุ์์์   มีน  าพืไอ฿ชຌ
จายอยาง
พียงพอตาม
บบทีไ
ก าหนด 

ประชาชนมีน  าพืไอ
฿ชຌ฿นการอุปภค 
บริภคอยางพียงพอ 

กองชาง 
 

 

๐๒ ครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบຌาน   
หมู ๑ บຌานดอนจ าปา ดยการขุดจาะบอ
บาดาลพรຌอมกอสรຌางระบบสูบน  าดຌวย
พลังงานสงอาทิตย์ละตอชืไอมระบบ
ประปาภาย฿นหมูบຌาน 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมี
น  าพืไอ
อุปภค 
บริภคอยาง
พียงพอ 

ขุดจาะบอบาดาล
พรຌอมติดตั งครืไอง
สบูน  าดຌวย
พลังงาน
สงอาทิตย์ 

  ๑์์ุ์์์   มีน  าพืไอ฿ชຌ
จายอยาง
พียงพอตาม
บบทีไ
ก าหนด 

ประชาชนมีน  าพืไอ
฿ชຌ฿นการอุปภค 
บริภคอยางพียงพอ 

กองชาง 
 

๐๓ ครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบຌาน   
หมู ๒ บຌานหนองกุง ดยการขุดจาะบอ
บาดาลพรຌอมกอสรຌางชุดรองรับหอถังพรຌอม
ตอชืไอมระบบประปาภาย฿นหมูบຌาน 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมี
น  าพืไอ
อุปภค 
บริภคอยาง
พียงพอ 

ขุดจาะบอบาดาล
พรຌอมติดตั งชุด
รองรับหอถัง
พรຌอมชืไอมตอ
ระบบเฟฟງา 

  ๑์์ุ์์์   มีน  าพืไอ฿ชຌ
จายอยาง
พียงพอตาม
บบทีไ
ก าหนด 

ประชาชนมีน  าพืไอ
฿ชຌ฿นการอุปภค 
บริภคอยางพียงพอ 

กองชาง 
 

๐๔ ครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบຌาน   
หมู ๓ บຌานหนองปอดง  ดยการขุดจาะ
บอบาดาลพรຌอมกอสรຌางระบบสูบน  าดຌวย
พลังงานสงอาทิตย ์

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมี
น  าพืไอ
อุปภค 
บริภคอยาง

กอสรຌางหอถังสูง
พรຌอมชืไอมตอ
ระบบเฟฟງา 

  ๑์์ุ์์์   มีน  าพืไอ฿ชຌ
จายอยาง
พียงพอ฿น
ชุมชน 

ประชาชนมีน  าพืไอ
฿ชຌ฿นการอุปภค 
บริภคอยางพียงพอ 

กองชาง 
 



122 

 

หนຌา 122 | 
 

 

 

 

พียงพอ 

ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 

๐๕ ครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบຌาน   
หมู ๔ บຌานนนตุน  ดยการจาะบอบาดาล
พรຌอมกอสรຌางระบบรองรับหอถังพรຌอม
ตอชืไอมระบบประปาภาย฿นหมูบຌาน 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีน  า
พืไออุปภค 
บริภคอยาง
พียงพอ 

ขุดจาะบอบาดาล
พรຌอมติดตั งชุด
รองรับหอถัง
พรຌอมชืไอมตอ
ระบบเฟฟງา 

  ๑์์ุ์์์   มีน  าพืไอ฿ชຌ
จายอยาง
พียงพอตาม
บบทีไ
ก าหนด 

ประชาชนมีน  าพืไอ
฿ชຌ฿นการอุปภค 
บริภคอยางพียงพอ 

กองชาง 
 

 

๑์ ครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบຌาน   
หมู ๕ บຌานสวนอຌอย ดยการขุดจาะบอ
บาดาลพรຌอมวางทอจายน  าภาย฿นหมูบຌาน 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีน  า
พืไออุปภค 
บริภคอยาง
พียงพอ 

ขุดจาะบอบาดาล
พรຌอมวางทอจาย
น  าภาย฿นหมูบຌาน 

  ๑์์ุ์์์   มีน  าพืไอ฿ชຌ
จายอยาง
พียงพอตาม
บบทีไ
ก าหนด 

ประชาชนมีน  าพืไอ
฿ชຌ฿นการอุปภค 
บริภคอยางพียงพอ 

กองชาง 
 

๑ํ ครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบຌาน   
หมู ํ์ บຌานนาลຌอม ดยการกอสรຌางหอ
หอถังสูง พรຌอมจาะบอบาดาลละชืไอมตอ
ระบบประปาภาย฿นหมูบຌาน 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีน  า
พืไออุปภค 
บริภคอยาง
พียงพอ 

ขุดจาะบอบาดาล
พรຌอมติดตั งชุด
รองรับหอถัง
พรຌอมชืไอมตอ
ระบบเฟฟງา 

  ๑์์ุ์์์   มีน  าพืไอ฿ชຌ
จายอยาง
พียงพอตาม
บบทีไ
ก าหนด 

ประชาชนมีน  าพืไอ
฿ชຌ฿นการอุปภค 
บริภคอยางพียงพอ 

กองชาง 
 

๑๎ ครงการขุดลอกหนองสะบง หมูทีไ ํํ 
บຌานทองส าราญ ขุด฿หຌลึกจากสภาพดิม ํ 
มตร Slope ํ:๎ 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีน  า
พืไอ฿ชຌ฿นการ
อุปภคบริภค 

หนองสาธารณะ  
ขนาดกวຌาง     ยาว  
มตร 

  ๑์์ุ์์์   มีหนองน  าทีไ
สามารถ
รองรับน  าเดຌ 

ประชาชนมีน  า
ส าหรับการกษตร
ละอุปภคบริภค 

กองชาง 
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ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 
๑๏ ครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบຌาน   

หมู ํ๎ บຌานบัวพักกวียน  ดยการจาะบอ
บาดาล พรຌอมปຆาลຌางบอบาดาลละตดิตั ง
ถังน  าเพมอร์กลาส 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีน  า
พืไออุปภค 
บริภคอยาง
พียงพอ 

ขุดจาะบอบาดาล
พรຌอมปຆาลຌางบอ
บาดาล 

  ๑์์ุ์์์   มีน  าพืไอ฿ชຌ
จายอยาง
พียงพอตาม
บบทีไ
ก าหนด 

ประชาชนมีน  าพืไอ
฿ชຌ฿นการอุปภค 
บริภคอยางพียงพอ 

กองชาง 
 

 

๑๐ ครงการขุดลอกหนองเผสาธารณะ
ประยชน์ หมูทีไ ํ๏ บຌานหนองกุง ขุด฿หຌลึก
จากสภาพดิม ํ มตร Slope ํ:๎ 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีน  า
พืไออุปภค 
บริภคอยาง
พียงพอ 

หนองสาธารณะ  
ขนาดกวຌาง     ยาว  
มตร 

  ๑์์ุ์์์   มีน  าพืไอ฿ชຌ
จายอยาง
พียงพอตาม
บบทีไ
ก าหนด 

ประชาชนมีน  าพืไอ
฿ชຌ฿นการอุปภค 
บริภคอยางพียงพอ 

กองชาง 
 

๑๑ ครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบຌาน   
หมู ํ๐ บຌานหนองกุง ดยการจาะบอ
บาดาลพรຌอมติดตั งครืไองสูบน  าละ
ตอชืไอมระบบประปาภาย฿นหมูบຌาน 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีน  า
พืไออุปภค 
บริภคอยาง
พียงพอ 

ขุดจาะบอบาดาล
พรຌอมติดตั งครืไอง
สูบน  า 

  ๑์์ุ์์์   มีน  าพืไอ฿ชຌ
จายอยาง
พียงพอตาม
บบทีไ
ก าหนด 

ประชาชนมีน  าพืไอ
฿ชຌ฿นการอุปภค 
บริภคอยางพียงพอ 

กองชาง 
 

๑๒ ครงการขุดลอกหนองสะดา หมูทีไ ํ๑ 
บຌานหนองสะดา  ดยขุด฿หຌลึกจากสภาพ
ดิม ํ มตร Slope ํ:๎ 

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีน  า
พืไอ฿ชຌ฿นการ
อุปภคบริภค 

หนองสาธารณะ  
ขนาดกวຌาง     ยาว  
มตร 

  ๑์์ุ์์์   มีหนองน  าทีไ
สามารถ
รองรับน  าเดຌ 

ประชาชนมีน  า
ส าหรับการกษตร
ละอุปภคบริภค 

กองชาง 
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ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 
๑๓ ครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบຌาน   

หมู ํ๒ บຌาน฿หมทพประทาน  ดยการ
กอสรຌางระบบสูบน  าดຌวยพลังงาน
สงอาทิตย ์

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีนๅ า
พืไออุปภค 
บริภคอยาง
พียงพอ 

กอสรຌางระบบสูบ
น  าดຌวยพลังงาน
สงอาทิตย์ 

  ๑์์ุ์์์   มีน  าพืไอ฿ชຌ
จายอยาง
พียงพอตาม
บบทีไ
ก าหนด 

ประชาชนมีน  าพืไอ
฿ชຌ฿นการอุปภค 
บริภคอยางพียงพอ 

กองชาง 
 

 

๑๔ ครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบຌาน   
หมู ํ๓ บຌานดอนจ าปา  ดยการกอสรຌาง
ระบบสบูน  าดຌวยพลังงานสงอาทิตย ์

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีนๅ า
พืไออุปภค 
บริภคอยาง
พียงพอ 

กอสรຌางระบบสูบ
น  าดຌวยพลังงาน
สงอาทิตย์ 

  ๑์์ุ์์์   มีน  าพืไอ฿ชຌ
จายอยาง
พียงพอตาม
บบทีไ
ก าหนด 

ประชาชนมีน  าพืไอ
฿ชຌ฿นการอุปภค 
บริภคอยางพียงพอ 

กองชาง 
 

๑๕ ครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบຌาน   
หมู ํ๔ บຌานกวางจน  ดยการกอสรຌาง
ระบบสบูน  าดຌวยพลังงานสงอาทิตย ์

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีนๅ า
พืไออุปภค 
บริภคอยาง
พียงพอ 

กอสรຌางระบบสูบ
น  าดຌวยพลังงาน
สงอาทิตย์ 

  ๑์์ุ์์์   มีน  าพืไอ฿ชຌ
จายอยาง
พียงพอตาม
บบทีไ
ก าหนด 

ประชาชนมีน  าพืไอ
฿ชຌ฿นการอุปภค 
บริภคอยางพียงพอ 

กองชาง 
 

๒์ ครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ภาย฿นส านักงาน 
องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

พืไอ฿หຌส านักงาน
เดຌมีการ
ปรับปลีไยนหรือ
ขยายพื นทีไเดຌ
ตามความ

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภาย฿นส านักงาน 

  ๑์ุ์์์   เดຌมีการ
ขยายหรือ
ปรับปลีไยน
พื นทีไตาม
ความ

ส านักงานเดຌมีการ
ปลีไยนปลงเปตาม
ความหมาะสม
ตามทีไเดຌก าหนดเวຌ 

กองชาง 
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หมาะสมของ
งาน 

หมาะสม 

ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 
๒ํ ครงการจัดซื อทีไดินขององค์การ

บริหารสวนต าบลกวางจน 
พืไอปຓนการ
วางผน฿น
การขยาย
พื นทีไ฿นสวน
อาคารหรือ
สถานทีไ
พิไมขึ น 

องค์การบริหาร
สวนต าบลเดຌมี
พื นทีไพืไอการ
ขยายงานมาก
ขึ น 

  ๑์์ุ์์์ ๑์์ุ์์์  มีพื นทีไ
พียงพอ
ตามบบทีไ
ก าหนด 

มีพื นทีไพียงพอทีไ
สามารถรองรับ
หรือขยายพื นทีไเดຌ
฿นอนาคต 

กองชาง 
 

 

๒๎ ครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การ
บริหารสวนต าบลกวางจนป ๎๑๒๏ 

พืไอปຓนการ
วางผน฿น
การขยาย
พื นทีไ฿นสวน
อาคารหรือ
สถานทีไ
พิไมขึ น 

สามารถรองรับ
การจัดงานหรือ
จัดประชุมทีไ฿ชຌ
พื นทีไมากเดຌ
พียงพอ 

  ํ,์์์ุ์์์ ํ,์์์ุ์์์  มีพื นทีไ
พียงพอ
ตามบบทีไ
ก าหนด 

มีพื นทีไพียงพอทีไ
สามารถรองรับ
หรือขยายพื นทีไเดຌ
฿นอนาคต 

กองชาง 
 

๒๏ ครงการขุดจาะบอบาดาล  รพ.สต.บຌานบัว
พักกวียน หมู ํ บຌานบัวพักกวียน  ดย
การจาะบอบาดาล  

พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีน  า
พืไออุปภค 

ขุดจาะบอบาดาล    ๑์์ุ์์์  มีน  าพืไอ฿ชຌ
จายอยาง
พียงพอ

ประชาชนมีน  าพืไอ
฿ชຌ฿นการอุปภค 
บริภคอยาง

กองชาง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ    ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดชัยภูมิ 
 ๏. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศรษฐกิจ 

 แ.๎ ผนงานการกษตร 

 

*หมายหตุ  
                แ. ยกลิกบบ ผ.เแ – ผ.เ่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดเทย ดวนทีไสุด ทีไ มท เ่แเ.ใ/ว 5็้็ ลงวันทีไ แเ ตุลาคม โ55้ 

                    ละก าหนด฿หຌผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. โ56แ – โ565ี ประกอบดຌวย บบ ผ.เแ – บบ ผ.เใ  

บริภคอยาง
พียงพอ 

ตามบบทีไ
ก าหนด 

พียงพอ 

ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 

ํ ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
นืไองมาจากพระราชด าริ สมดใจพระทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ิอพ.สธ.ี 

พืไอป็นกรอบละ
ทศิทางการสนอง
พระราชด าริ
ครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
นืไองมาจาก
พระราชด าริ ฯ 

อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
ขตต าบลกวางจน 

  ๎์ุ์์์ ๎์ุ์์์  
พืไอปຓนกรอบละทิศ
ทางการสนองพระราชด าริ
ครงการอนุรกัษ์พันธุกรรม
พืช อันนืไองมาจาก
พระราชด าริ ฯ 

อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
ขตต าบลกวางจน 

ส านักปลัด 
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                โ. ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนน าขຌอมูลดิมทีไอยู฿นบบ ผ.เแ – ผเ6  ของผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. โ56แ – โ56ไี น ามาลง฿น 

                    บบ ผ.เโ หรือน าครงการทีไทบทวนหรือพิไมติมมา฿ส฿นบบ ผ.เ๏ 

 

 

 

     รายละอียดครงการพัฒนา 

      ผนพัฒนาทຌองถิไน พ.ศ.โ56แ - โ565 

                                                          ส าหรับ ครงการทีไกินศักยภาพขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

 องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน  อ าภอภูขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ........ิระบุชืไอยุทธศาสตร์ี................................................................................................. .......... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด......................................................................... 
 แ. ยุทธศาสตร์...................................................... ......................................................................................................  
 แ.แ ผนงาน......................................................................................................................................................... 

ทีไ ครงการ วัตถปุระสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ 
ตัวชีๅวัด 

ิKPIี 
ผลทีไคาดวา 

จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก โ56แ 

ิบาที 
โ56โ 

ิบาที 
โ56ใ 

ิบาที 
โ56ไ 

ิบาที 
โ565 

ิบาที 

  

- 

 

          

            

 

 

            

บบ ผ. 02/1 
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บัญชีครุภณัฑ์ 

         แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ฉบับเพิม่เตมิ  ฉบับที ่๑ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖๕ 

(บาท) 

๑ การศึกษา (หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดิน
และส่ิงก่อสร้าง) 
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน 

เพ่ือใชใ้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ของ อบต.กวางโจน  

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน (แบบตั้งพ้ืนหรือ
แขวน) 
ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทีย ู
จ  านวน  ๑๒  เคร่ือง 

   ๓๐๐,๐๐๐  กองการศึกษาฯ 

อบต.กวางโจน 

๒ บริหารงาน
ทัว่ไป 

(หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดิน
และส่ิงก่อสร้าง) 
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพ่ือใชใ้นกิจการสภาของ  
อบต.กวางโจน 

 (เกา้อ้ีประชุม) ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

จ านวน ๑๔  ตวั 

   ๒๘,๐๐๐  ส านกัปลดั 

อบต.กวางโจน 

 

๓ บริหารงาน
ทัว่ไป 

(หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดิน
และส่ิงก่อสร้าง) 
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพ่ือใชใ้นกิจการของสภา  
อบต.กวางโจน 

ครุภณัฑส์ านกังาน (เกา้อ้ี
ประชุมประธานสภา และ
นายก อบต.)  
จ านวน ๒  ตวั 

 

   ๖,๐๐๐  ส านกัปลดั 

อบต.กวางโจน 

๔ บริหารงาน
ทัว่ไป 

(หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดิน
และส่ิงก่อสร้าง) 
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพ่ือใชใ้นกิจการสภาของ  
อบต.กวางโจน 

ครุภณัฑส์ านกังาน (โต๊ะประชุมรูปตวัย)ู 
จ  านวน ๑ ชุด 

- โต๊ะประชุมโล่ง ขาเหลก็ ขนาด ๑๕๐ x 

๖๐ x๗๕ ซม. 

   ๓๕,๙๐๐  ส านกัปลดั 

อบต.กวางโจน 

 

 

บบ ผ. เใ 
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- โต๊ะประชุมโล่ง ขาเหลก็ ขนาด ๘๐๐ x 

๖๐ x ๗๕ ซม. 
- แผน่มุม โต๊ะประชุม ขนาด ๖๐x ๖๐ ซม. 

 

 

 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖๕ 

(บาท) 

 

๕ 

กองสาธารณสุข (หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดิน
และส่ิงก่อสร้าง) 
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพ่ือบริการประชาชน  ผา้ม่านขนาด ๑๓๐x๑๖๐ 
พร้อมอุปกรณ์ 

   ๑๐,๐๐๐  กองสาธารณสุข  
อบต.กวางโจน 

 

๖ 

กองสวสัดิการ
สังคม 

(หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดิน
และส่ิงก่อสร้าง) 
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพ่ือบริการประชาชน  ผา้ม่านขนาด ๑๓๐x๑๖๐ 
พร้อมอุปกรณ์ 

   ๑๐,๐๐๐  กองสวสัดิการ 

อบต.กวางโจน 

 

๗ ส านกัปลดั (หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดิน
และส่ิงก่อสร้าง) 
ค่าครุภณัฑ ์

ค่าบริการ
ส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

เพ่ือบริการประชาชน  ติดตั้งและปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตส านกังาน 

  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ส านกัปลดั 

 

 

*หมายหตุ  
                แ. ยกลิกบบ ผ.เแ – ผ.เ่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดเทย ดวนทีไสุด ทีไ มท เ่แเ.ใ/ว 5็้็ ลงวันทีไ แเ ตุลาคม โ55้ 

                    ละก าหนด฿หຌผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. โ56แ – โ565ี ประกอบดຌวย บบ ผ.เแ – บบ ผ.เใ  
                โ. ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนน าขຌอมูลดิมทีไอยู฿นบบ ผ.เ่  ของผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. โ56แ – โ56ไี น ามาลง฿น 

                    บบ ผ.ใ หรือน าครุภัณฑ์ฉพาะทีไป็นการด านินการจัดท าบริการสาธารณะละกิจกรรมสาธารณะทีไทบทวนหรือพิไมติมมา฿ส฿นบบ              
                    ผ.เใ 



130 

 

หนຌา 130 | 
 

 

 

 

 



131 

 

หนຌา 131 | 
 

 

ส่วนที ่ ๔ 

การติดตามและประเมินผล 

๑.การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 

   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท า
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙)  เป็นแบบท่ีก าหนดใหค้ณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ด าเนินการใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา โดยด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสิบวนั นบัแต่วนัท่ีประกาศใชง้บประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดงัน้ี 

  ๒. แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ประกอบดว้ย 

   ๑.๑ ขอ้มูลสภาพทัว่ไปและขอ้มูลพ้ืนฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ๒๐ คะแนน 

   ๑.๒ การวเิคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ ๑๕ คะแนน 

   ๑.๓ ยทุธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบดว้ย 

    (๑) ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ๑๐ คะแนน 

    (๒) ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ๑๐ คะแนน 

    (๓) ยทุธศาสตร์จงัหวดั ๑๐ คะแนน 

    (๔) วสิยัทศัน์ ๕ คะแนน 

    (๕) กลยทุธ์ ๕ คะแนน 

     (๖) เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยทุธ์ ๕ คะแนน 

    (๗) จุดยนืทางยทุธศาสตร์ ๕ คะแนน 

    (๘) แผนงาน ๕ คะแนน 

    (๙) ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 

    (๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน 

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ี์ควรไดเ้พ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้งและขบัเคล่ือนการพฒันา 

ทอ้งถ่ิน ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ควรนอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

  ๒. แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิน่ท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๕)  ประกอบดว้ย 

  ๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพฒันา ๑๐ คะแนน 

  ๒.๒ การประเมินผลการนา้แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 

  ๒.๓ การประเมินผลการนา้แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 

  ๒.๔ ยทุธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ คะแนน 

  ๒.๕ โครงการพฒันา ๖๐ คะแนน ประกอบดว้ย 

   (๑) ความชดัเจนของช่ือโครงการ ๕ คะแนน 

   (๒) ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ ๕ คะแนน 

  (๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนนา้ไปสู่การตั้งงบประมาณไดถู้กตอ้ง ๕ คะแนน 

  (๔) โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน 
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   (๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๑๒   
                                      ๕ คะแนน 

   (๖) โครงการมีความสอดคลอ้งกบั Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน 

   (๗) โครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั ๕ คะแนน 

   (๘) โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนืภายใต ้ 
                                     หลกัประชารัฐ ๕ คะแนน 

   (๙) งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน 

   (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวธีิการงบประมาณ ๕ คะแนน 

   (๑๑) มีการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ๕ คะแนน 

   (๑๒) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์๕ คะแนน 

   คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ี์ควรไดเ้พ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้งและขบัเคล่ือนการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ควรนอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

  ๓. แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ประเดน็การพจิารณา คะแนน 

 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 

๑. ขอ้มูลสภาพทัว่ไปและขอ้มูลพ้ืนฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ๒๐ 

๒. การวเิคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ ๑๕ 

๓. ยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย ๖๕ 

     ๓.๑ ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (๑๐) 

     ๓.๒ ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั (๑๐) 

     ๓.๓ ยทุธศาสตร์จงัหวดั (๑๐) 

     ๓.๔ วสิยัทศัน ์ (๕) 

     ๓.๕ กลยทุธ ์ (๕) 

     ๓.๖ เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยทุธ์ (๕) 

     ๓.๗ จุดยนืทางยทุธศาสตร์ (๕) 

     ๓.๘ แผนงาน (๕) 

     ๓.๙ ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

     ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๔  .แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์  เพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ 

๑.ข้อมูลสภาพทัว่ไปและ 

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ 

 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 

(๑) ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บา้น/

ชุมชน/ต าบล  ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ 

ลกัษณะของดิน ลกัษณะของแหล่งนา้ ลกัษณะของไม/้

ป่าไม ้ฯลฯ ดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น  เขตการ
ปกครอง  การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

 

 (๒) ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ขอ้มูล
เก่ียวกบัจา้นวนประชากร และช่วงอายแุละจา้นวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒) 

 

 

 (๓) ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทางสงัคม เช่น การศึกษา 

สาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพติด การสงัคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒) 

 

 

 
 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ 

 (๔) ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศพัท ์ฯลฯ 

(๒) 

 

 

 (๕) ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสตัว ์การบริการ การท่องเท่ียว 

อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

และเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ิน (ดา้นการเกษตรและแหล่ง
นา้) 

(๒) 

 

 

 (๖) ขอ้มูลเก่ียวกบัศาสนา ประเพณี วฒันธรรม เช่น 

การนบัถือศาสนาประเพณีและงานประจา้ปี ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ 

และอ่ืนๆ 

(๒) 

 

 

 (๗) ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นา้ ป่าไม ้

ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

 

(๒) 

 

 

 (๘) การส ารวจและจดัเก็บขอ้มูลเพ่ือการจดัทา้
แผนพฒันาทอ้งถ่ินหรือการใชข้อ้มูล จปฐ. 

 

(๒) 

 

 

 (๙) การประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน รูปแบบ วธีิการ และ (๓)  
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การด าเนินการประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา้ ร่วมตดัสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน ์ร่วมแกปั้ญหา 

ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือแกปั้ญหาส าหรับ
การพฒันาทอ้งถ่ินตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

๒ . การวเิคราะห์ 

สภาวการณ์และศักยภาพ 

 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 

(๑) การวเิคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคลอ้งยทุธศาสตร์จงัหวดั ยทุธศาสตร์การพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นโยบาย
ของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๑๕ 

(๒) 

 

 

 (๒) การวเิคราะห์การใชผ้งัเมืองรวมหรือผงัเมือง
เฉพาะและการบงัคบัใชผ้ลของการบงัคบัใช ้

สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนตอ่การพฒันาทอ้งถ่ิน 

(๑) 

 

 

 (๓) การวเิคราะห์ทางสงัคม เช่น ดา้นแรงงาน 

การศึกษา สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม 

ปัญหายาเสพติด เทคโนโลย ีจารีตประเพณี วฒันธรรม 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

(๒) 

 

 

 (๔) การวเิคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลดา้นรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสงัคม 

การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยูท่ัว่ไป เป็นตน้ 

(๒) 

 

 

 (๕) การวเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

การประดิษฐ ์ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา 

 

 (๒) 
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ 

 (๖) ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พฒันาในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของ
ทอ้งถ่ิน ดว้ยเทคนิค SWOTAnalysis ท่ีอาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานไดแ้ก่ S-Strength (จุดแขง็)WWeakness 

(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 

(อุปสรรค) 

(๒) 

 

 

 (๗) สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการของ
ประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มีการน าเสนอปัญหา คน้หาสาเหตุ
ของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการ
แกไ้ขปัญหาหรือวธีิการแกไ้ขปัญหา การก าหนด
วตัถุประสงค ์ เพ่ือแกไ้ขปัญหา 

(๒) 

 

 

 (๘) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรั้บ 

และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุปสถานการณ์การพฒันา การ
ตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณการ
ประเมินผลการนา้แผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏิบติัในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(๑) 

 

 

 (๙) ผลท่ีไดรั้บจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น ผลท่ีไดรั้บ/ผลท่ีส าคญั 

ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่
ผา่นมาและแนวทางการแกไ้ข ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

(๑) 

 

 

๓. ยุทธศาสตร์ 

๓ . ๑ ยทุธศาสตร์ของ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 

สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มของ
ทอ้งถ่ิน ประเดน็ปัญหาการพฒันาและแนวทางการพฒันา
ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและเช่ือมโยงหลกัประ ชารัฐ  แผนยทุธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 

Thailand ๔.๐ 

๖๕ 

(๑๐) 

 

 

๓ . ๒ ยทุธศาสตร์ของ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตจงัหวดั 

 

สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน และยทุธศาสตร์จงัหวดั และ
เช่ือมโยงหลกัประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

 

(๑๐)  

๓.๓ ยทุธศาสตร์จงัหวดั สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

แผนการบริหารราชการแผน่ดิน นโยบาย/ยทุธศาสตร์ 

(๑๐) 
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คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชารัฐ แผน
ยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

๓.๔ วสิยัทศัน ์ วสิยัทศัน์ ซ่ึงมีลกัษณะแสดงสถานภาพท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบัโอกาสและศกัยภาพ
ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

และสมัพนัธ์กบัโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

(๕) 

 

 

 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ 

๓.๕ กลยทุธ ์  แสดงใหเ้ห็นช่องทาง วธีิการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีตอ้งทา้ตาม
อ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะนา้ไปสู่
การบรรลุวสัิยทศัน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชดัเจนในส่ิง
ท่ีจะด าเนินการใหบ้รรลุวสัิยทศัน์นั้น 

(๕) 

 

 

๓.๖ เป้าประสงคข์องแต ่

ละประเด็นกลยทุธ ์

 

เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยทุธ์มีความ
สอดคลอ้งและสนบัสนุนต่อกลยทุธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่ง
หมายส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีชดัเจน 

(๕) 

 

 

๓.๗ จุดยนืทางยทุธศาสตร์ 

(Positioning) 

 

ความมุ่งมัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

เพ่ือใหบ้รรลุวสิยัทศันข์ององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศกัยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนา้ไปสู่
ผลส าเร็จทางยทุธศาสตร์ 

(๕) 

 

 

๓.๘ แผนงาน 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดัค่าเป้าหมาย กลยทุธ์ จุดยนืทางยทุธศาสตร์
และยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความชดัเจน 

นา้ไปสู่การจดัทา้โครงการพฒันาทอ้งถ่ินในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 

โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดงักล่าว 

(๕) 

 

 

๓.๙ ความเช่ือมโยงของ 

ยทุธศาสตร์ในภาพรวม 

 

ความเช่ือมโยงองคร์วมท่ีนา้ไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินท่ี
เกิดผลผลิต /โครงการจากแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ Thailand 

๔.๐ แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/แผนพฒันา
จงัหวดั ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขตจงัหวดัและยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๕) 

 

 

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็น
โครงการท่ีเป็นชุด กลุ่มหรืออนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

ลกัษณะเดียวกนั  เป็นตน้ เพ่ือนา้ไปสู่การจดัท า
โครงการเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี
อยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

(๕) 

 

 

รวมคะแนน ๑๐๐  

๒.   การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

 

ประเดน็การพฒันา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์การพฒันา ๑๐ 

๒. การประเมินผลการนา้แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการนา้แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔. แผนงานและยทุธศาสตร์การพฒันา ๑๐ 

๕. โครงการพฒันา ประกอบดว้ย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชดัเจนของช่ือโครงการ  (๕) 

     ๕.๒  ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ (๕) 

     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนนา้ไปสู่การตั้งงบประมาณไดถู้กตอ้ง (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 

     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลอ้งกบั Thailand ๔.๐ (๕) 

     ๕.๗  โครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั (๕) 

     ๕.๘  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนืภายใตห้ลกัประชารัฐ (๕) 

     ๕.๙   งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวธีิการงบประมาณ  (๕) 

     ๕.๑๑  มีการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  (๕) 

     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๒. การประเมินผลการนา 

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปีไป 

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 

๑) การควบคุมท่ีมีการใชต้วัเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใชว้ดัผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวดัจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนัน่เองวา่เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไวห้รือไม่จ านวนท่ี
ด าเนินการจริงตามท่ีไดก้ าหนดไวเ้ท่าไหร่ จา้นวนท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการไดมี้จ านวนเท่าไหร่ามารถอธิบายไดต้ามหลกั
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพฒันาทอ้งถ่ินตามอ านาจ
หนา้ท่ีท่ีไดก้ าหนดไว ้

๒) วเิคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐ 

 

 

๓. การประเมินผลการนา 

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปีไป 

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิค
ต่างๆ มาใชเ้พ่ือวดัว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการใน
พ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความตอ้งการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หนา้ท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วสัดุครุภณัฑ ์การด าเนินการ
ต่างๆ มีสภาพหรือลกัษณะถูกตอ้ง คงทน ถาวรสามารถใชก้ารไดต้าม
วตัถุประสงคห์รือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบติัราชการท่ีบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนการปฏิบติัราชการ
ตามท่ีไดรั้บงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกบัส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

 

๑๐ 

 

 

๔ . แ ผ น ง า น แ ล ะ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

 

๑) วเิคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดา้นต่างๆ มีความสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จดัท าโครงการพฒันาทอ้งถ่ินโดยใช ้SWOTAnalysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลกัการ บูรณาการ 

(Integration) กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกนั 

๒) วเิคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดา้นต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ิน (ดา้นการเกษตรและแหล่ง
นา้)(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

๑๐ 

 

 

๕. โครงการพฒันา 

๕.๑ ความชดัเจนของช่ือ 

      โครงการ 

 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ีเป็นโครงการท่ีมีวตัถุประสงคส์นองต่อ
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
ด าเนินการเพ่ือใหก้ารพฒันาบรรลุตามวสัิยทศัน์ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีก าหนดไว ้ช่ือโครงการมีความชดัเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง อ่านแลว้เขา้ใจไดว้่าจะพฒันาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 

 

 

๕.๒ ก าหนวตัถุประสงค์
สอดคลอ้งกบัโครงการ 

 

มีวตัถุประสงคช์ดัเจน (clear objective) โครงการตอ้งก าหนด
วตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคลอ้ง
กบัหลกัการและเหตผุล วธีิการด าเนินงานตอ้งสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์มีความเป็นไปไดช้ดัเจน มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 
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แนวทางเบ้ืองตน้ในการใหค้ะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์ 

     การพฒันา 

เป็นการวเิคราะห์กรอบการจดัทา้ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (ใชก้ารวเิคราะห์ SWOT Analysis/Demand 

(DemandAnalysis)/Global Demand และ Trend ปัจจยัและ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพฒันา อยา่งนอ้ยตอ้ง
ประกอบดว้ยการวเิคราะห์ศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจ, ดา้นสงัคม, ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) 

๑๐ 

 

 

 

 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต 

ของโครงการ ) มีความ 

ชดัเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณไดถู้กตอ้ง 

 

สภาพท่ีอยากใหเ้กิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีตอ้งไปใหถึ้ง
เป้าหมายตอ้งชดัเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอยา่งไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายใหช้ดัเจนวา่โครงการน้ีจะท าท่ีไหน 

เร่ิมตน้ในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ใหบ้อกชดัลงไปวา่ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลกั ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 

 

 

๕ . ๔ โครงการมีความ
สอดคลอ้งกบั  แผน
ยทุธศาสตร์ ๒๐ ปี 

 

โครงการสอดคลอ้งกบั (๑) ความมัน่คง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั (๓) การพฒันาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั
ทางสงัคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (๖) การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ เพ่ือใหเ้กิดความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื 

(๕) 

 

 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต 

ของโครงการ ) มีความ 

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา 

เ ศ ร ษ ฐ กิจ แ ล ะ               
สังคมแห่งชาติ 

 

โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนยก์ลางการพฒันา (๓) ยดึวิสัยทศัน์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลกัการน าไปสู่
การปฏิบัติให้ เกิดผลสัมฤท ธ์ิอย่างจริงจังใน  ๕  ปี ท่ี ต่อยอดไป สู่
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใตแ้นวทางการพฒันา (๑) การ
ยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัและการหลุดพน้กบัดกัรายไดป้านกลางสู่
รายไดสู้ง(๒) การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรูประบบ
เพ่ือสร้างสังคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหล่ือมล้าทาง
สังคม (๔)การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม (๖)การบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

(๕) 
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๕.๖ โ ค ร ง ก า ร               

มีความสอดคลอ้งกบั 

Thailand  ๔.๐ 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ย
นวตักรรม ท านอ้ย ไดม้าก เช่น (๑) เปล่ียนจากการผลิตสินคา้ โภคภณัฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวตักรรม (๒) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม  ไป สู่การขับ เค ล่ือนด้วยเทคโนโลยี  ความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม (๓) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 

ไปสู่การเนน้ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดว้ยวทิยาการ 

ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั
และพฒันาแลว้ต่อยอดความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ดา้นเกษตร
เทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสุข วฒันธรรม ฯลฯ 

(๕) 

 

 

๕.๗ โครงการสอดคลอ้ง 

กบัยทุธศาสตร์จงัหวดั 

 

โครงการพฒันาทอ้งถ่ินมีความสอดคลอ้งกบัหว้งระยะเวลาของ 

แผนพฒันาจงัหวดัท่ีไดก้ าหนดข้ึน เพ่ือขบัเคล่ือนการพฒันา
ทอ้งถ่ินเสมือนหน่ึงการขบัเคล่ือนการพฒันาจงัหวดั ซ่ึงไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกนัได ้นอกจากน้ีโครงการพฒันา
ทอ้งถ่ินตอ้งเป็นโครงการเช่ือมตอ่หรือเดินทางไปดว้ยกนักบั
ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ีไดก้ าหนดข้ึนท่ีเป็นปัจจุบนั 

(๕) 

 

 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕.๘ โครงการแกไ้ขปัญหา  
ค ว า ม ย า ก จน หรือการ
เสริมสร้างใหป้ระเทศชาติ
มัน่คง มัง่คัง่  ย ัง่ยนื ภายใต้
หลกัประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใตพ้ื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 

ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายไดเ้ป็น
โครงการท่ีประชาชนตอ้งการเพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนื ซ่ึงมีลกัษณะท่ีจะให้
ทอ้งถ่ินมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นทอ้งถ่ินท่ีพฒันาแลว้ ดว้ยการ
พฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ิน  

(ดา้นการเกษตรและแหล่งนา้) (LSEP) 

(๕) 

 

 

๕.๙ งบประมาณ มีความ 

สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะตอ้งค านึงถึงหลกัส าคญั ๕ ประการใน
การจดัทกโครงการไดแ้ก่ (๑) ความประหยดั (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)

ความยติุธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 

 

 

๕.๑๐ มีการประมาณการ 

ราคาถูกตอ้งตามหลกั 

วธีิการงบประมาณ 

 

การประมาณการราคาเพ่ือการพฒันาตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัโครงการ
ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการทางช่าง หลกัของราคากลาง ราคากลาง
ทอ้งถ่ินมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ใน
เชิงประจกัษมี์ความคลาดเคล่ือนไม่มากกวา่หรือไม่ต ่ากว่าร้อยละ
ห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั  

เงินสะสม หรือรายจ่ายพฒันาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(๕) 

 

 

๕ . ๑ ๑ มีการก าหนด 

ตวัช้ีวดั ( KPI) และ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

มีการก าหนดดัชนี ช้ีว ัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI)ท่ี
สามารถวดัได(้measurable) ใชบ้อกประสิทธิผล (effectiveness)ใชบ้อก
ประสิทธิภาพ  (efficiency) ได้ เช่น  การก าหนดความพึงพอใจการ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอนัเกิดจากผลของวตัถุประสงคท่ี์เกิดท่ีส่ิงท่ี
ไดรั้บ (การคาดการณ์ คาดวา่จะไดรั้บ) 

(๕) 
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๓.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ .๑ ๒  ผ ล ท่ี ค าด ว่าจ ะ
ไ ด้ รั บ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วตัถุประสงค ์

 

ผลท่ีไดรั้บเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พฒันาซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว  ้การได้ผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตอ้งเท่ากับวตัถุประสงค์หรือมากกว่าวตัถุประสงค์ ซ่ึง
การเขียนวตัถุประสงค์ควรค านึงถึง  (๑) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ  (๒) วดัและ
ประเมินผลระดบัของความส าเร็จได ้

(๓) ระบุส่ิงท่ีตอ้งการด าเนินงานอยา่งชดัเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง 

(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(๕) 

 

 

รวมคะแนน ๑๐๐  
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สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในภาพรวม 

   ๓.๑ การวดัผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ขอ้ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทา้แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดวา่ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน และ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่
สามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ ขอ้ ๒๙ (๓) ก าหนดวา่ ใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพ่ือใหผู้บ้ริหาร
ทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชน
ในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้วนั นบัแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่
นอ้ยกวา่สามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีโดยใชรู้ปแบบเชิงพรรณา ซ่ึง
สามารถแสดงไดท้ั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอ้มูลต่าง ๆ จากใชแ้บบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

   (๑)   แบบตวับ่งช้ีการปฏิบติังาน (Performance Indicators) 

(๒)  แบบบตัรคะแนน (Scorecard Model) แบบบตัรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 

   (๓)   แบบมุ่งวดัผลสมัฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 

(๔)   แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตวัแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 

(๕)   แบบวดักระบวนการปฏิบติังาน (Process Performance Measurement System  (PPMS))   
         ระบบการวดักระบวนการปฏิบติังานหรือ PPMS 

  (๖)    แบบการประเมินโดยใชวิ้ธีการแกปั้ญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ Problem- Solving Method 

  (๗)   แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 

   (๘)   แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

   (๙)   แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) 

   (๑๐)  แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 

   (๑๑)  แบบอ่ืน ๆ ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดข้ึน ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบตามขอ้ (๑)-(๑๐)   
                                        หรือเป็นแบบผสมก็ได ้

  ๗.๒  เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจ้ริง ๆ คืออะไร ค่าใชจ่้าย (Cost) เวลา (Time)     
                         เป็นไปตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 

   ๗.๓  ประชาชนไดป้ระโยชน์อยา่งไรหรือราชการไดป้ระโยชน์อยา่งไร 

   ๗.๔  วดัผลนั้นไดจ้ริงหรือไม่ หรือวดัไดเ้ท่าไหร่  (Key Performance Indicators : KPIs) 

   ๗.๕  ผลกระทบ (Impact) 

๔.  ข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ในอนาคต 

  ๔.๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  ๔.๒  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพฒันา 
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