
คำนำ 

  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได้บัญญัติใหม้ีองค์กรรับผดิชอบในการจัดทำแผนการกระจ่ายอำนาจใหอ้งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้กำหนดการถ่ายโอนภารกิจและการจัดสรรสัดส่วนของภาษีเพื่อให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปบริหารจัดการ  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  ดังนั้น  อาศัยอำนาจตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุด  ที่  มท.๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑   

ลงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  และด่วนที่สุด  มท.๐๘๑๐.๓/ว๔๐๙๑  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  

๒๕๖๒  โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบ

บูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๑๙  วรรคสาม  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น

ระยะเวลา  ๕  ปี  เพื่อมคีวามสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด  ตลอดจนสามารถ

บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพืน้ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะก่อใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 

  เทศบาลตำบลดงหลวง  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ 

  เทศบาลตำบลดงหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

คงจะประสบผลสำเร็จตามที่ได้วางไว้และสามารถแก้ไขปัญหาใหก้ับประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

คำนำ 

ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                     ๑ 

ส่วนที่  ๒  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค          ๑๘ 

ส่วนที่  ๓  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ           ๕๐ 

      บัญชีครุภัณฑ์                     ๑๖๑ 

ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล           ๑๖๒ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สว่นท่ี  ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ 

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมืองการปกครอง 

๓. ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 

๔. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม 

๕. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบรกิารพื้นฐาน 

๖. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 

๗. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

๘. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 

๙. ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล 

๑๐. ข้อมูลเกี่ยวกับอตัรากำลัง 

๑๑. ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(๑) 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

สภาพทั่วไป 

               เทศบาลตำบลดงหลวง  เป็นเทศบาล  ๑  ใน  ๓  เทศบาลตำบลดงหลวง  ได้รับการยกฐานขึ้น

เป็น  เทศบาลตำบลดงหลวง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้  เมื่อวันที่  ๒๗  ตุลาคม  

๒๕๕๒  และสำนักงานเทศบาลตำบลดงหลวง  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓  บ้านดงหลวง  อำเภอดงหลวง  จังหวัด

มุกดาหาร  เป็นเทศบาลขนาดเล็ก  ต่อมาได้เป็นเทศบาลขนาดกลาง  เมื่อวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๗  อยู่

ทางทิศเหนือของอำเภอดงหลวง  โดยห่างจากอำเภอดงหลวง  ประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ห่างจากจังหวัด

มุกดาหาร  ประมาณ  ๕๘  กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานคร  ๖๔๓  กิโลเมตรและมีประวัติการตั้ง

ถิ่นฐานมานานหลายปีมีชนเผ่าพื้นเมือง  คือไทกะโซ่  ส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่ม

ชนที่ถือปฏิบัติกันมาจากบรรพบุรุษ  ตามความเชื่อของชนเผ่า  เช่น  โซ่ทั่งบั้ง  พิธีเหยา  พิธีซางกระพูด  

เป็นต้น  ซึ่งเป็นสิ่งภาคภูมใิจในเอกลักษณ์ของชาวกะโซ่ยิ่งนัก 

               ในอดีต  ประมาณ  ๑๘๖  ปีก่อน  ในสมัยราชการที่  ๒  เมื่อประมาณ  พ.ศ.๒๓๕๙  ชาวไทย

กะโซ่กลุ่มหนึ่งซึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง  บริเวณเมืองมหาชัย  ในแขวงคำม่วน  แขวงสะหวันนะ

เขต  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน  ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในภาคอีสานของ

ประเทศไทย  โดยการนำของ  เพี้ยแก้ว  นครอินทร์  ซึ่งเป็นบรรพบุรุษผู้นำไทยชาวกะโซ่  ได้เห็นว่าเป็น

พืน้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารแวดล้อมไปด้วยที่ราบลุ่มเชงิเขา  เหมาะสมในการปลูกพืชและ

เลี้ยงสัตว์  เพื่อดำรงชีวิต  จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านดงหลวง  และหัวหน้าชาวไทยกะโซ่ต่อมาได้เป็น

กำนันตำบลดงหลวงคนแรกมีบรรดาศักดิ์ว่า  “หลวงมโนไพรพฤกษ์”  ชาวไทยกะโซ่ในท้องถิ่นส่วนมากใช้

นามสกุลเดียวกันคือ  วงค์กระโซ่  และโซ่เมืองแซะ  ชาวกะโซ่หรือบางแห่งก็เรียกว่า  “โซ่”  หรือ  “โส้”  

แต่ในพจนานุกรมฉบับบัณฑติยสถาน  “เขียนว่ากะโซ่”     คำว่า  กะโซ่มาจากคำว่า   

“ข่าโซ่”  หมายถึงข่าพวกหนึ่งในตระกูลเดียวกันกับพวกข่าหรือบูรและถือว่าเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันกับขอม

โบราณและขอมเขมร  กะโซ่ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างจากพวกข่าทั่วไป  ชาวกะโซ่อีก

พวกที่อพยพมาจากแขวงอัตปือของลาวไปอยู่ในเขต  จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดสุรินทร์  เรียกว่าพวกส่วย

หรอืกุย  พูดภาษาเดียวกับชาวกะโซ่  ชาวกะโซ่ที่อพยพข้ามโขงมาในสมัยรัฐกาลที่  ๓  ได้มาตั้ง   

เมืองที่รามราช  อยู่จังหวัดนครพนม  เมืองกุสุมาลย์มณฑล  อยู่จังหวัดสกลนคร 

พิธีกรรมโซ่ทั่งบั้ง 

               เป็นภาษาชาวไทยอีสานเรียกชื่อพิธีกรรมของชาวกะโซ่  คำว่า  “โซ่”  หมายถึงพวกกะโว่  คำ

ว่า  ถั่ง/ทั่ง  แปลว่ากระทุ้งหรอืกระแทก  คำว่า  บั้ง  หมายถึง  บ้องหรอืกระบอกไม้ไผ่  โซ่ทั้งบั้งก็คือการใช้ 

 



(๒) 

กระบอกไม้ไผ่ยาวประมาณ  ๓  ปล้องกระทุ้งดินเป็นจังหวะและมีผู้ร่ายรำและร้องรำไปตามจั งหวะใน

พิธีกรรม  “ของชาวกะโซ่” 

พิธีเหยา 

               ในการรักษาคนป่วยหรือเรียกขวัญคล้ายๆกับพิธีกรรมของชาวอีสานทั่วไป  เพื่อเป็นกำลังใจให้

ผูป้่วยหรือการเรียกขวัญ  โดยหมอผีจะทำหนา้ที่เป็นล่ามสอบถามวิญญาณของบรรพบุรุษ 

ภาษาของชาวกะโซ่ 

               ภาษาที่ชาวกะโซ่ใช้คือ  ภาษาโซ่  บางทีก็เรียกว่า  “ข่าโซ่”  เป็นภาษาหนึ่งของตระกูลออสโตร

เอเชียติกกลุ่มภาษามอญ/เขมร  สาขากุตุ  เช่น 

               ภาษาโซ่                    ภาษาไทย                    ภาษาอังกฤษ 

               มะนะชิจัก                 กลิ่นตัว                        Body  odour 

               โบย                           เมา                               Drunk 

               อะฮัก                         ไอ                                Cough 

               ฮูน                             ดม                                Sniff 

๑.  ที่ตั้ง 

               เทศบาลตำบลดงหลวง  หมู่ที่   ๓  ตำบลดงหลวง  อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร  

ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอดงหลวง  ๑  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร  ๕๘  กิโลเมตร  ห่างจาก

กรุงเทพมหานคร   ๖๔๓  กิโลเมตร 

๒.  เน้ือที่ 

               เทศบาลตำบลดงหลวง  มพีืน้ที่รวมทั้งสิน้  ๘๔  ตารางกิโลเมตร   

๓.  อาณาเขตติดต่อ 

               เทศบาลตำบลดงหลวงมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  ต่างๆดังนี้ 

               ทิศเหนือ  ติดต่อกับพืน้ที่ตำบลพุ่มแก  และตำบลพิมาน  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

               ทศิใต้  ติดต่อกับพืน้ที่เทศบาลตำบลหนองแคน  อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร 

               ทิศตะวันออก  ติดต่อกับพืน้ที่ตำบลหนองบัว  อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร 

               ทศิตะวันตก  ติดต่อกับพืน้ที่ตำบลพังแดง  อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร 



(๓) 

๔.  ภูมิประเทศ 

               ลักษณะภูมอิากาศ  ของตำบลดงหลวง  เป็นมรสุมมีฤดู  ดังนี้ 

               -ฤดูร้อน   ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  มนีาคม  ถึง  เดือนพฤษภาคม 

               -ฤดูฝน     ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  มถิุนายน  ถึง  เดือนตุลาคม 

               -ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  พฤศจกิายน  ถึง  เดือนกุมภาพันธ์ 

๕.   เขตการปกครอง   

               เทศบาลตำบลดงหลวง   มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลดงหลวง   

จำนวน  ๑๒  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน ชือ่ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน หมายเหตุ 

๑ บ้านโพนแดง นายคำไทย  โพนสุภาพ ผูใ้หญ่บ้าน 

๒ บ้านเปียด นางโอเลีย้ง  คำปิตะ ผูใ้หญ่บ้าน 

๓ บ้านดงหลวง นายภูมี  วงค์กระโซ่ ผูใ้หญ่บ้าน 

๔ บ้านเลื่อนเจรญิ นายเด่นพงษ์  สำราญจักร ผูใ้หญ่บ้าน 

๕ บ้านแสงสว่าง นายสงวน  วงค์กระโซ่ ผูใ้หญ่บ้าน 

๖ บ้านหนองขอนแก่น นายคำผาง  วงค์กระโซ่ ผูใ้หญ่บ้าน 

๗ บ้านใหม่ นางยามจุรี  วงค์กระโซ่ ผูใ้หญ่บ้าน 

๘ บ้านโสก นายสิริพันธ์  วงศ์กระโซ่ กำนัน 

๙ บ้านหนองหมากสุก นายบุญหนา  วงค์กระโซ่ ผูใ้หญ่บ้าน 

๑๐ บ้านดงหลวง นายสมชาย  ทองคำ ผูใ้หญ่บ้าน 

๑๑ บ้านไทยเจรญิ นายพรมมา  วงค์กระโซ่ ผูใ้หญ่บ้าน 

๑๒ บ้านนางนวล นายยั่งยืน  เครือศรี ผูใ้หญ่บ้าน 



(๔) 

๖.  การแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 เทศบาลตำบลดงหลวงได้แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น  ๒  เขต  ดังนี้ 

๑. เขตเลือกตั้งที่  ๑  ประกอบไปด้วย 

หมู่ที่  ๒  บ้านเปียด 

หมู่ที่  ๓  บ้านดงหลวง 

หมู่ที่  ๖  บ้านหนองขอนแก่น 

หมู่ที่  ๑๐  บ้านดงหลวง 

หมู่ที่  ๑๒  บ้านนางนวล 

๒. เขตเลือกตั้งที่  ๒  ประกอบไปด้วย 

หมู่ที่  ๑  บ้านโพนแดง 

หมู่ที่  ๔  บ้านเลื่อนเจรญิ 

หมู่ที่  ๕  บ้านแสงสว่าง 

หมู่ที่  ๗  บ้านใหม่ 

หมู่ที่  ๘  บ้านโสก 

หมู่ที่  ๙  บ้านหนองหมากสุก 

หมู่ที่  ๑๑  บ้านไทยเจรญิ   

๗.  ประชากร  (ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๓) 

               ประชากร  รวมทั้งสิน้  ๘,๑๓๕   คน  แยกเป็น  จำนวนครัวเรือน  ๒,๔๘๓  ครัวเรือน 

               -ชาย   ๔,๐๕๔   คน  -หญิง  ๔,๐๘๑   คน 

๘.  ประชากร  รวมทั้งสิน้  ๘,๑๓๕  คน 

 ๑.  ประชากรอายุต่ำกว่า  ๑๘  ปี  โดยแยกเป็น  (๐-๑๗) 

 ชาย  ๙๗๘  คน  หญิง  ๙๕๕  คน 

๒.  ประชากรอายุมากกว่า  ๑๘-๖๐  ปี  โดยแยกเป็น 

 ชาย  ๒,๖๗๒  คน  หญิง  ๒,๖๑๖  คน 

๓.  ประชากรอายุมากกว่า  ๖๐  ปี  โดยแยกเป็น 

 ชาย  ๔๐๔  คน  หญิง ๕๑๐  คน 



(๕) 

โดยแยกเป็นรายหมู่บ้านดังน้ี 

 

หมู่ที่ 

 

ชื่อหมู่บ้าน 

 

จำนวนครัวเรอืน 

จำนวนประชากร  

รวม 

 

หมายเหตุ ชาย หญิง 

๑ บ้านโพนแดง ๑๓๘ ๒๔๒ ๒๓๘ ๔๘๐  

๒ บ้านเปียด ๒๒๗ ๔๓๕ ๔๐๘ ๘๔๓  

๓ บ้านดงหลวง   ๓๔๕ ๓๘๖ ๓๘๔ ๗๗๐  

๔ บ้านเลื่อนเจรญิ ๓๙๘ ๕๑๒ ๔๙๘ ๑,๐๑๐  

๕ บ้านแสงสว่าง ๑๘๒ ๓๕๕ ๓๙๕ ๗๕๐  

๖ บ้านหนองขอนแก่น ๒๒๔ ๔๐๓ ๔๕๑ ๘๕๔  

๗ บ้านใหม่ ๑๘๑ ๓๓๕ ๓๒๘ ๖๖๓  

๘ บ้านโสก ๑๐๓ ๑๘๕ ๑๙๓ ๓๗๘  

๙ บ้านหนองหมากสุก ๔๓ ๗๙ ๗๔ ๑๕๓  

๑๐ บ้านดงหลวง ๒๔๑ ๓๙๖ ๔๔๙ ๘๔๕  

๑๑ บ้านไทยเจรญิ ๑๙๖ ๓๖๖ ๓๓๐ ๖๙๖  

๑๒ บ้านนางนวล ๒๐๕ ๓๕๒ ๓๒๕ ๖๗๗  

  

 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงหลวง  ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมอืงและประชาชนในเขต

เทศบาลยังมสี่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลอืงานของเทศบาล  เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาล

ในการดำเนินการต่างๆ  เช่น  การจัดเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้อถิ่น  เวทีประชาคมการ

ดำเนนิงานของตลาดเทศบาลตำบลดงหลวง 

 



(๖) 

๙.  สภาพสังคม 

               ๙.๑  การศกึษา 

               ๙.๑.๑  โรงเรียนประถมศกึษา                จำนวน  ๔  แห่ง 

               ๙.๑.๒  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   จำนวน  ๕  แห่ง 

               ๙.๑.๓  โรงเรียนมัธยมศกึษา                  จำนวน  ๑  แห่ง 

               ๙.๑.๔  โรงเรียนอนุบาลเอกชน                จำนวน  ๑  แห่ง 

               ๙.๑.๕  ศูนย์การศกึษานอกโรงเรยีน          จำนวน  ๑  แห่ง 

               ๙.๑.๖  ห้องสมุดประชาชน                     จำนวน  ๑  แห่ง 

๑๐.  สภาพทางเศรษฐกิจ 

               ๑๐.๑  อาชีพของประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลดงหลวงประกอบอาชีพ  เกษตรอันได้แก่ ทำไร ทำนา เลี้ยงสัตว์

และรับจ้าง 

               ๑๐.๒  หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลดงหลวง 

               ๑๐.๒.๑  ปั๊มนำ้มันและก๊าซ                     จำนวน  ๑๖  แห่ง 

               ๑๐.๒.๒  โรงสีขา้วเล็ก                           จำนวน  ๒๐  แห่ง 

               ๑๑.๒.๓  ธนาคาร                                จำนวน  ๑    แห่ง 

๑๑.  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

               ๑๑.๑  วัด/สำนักสงฆ์                            จำนวน  ๑๗  แห่ง 

               ๑๑.๒  ศาลเจ้าปู่                                  จำนวน  ๑๒  แห่ง 

๑๒.  การสาธารณสุข 

               ๑๒.๑  โรงพยาบาลของรัฐ  ขนาด  ๓๐  เตียง              จำนวน  ๑  แห่ง 

               ๑๒.๒  สาธารณสุขอำเภอ                                     จำนวน  ๑  แห่ง 

               ๑๒.๓  สำนักงานมาลาเลีย                                    จำนวน  ๑  แห่ง 

               ๑๒.๔  ร้านขายยาปัจจุบัน                                     จำนวน  ๒  แห่ง 

               ๑๒.๕  อัตราการใชส้้วมราดน้ำ  รอ้ยละ  ๗๐ 

๑๓.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

               ๑๓.๑  สถานีตำรวจ                                                 จำนวน  ๑  แห่ง 

               ๑๓.๒  กองรอ้ย  อส. อำเภอดงหลวง  ที่  ๘                    จำนวน  ๑  แห่ง 



(๗) 

๑๔.  การบรกิารพื้นฐาน 

               ๑๔.๑  การคมนาคม 

               ๑๔.๑.๑  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๘๗ 

               ๑๔.๑.๒  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๐๔ 

               ๑๔.๑.๓  ทางหลวงชนบทบ้านใหม่    หมู่ที่  ๗  ระยะทาง  ๑.๕  กิโลเมตร 

               ๑๔.๑.๔  ทางหลวงชนบทบ้านหนองขอนแก่น-บ้านโพนแดง  ระยะทาง  ๓.๖  กิโลเมตร 

               ๑๔.๑.๕  ทางหลวงชนบทบ้านโสก  หมู่ที่  ๘  ระยะทาง  ๘  กิโลเมตร 

               ๑๔.๑.๖  ทางหลวงชนบทบ้านดงหลวง หมู่ที่  ๑๐  บ้านแสงสว่าง  หมู่ที่  ๕  ระยะทาง   

๓  กิโลเมตร 

               ๑๔.๑.๗  ทางหลวงชนบทบ้านโพนแดง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหมากสุก  หมู่ที่ ๙  ระยะทาง  

๒  กิโลเมตร 

      ๑๔.๑.๘  โรงแรม/รีสอร์ท  จำนวน  ๓  แห่ง   

๑๕.  การโทรคมนาคม 

               ๑๕.๑  ที่ทำการไปรษณีย์                        จำนวน  ๑  แห่ง 

      ๑๕.๒  มีบริการขนส่งด่วนเอกชน            จำนวน  ๑  แห่ง 

      ๑๕.๓  โทรศัพท์มีจำนวนผู้ใชโ้ดยประมาณ  จำนวน  ๕,๕๐๐  คน 

      ๑๕.๔  อินเตอร์เน็ตใยแก้วนำแสงไฟเบอร์    จำนวน  ๕๐๐  ราย 

      ๑๕.๕  มที่ารถขนส่ง            จำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริการทุกวัน 

๑๖.  การไฟฟ้า 

               ๑๖.๑  จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง  ๑๒  หมู่บ้านและมีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค            

ที่ใช ้ ๑  แห่ง 

๑๗.  แหล่งน้ำธรรมชาติ 

               ๑๗.๑  ลำน้ำ,ลำห้วย                                 จำนวน  ๙  แห่ง 

               ๑๗.๒  บึง,หนองนำ้                                   จำนวน  ๓  แห่ง 

๑๘.  แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 

               ๑๘.๑  ฝาย                                               จำนวน    ๑๗   แห่ง 

               ๑๘.๒  บ่อน้ำตื้น                                         จำนวน  ๑๑๓   แห่ง 

               ๑๘.๓  บ่อโยก(บาดาล)                                 จำนวน    ๕๑   แห่ง 

               ๑๘.๔  สระน้ำ                                             จำนวน     ๑๖   แห่ง 

               ๑๘.๕  อ่างเก็บน้ำ                                         จำนวน     ๓   แห่ง 



(๘) 

๑๙.  มวลชนจัดตั้ง 

               ๑๙.๑  ลูกเสือชาวบ้าน  ๔  รุ่น                     จำนวน  ๖๓๒   คน 

               ๑๙.๒  ไทยอาสาป้องกันชาติ  ๒  รุ่น              จำนวน  ๒๓๔   คน 

               ๑๙.๓  อปพร.                                         จำนวน  ๑๐๐   คน 

๒๐.  กองทุน  สปสช.  ของเทศบาลตำบลดงหลวง  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

โครงการ งบประมาณ อนุมัติ ดำเนนิการแล้ว 

๑. ๑.  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬาฟุตบอลเยาวชน

ตำบลดงหลวง 

๕๐,๐๐๐ อนุมัติ ดำเนนิการแล้ว 

๒. ๒.  โครงการป้องกันเด็กจมน้ำเทศบาลตำบลดงหลวง ๒๐,๐๐๐ อนุมัติ ดำเนนิการแล้ว 

๓. ๓.  โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลดง

หลวง 

๑๙,๐๐๐ อนุมัติ ดำเนนิการแล้ว 

๔. ๔.  โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินการอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.)  ตำบลดงหลวง 

๑๐,๗๐๐ อนุมัติ ดำเนนิการแล้ว 

๕. ๕.  โครงการไทบูรกะแนงออ ๒๑,๖๐๐ อนุมัติ ดำเนนิการแล้ว 

๖. ๖.  โครงการพัฒนาศักยภาพครู  ผู้ปกครอง  ด้านการคัด

กรองส่งเสริมและพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ตำบลดงหลวง 

๑๙,๙๕๐ อนุมัติ ดำเนนิการแล้ว 

๗. ๗.  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกพืน้ที่ตำบลดง

หลวง  อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร 

๑๙,๙๖๘ อนุมัติ ดำเนนิการแล้ว 

๘. ๘.  โครงการเยาวชนรุ่นใหม่  ต้านภัยยาเสพติด  ร.ร.บ้านโสก ๒๘,๐๐๐ อนุมัติ ดำเนนิการแล้ว 

๙. ๙.  โครงการรักษสมุนไพรใส่ใจสุขภาพโรงเรียนบ้านโสก ๑๑,๘๐๐ อนุมัติ ดำเนนิการแล้ว 

๑๐. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก  ตำบลดง

หลวง 

๓๐,๐๐๐ อนุมัติ ดำเนนิการแล้ว 

๑๑. โครงการเข้าค่ายคุณธรรมด้านภัยยาเสพติด  ร.ร.บ้าน

โสก 

๑๐,๐๐๐ อนุมัติ ดำเนนิการแล้ว 

๑๒. โครงการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคมอืเท้าปาก  

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด  ทต.ดงหลวง 

๑๐,๐๐๐ อนุมัติ ดำเนนิการแล้ว 

 



(๙) 

กองทุน  สปสช.  ของเทศบาลตำบลดงหลวง  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

โครงการ งบประมาณ อนุมัติ ดำเนนิการแลว้ 

๑๓. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ทั้ง  ๔  ด้าน  

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดงหลวง 

๑๐,๐๐๐ อนุมัติ ดำเนนิการแล้ว 

๑๔. โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริม

พัฒนาการเด็กเล็ก  (ศพด.ในสังกัด  ทต.ดงหลวง) 

๑๓,๘๐๐ อนุมัติ ดำเนนิการแล้ว 

๑๕. โครงการรณรงค์พัฒนาหมู่บ้านปลอดยุงลายควบคุม

ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

๒๕,๐๐๐ อนุมัติ ดำเนนิการแล้ว 

๑. ๑๖.     โครงการเทศบาลตำบลดงหลวงห่วงใย  ใส่ใจสุขภาพ  

ผูสู้งอายุ 

๓๒,๕๐๐ อนุมัติ ดำเนนิการแล้ว 

๒. ๑๗.     โครงการออกกำลังกาย  เตน้  แอโรบิคเพื่อสุขภาพ  

ตำบลดงหลวง 

๙,๐๐๐ อนุมัติ ดำเนนิการแล้ว 

 

๒๑.  สถานที่ออกกำลังกาย/พักผ่อนหย่อนใจ 

 สนามกีฬา  จำนวน  ๖  แห่ง 

-  สนามกีฬาเทศบาลตำบลดงหลวง 

- สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดงหลวง 

- สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเปียด 

- สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโสก 

- สนามกีฬาโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

- สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโพนแดง 

 สวนสุขภาพ  จำนวน  ๑  แห่ง 

- สวนสาธารณะหนองแฝก 

 

 

 

 



(๑๐) 

๒๒.  การสังคมสังเคราะห์ 

 เทศบาลได้ดำเนนิการด้านสังคมสังเคราะห์  ดังนี้ 

๑. ดำเนนิการจ่ายเบีย้ยังชีพให้กับผูสู้งอายุ/ผูพ้ิการและผูป้่วยเอดส์ 

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

๓. ประสานการทำบัตรผูพ้ิการ 

๔. ตั้งโครงการช่วยเหลอืผูย้ากจน  ยากไร้  รายได้นอ้ย  และผู้ดอ้ยโอกาสไร้ที่พึ่ง 

๕. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผูด้้อยโอกาสไร้ที่พึง 

การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา  คนพิการ  ในเขตเทศบาลตำบลดงหลวง  พ.ศ.๒๕๖๒   

ประเภท จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ  (ราย) จำนวน  (บาท) 

เงินเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ ๙๑๖ ๗,๒๘๘,๘๐๐ 

เงินเบี้ยยังชพีคนพิการ ๒๐๔  บวกจำนวนคนเพิ่มร้อยละ  ๓  %  ๒,๐๑๖,๐๐๐ 

เงินเบี้ยยังชพีผูต้ิดเชือ้  HIV ๑๖ ๙๖,๐๐๐ 

 

๒๓.  งานประเพณีสงกรานต์ 

 วันสงกรานต์  คือวันขึน้ปีใหม่ตามประเพณีไทย  เทศกาลสงกรานต์นีจ้ะตรงกับวันที่  ๑๒-๑๕  

เมษายน  ของทุกปี  ประชาชนทั่วไปจะแสดงความเคารพต่อผูสู้งอายุ  และผูท้ี่เคารพนับถือด้วยการทำพิธี

รดน้ำดำหัวเป็นโอกาสสมาชิกในครอบครัวจะได้พบกันพร้อมหน้าพร้อมตา  ชาวอำเภอดงหลวงได้ตระหนัก

ถึงความสำคัญของประเพณีดังกล่าว  จึงได้ร่วมสบืสานประเพณีสงกรานต์  โดยร่วมกับชุมชนของแต่ละ

ชุมชนในพื้นที่ตำบลดงหลวงและความสมานสามัคคีภายในชุมชนของอำเภอดงหลวง  โดยได้มกีารจัด

กิจกรรม  จัดขบวนแห่นางสงกรานต์จากหน้าอำเภอดงหลวงถนนเปรมพัฒนาไปยัง  วัดโพธิ์ศร ี หมู่ที ่ ๑๐

เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงานนีส้ืบไป 

 

 

 

 

 



(๑๑) 

 

 
 

 

 



(๑๒) 

๒๔.  งานประเพณลีอยกระทง   

 เป็นประเพณีของไทยแต่ดั้งเดิม  ที่มกีารปฏิบัติสืบสานกันมาตั้งแต่โบราณกาล  ซึ่งตรงกับวันขึน้  

๑๕  ค่ำ  เดือน  ๑๒  ตามปฏิทิน  (เดือน  ๑๒)  มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจกิายน  เป็นการสะเดาะ

เคราะห์และขอขมาต่อเจ้าแม่คงคา  ประเพณีลอยกระทงได้สืบทอดกันมาตั้งแต่เมืองสุโขทัยเป็นราชธานี  

ประเพณีวันลอยกระทงในประเทศไทย  ได้กำหนดจัดงานทุกพืน้ที่ทั่วประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่

ติดกับแม่นำ้ลำคลองหรอืแห่งน้ำต่างๆ  ในแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไปในอำเภอดง

หลวงประชาชนได้ร่วมมอื  ร่วมใจผลติกระทงใหญ่แห่ตามถนนเปรมพัฒนาจากหน้าอำเภอไปยังสนาม

หนองแฝก  มีการประกวดการทำกระทงเล็กของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ  กลางคนืมีการประกวดนางนพ

มาศและมีมหรสพซึ่งได้มีการจัดเป็นประจำทุกปี 

     

 
 



(๑๓) 

๒๕.  การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  (พิธีหมอเหยาเลี้ยงผี) 

 เป็นการรักษาคนป่วยหรือเป็นการเรียกขวัญคล้ายๆกับพิธีกรรมของชาวอีสานทั่วไป  เพื่อเป็น

กำลังใจให้ผู้ป่วยหรอืการเรียกขวัญ  โดยหมอผีจะทำหน้าที่เป็นล่ามสอบถามวิญญาณของบรรพบุรุษ 

 

 
 

 

 
 



(๑๔) 

๒๖.งานประเพณเีข้าพรรษา 

 วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สำคัญวันหนึ่ง  ของพุทธศาสนิกชนชาวไทย  ตาม

พุทธประวัติกาล”วันเข้าพรรษา”  เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติใหพ้ระภิกษุสงฆ์จำ

พรรษาเป็นเวลา  ๓  เดือน  ในช่วงฤดูฝน  เพื่อไม่ใหพ้ระสงฆ์ไปเหยียบย่ำขา้ว  กล้าของชาวนาให้ได้รับ

ความเสียหาย  พระภกิษุสงฆ์จึงอธิฐานว่าจะพักประจำอยู่  ณ  ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝน  มี

กำหนด  ๓  เดือน  ประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนต่างพากันแสดงออกซึ่ง  จิตศรัทธาและเกิดความเลื่อมใส  

หล่อหลอมรวมจติใจและความสามัคคีของชุมชนท้องถิ่น รวมใจถวายเทียนจำนำพรรษาและกำหนดให้มี   

“ประเพณีการแห่เทียนจำนำพรรษา”  ขึ้น  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้ยึดมั่นธำรง

ไว้ซึ่งตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปจนถึงปัจจุบัน 

   

 

 



(๑๕) 

๒๗.  งานประเพณีออกใหม่สามค่ำ(บุญเดือนสาม) 

 ชาวโซ่ มคีวามเชื่อเกี่ยวกับประวัติการกำเนิดของเผ่าพันธุ์ โดยนำตำนานขุนบรมของลา้นช้างตอน

สรรพสัตว์มนุษยชาติเกิดจากผลน้ำเต้าปุ้งมาอธิบาย การเกิดของตน ตามตำนานน้ำเต้าปุ้ง กล่าวถึงชาวโซ่

และบรรพบุรุษผู้กล้าคือ ปู่ลางเซิง ขุนเคก ขุนคาน ที่เคยเดินทางไปอยู่ยังเมอืงแถน แต่ต้องกลับมาอยู่ยัง

เมืองมนุษย์ เนื่องจากไม่สะดวกจงึย้ายมาอยู่ที่เมอืงน้ำอ้อยหนู (เมืองนาน้อยอ้อยหนู) และเกิดเป็นมนุษย์ซึ่ง

มี ไทยลอ ไทยเลิง และไทยกวาง ซึ่งเป็นบรรพบุรุษโดยชาวโซ่ เชื่อว่า บรรพบุรุษของตนเองเกิดจากน้ำเต้า

ปุ้งจรงิ ซึ่งมีกะโซ่เป็นพี่คนโต ย้อเป็นพี่รอง ผูไ้ทยและลาวเป็นน้องคนสุดท้อง ดังนั้นชาวโซ่จงึให้ความรัก

และอภัยต่อน้อง ๆ เสมอมา พรอ้มทั้งมกีารปกป้องคุ้มครองเช่นพี่ปกครองต่อนอ้ง ๆ เสมอมา การเกิดของ

เด็กชาวโซ่ในปัจจุบันมพีิธีกรรมที่ชาวโซ่กระทำการอย่างต่อเนื่องและยังยึดถืออยู่ คือการแย่งชิงตัวเด็ก

ระหว่างผีกับคน เริ่มตั้งแต่ตั้งท้องแล้วจะทำพิธีตัดกำเนิด โดยใช้หมอที่เก่งกล้าคาถาอาคมที่ไม่เป็นหม้าย 

ด้วยการเอาด้ายสีขาวกับสีดำมาพาดศีรษะ เบิกเสนียดออกจากตัวแม่ให้ลงใส่กระทงเอาไปทิง้ทางทิศ

ตะวันตก เป็นอันเสร็จพิธี การกระทำดังกล่าวเชื่อว่า เป็นการแย่งเด็กชายหรอืเด็กหญิงที่จะมาเกิดกับผ ีซึ่ง

ได้มกีารขับไล่ไปโดยมีฝ้ายสายสิญจน์ของหมอผเีป็นสายเชื่อมในการขับให้ผไีม่สามารถมาแย่งเด็กทารก

ดังกล่าวไปจากคนได้ 

 

 

 



(๑๖) 

๒๘.  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมู่ที่ ตำบล ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

๑. นายเด่นพงษ์  สำราญจักร ๔ ดงหลวง นาฎศลิป์/ฟ้อนรำ 

๒. นางแก้วมา  วงค์กระโซ่ ๕ ดงหลวง ประดิษฐ์ใบตอง/ดอกไม้ 

๓. นางอรุน  วงค์กระโซ่ ๑๐ ดงหลวง ประดิษฐ์ใบตอง/ดอกไม้ 

๔. นายยั่งยืน  เครือศรี ๑๒ ดงหลวง แกะสลักไม้/ช่างไม้ 

๕. นายนพดล  วงค์กระโซ่ ๑๒ ดงหลวง ช่างไม้/ช่างปูน 

๖. นายสดใส  วงค์กระโซ่ ๑๐ ดงหลวง ช่างไม้/ช่างปูน 

๗. นายเหมอืน  วงค์กระโซ่ ๑๐ ดงหลวง ช่างไม้/ช่างปูน 

๘.  นายสี  วงค์กระโซ่ ๓ ดงหลวง ช่างไม้ช่างปูน 

๙. นายเหรยีญทอง  วงค์กระโซ่ ๑ ดงหลวง ช่างไม้ 

๑๐ นายสมบูรณ์  วงค์กระโซ่ ๓ ดงหลวง ช่างไม้ 

๑๑. นายสมบูรณ์  วงค์กระโซ่ ๔ ดงหลวง ช่างไม้ 

๑๒. นายสมรินทร์  วงค์กระโซ่ ๒ ดงหลวง ช่างไม้ 

๑๓. นายยอด  วงค์กระโซ่ ๙ ดงหลวง ช่างไม้ 

๑๔. นายสมบัติ  ลมืจติ ๙ ดงหลวง ช่างไม้ 

๑๕. นายป้าย  โซ่เมืองแซะ ๓ ดงหลวง บายศรีสู่ขวัญ/ทำขวัญนาค 

๑๖. นายมนตรี  วงค์กระโซ่ ๑๒ ดงหลวง บายศรีสู่ขวัญ/ทำขวัญนาค 

๑๗. นางนารี  วงศ์ภูผานนท์ ๑๐ ดงหลวง จักรสานตระกล้าพลาสตกิ 

๑๘. นางสันติ  อุปัญญ์ ๑๐ ดงหลวง จักรสานตระกล้าพลาสตกิ 

๑๙. นายบิน  วงค์กระโซ่ ๓ ดงหลวง พิธีกรรมทางศาสนา 

๒๐. นางส ี วงค์กระโซ่ ๑๐ ดงหลวง นวดแผนโบราณ 

๒๑. นางถนอมศร ี วงค์กระโซ่ ๔ ดงหลวง ทำขนมไทย 

๒๒. นายบุญเทียม  วงค์กระโซ่ ๓ ดงหลวง ภาษาถิ่น 

 



(๑๗) 

๒๙.  อัตรากำลัง 

  -  ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งสิน้  ๑๗  คน 

  -  ลูกจ้างประจำ  รวมทั้งสิ้น  -  คน 

  -  พนักงานจา้งตามภารกิจ  รวมทั้งสิน้  ๑๘  คน 

  -  พนักงานจา้งทั่วไป  รวมทั้งสิน้  ๙  คน 

  -  อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน  จำนวน  ๑๐๐  คน 

๓๐.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  -  รถยนต์ดับเพลิงและบรรทุกน้ำ  จำนวน  ๒  คัน 

  -  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  จำนวน  ๕  เครื่อง 

  -  รถยนต์กู้ชีพพร้อมอุปกรณ์ช่วยชวีิต  จำนวน  ๑  คัน 

  -  วิทยุสื่อสาร  ๑๐  เครื่อง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  ๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๓. การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(๑๘) 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

 ในการกระจ่ายอำนาจการบริหารของรัฐไปสู่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  ตาม

พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจ  พ.ศ.๒๕๔๒  ได้กำหนดรายละเอียด

เกี่ยวกับขั้นตอนและขบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณ  และอัตรากำลังของราชการส่วนกลาง

และราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้

อย่างชัดเจนว่า  ในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่

สูงขึ้น  มีอัตรากำลังมากขึ้น  รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผดิชอบที่เพิ่มขึ้นตามกันไปด้วย 

 จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  จงึมคีวามจำเป็นอย่างยิ่ง  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

จะต้องมกีารเตรียมการ  เพื่อรับรองมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณและอัตรากำลังจาก

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายกำหนด  เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  ซึ่งหมายความว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งกำหนดจุดหมายหรือ

ทิศทางในการพัฒนาของตน  ให้ชัดเจน  มีการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ที่สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆด้าน  อันเป็น

การแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่จะสามารถบริหารงาน  ใน

ความรับผดิชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจงึถือเป็นเครื่องมอืสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยในการสนับสนุนการ

วิเคราะห์  สภาพปัญหา/ความตอ้งการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อนำไปสู่การกำหนด

จุดมุ่งหมายในการพัฒนา  การกำหนดภารกิจ  และแนวทางการดำเนินงาน  เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมาย

ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะช่วยใหก้ารกำหนดแผนงาน/โครงการ  มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน  

สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน  ซึ่งนอกจากจะทำให้ปัญหา/ความตอ้งการได้รับการตอบสนองอย่าง

เหมาะสมแลว้  ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มอียู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

 หลักการสำคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ  การกำหนด

จุดมุ่งหมายการพัฒนาและการกำหนดแนวทางที่นำไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้  ทั้งนี้

เพราะ  หากมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแลว้  การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้

ไปเรื่อยๆ  เมื่อมีปัญหาอย่างซ้ำซ้อนและไม่มทีี่สิ้นสุดแล้ว  ยังอาจทำให้มีปัญหามีความรุ่นแรงมากขึ้นจน

เกินศักยภาพและแก้ไขได้ดังนั้น  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้  จงึเป็นโอกาสอันดีที่จะ

กำหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความตอ้งการและศักยภาพอย่าง 



(๑๙) 

เป็นระบบ  ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มอียู่

อย่างจำกัดแล้ว  ยังเป็นการเตรียมความพร้อม  เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลาง

และส่วนภูมภิาคอีกทางหนึ่งด้วย  

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

  วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่งคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก  ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” 

๑. ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคง 

๑.๑  ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข  

๑.๒  บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

      ๑.๓  กองทัพ  หน่วยงานด้านความมั่นคง  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  มีความ

พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่งคง 

      ๑.๔  ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับ  โดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 

      ๑.๕  การบริหารจัดการความม่ังคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

      ๒.๑  ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยนื 

      ๒.๒  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

      ๓.๑  คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง  มคีุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชวีิตในศตวรรษที่  ๒๑ 

      ๓.๒  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ 

 ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

      ๔.๑  สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

      ๔.๒  กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม  เพิ่มโอกาสใหทุ้กภาคส่วนเข้ามา

เป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

 

 



(๒๐) 

      ๔.๓  เพิ่มขดีความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  การพึงตนเองและการจัดการ

ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 

 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

      ๕.๑  อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม  ใหค้นรุ่นต่อไปได้

ใช้อย่างยั่งยืน  มีสมดุล 

      ๕.๒  ฟืน้ฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อลดผลกระทบทางลบ

จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

      ๕.๓  ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต  บนฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

      ๕.๔  ยกระดับกระบวบทัศน์  เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

และวัฒนธรรม  บนหลักการของการมีส่วนร่วมและธรรมาภบิาล 

 ๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

      ๖.๑  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 

      ๖.๒  ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง  พรอ้มปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

      ๖.๓  ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      ๖.๔  กระบวนการยุติธรรม  เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนร่วมของประเทศ 

โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์  สรุปได้ดังน้ี   

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

  ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านความมั่นคง  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ  คอื  ประเทศชาติม่ันคง  

ประชาชนมีความสุข  เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย  เอก

ราช  อธิปไตย  และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับชาติ  สังคม  ชุมชน  มุ่งเนน้การพัฒนา

คน  เครื่องมอื  เทคโนโลยี  และขนาดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มคีวามพร้อมสามารถรับมอืกับภัยคุกคาม

และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ  และทุกระดับความรุนแรง  ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาดา้นความ

มั่นคงที่มอียู่ปัจจุบัน  และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  ใชก้ลไกลการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับ  ส่วน

ราชการ  ภาคเอกชน  ประชาสังคม  และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่ว 

 



(๒๑) 

โลกบนพืน้ฐานของหลักธรรมาภบิาล  โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมั่นคง  ประกอบไปด้วย   

๕  ประเด็นได้แก่ 

                     ๑.  การรักษาความสงบภายในประเทศ  เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้

เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมอืง 

 ๒.  การป้องกันและการแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง 

                     ๓.  การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพ้ร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่งคงของ

ชาติ 

                     ๔.  การบูรณาการความร่วมมอืด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร

ภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ 

                     ๕.  การพัฒนากลไกลการบริหารจัดการความมั่นคงแบบรวมองค์กร 

 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น  การยกระดับศักยภาพของประเทศที่หลากหลายมิติบนพืน้ฐานแนวคิด  ๓  

ประการ  ได้แก่ 

       ๑.  “ต่อยอดอดีต”  โดยมองกับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์  วัฒนธรรม  

ประเพณี  วิถีชีวติ  และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย  รวมทั้งความได้เปรียบเชงิ

เปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ  นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อให้สอด

รับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 

       ๒.  “ปรับปัจจุบัน”  เพื่อปูทางสู่อนาคต  ผ่านการพัฒนาโครงการพืน้ฐานของประเทศใน

มิติต่างๆ  ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง  โครงการพืน้ฐานวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และดิจทิัล  

การปรับสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

       ๓.  “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”  โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน  ประกอบไปด้วย  ๕  ประเด็น 

   ๑.  การเกษตรสรา้งมูลค่า  ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเชงิ

ปริมาณและมูลค่าความหลากหลายของสนิค้าเกษตร 

   ๒.  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่ง

อนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วดว้ยนวัฒกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

 



(๒๒) 

   ๓.  สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  โดยการรักษาการเป็นจุดหมาย

ปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของ

นักท่องเที่ยวที่มคีุณภาพสูง   

   ๔.  โครงสรา้งพื้นฐาน  เชื่อมไทย  เชื่อมโลก  ครอบคลุมถึงโครงสร้างพืน้ฐานทาง

กายภาพในด้านโครงข่าย  คมนาคม  พืน้ที่และเมือง  รวมถึงเทคโนโยลี  ตลอดจนโครงสรา้งพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจ 

   ๕  พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  สร้างและพัฒนา

ผูป้ระกอบการยุคใหม่  ที่มีทักษะและจติวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ  ที่มีความสามารถในการ

แข่งขันและอัตลักษณ์ชัดเจน 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ  เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยใหเ้ป็นคนดี  เก่งและมีคุณภาพโดย

คนไทยมีความพรอ้มทั้ง  กาย  ใจ  สติปัญญา  มพีัฒนาการที่ดีรอบด้าน  และสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจติ

สาธารณะ  รับผิดชอบต่อสังคมและผูอ้ื่น  มัธยัสถ์และอดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัย  รักษาศลิธรรมและ

เป็นพลเมืองดขีองชาติ  มีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  ๒๑  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ

และภาษาที่  ๓  อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มีนิสัยการเรียนรู้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ  สู่การ

เป็นคนไทยที่มทีักษะสูง  เป็นนวัฒกรรมนักคิด  ผูป้ระกอบการ  เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ  โดยมีสัมมาชีพ

ตามความถนัดของตนเอง  โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์  ประกอบด้วย  ๗  ประเด็นได้แก่ 

   ๑.การปรับเปลี่ยนค่านยิมและวัฒนธรรม  มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง

ค่านยิมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 

   ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ  มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุก

ช่วงวัย 

   ๓.  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  ในศตวรรษที่  ๒๑  

มุ่งเนน้ผู้เรยีนให้มทีักษะการเรียนรู้และมีกิจใจใฝ่เรยีนรู้ตลอดเวลา 

   ๔.  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

   ๕.  การเสริมสร้างใหค้นไทยมีสุขภาวะที่ด ี ครอบคลุมทั้งด้านกาย  ใจสติปัญญา

และสังคม 



(๒๓) 

   ๖.  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 

   ๗.  การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 

 ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกันทางสังคม 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ  ที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ  ทั้งภาคเอกชนประชา

สังคม  ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อ

ส่วนรวม  การกระจายอำนาจและความรับผดิชอบไปสู่กลไกลบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การ

เสริมสรา้งความเข้มแข็ง  ของชุมชนในการจัดการตนเองและการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งใน

มติิสุขภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มคีุณภาพ  สามารถพึงตนเองและทำ

ประโยชน์แก่ครอบครัว  ชุมชนและสังคม  ให้นานที่สุด  โดยรัฐใหห้ลักประกันการเข้าถึงบริการและ

สวัสดิการการมีคุณภาพอย่างเป้นธรรมและทั่วถึงโดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสรา้งโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม  ประกอบไปด้วย  ๔  ประเด็น  ได้แก่ 

๑. การลดความเหลื่อมล้ำ  สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

๒. การกระจายศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี 

๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

   ๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  การพึงตนเองและ

จัดการตนเอง 

 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ  เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งมิตดิ้าน

สังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  ธรรมาภบิาล  และความเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  ใชพ้ืน้ที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน  การให้ทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมแบบทางตรงใหม้ากที่สุด  เท่าที่จะเป็นไปได้  โดยเป็นการดำเนินการบน

พืน้ฐานการเติบโดร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  และคุณภาพชวีิต  โดยประเด็น

ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรต่อสังคม  ประกอบไปด้วย  ๖  ประเด็น  

ได้แก่ 

 



(๒๔) 

   ๑.  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

   ๒.  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

   ๓.  สร้างความเจรญิเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

   ๔.  พัฒนาพื้นที่เมือง  ชนบท  เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชงินเิวศ  มุ่งเนน้

ความเป็นเมอืงที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

   ๕.  พัฒนาความมั่นคง  นำ้  พลังงานและเกษตรที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

   ๖.  ยกระดับกระบวนทัศน์  เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

  ๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 

มีเป้าหมายพัฒนาที่สำคัญ  เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก  “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ

ประโยชน์ส่วนรวม  โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  แยกแยะบทบาทหน่วยงานของ

รัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรอืในการใหบ้ริการ  ยึดหลักธรรมาภบิาล  ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุ้่ง

ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความทันสมัยและพรอ้มที่จะปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

โลกอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัฒกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการทำงานที่เป็น

ดิจทิัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า  และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล  รวมทั้งมลีักษณะเปิดกว้าง  

เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

ได้อย่างสะดวก  รวดเร็วและโปร่งใส  โดยทุกภาคส่วนในสังคมตอ้งรวมกันปลูกฝังค่านยิม  ความซื้อสัตย์

สุจรติความมัธยัสถ์  และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง  

นอกจากนั้น  กฎหมายต้องมีความชัดเจน  มเีพียงพอที่จำเป็น  มีความทันสมัย  มีความเป็นสากล   

มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา  โดยกระบานการยุติธรรม  มีการ

บริหารที่มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิตธิรรม  โดย

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ประกอบไป

ด้วย  ๘  ประเด็น  ได้แก่ 

   ๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ตอบสนองความตอ้งการและให้บริการ

อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส 

   ๒.  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกิจและทุกพืน้ที่ 

 



(๒๕) 

   ๓.  ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจ  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

   ๔.  ภาครัฐมีความทันสมัย 

   ๕.  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม  จรยิธรรม  มีจติสำนึกมี

ความสามารถสูง  มุ่งม่ันและเป็นมอือาชีพ 

   ๖.  ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   ๗.  กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ  และมีเท่าที่จำเป็น 

   ๘.  กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษย์ชนและปฏิบัติต่อประชาชน 

 ๑  ประเทศไทย  ๔.๐  (THAILAND) 

ไทยแลนด์  ๔.๐  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ  ของประเทศไทย  หรอืโมเดลพัฒนา

เศรษฐกิจของรัฐบาล  ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรแีละหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.)  ที่เข้าร่วมบริหารประเทศวิสัยทัศน์ที่ว่า  “มั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน”  ที่มี

ภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  เพื่อจัดแก้  จัดระบบ  ปรับทิศทางและสร้าง

หนทางพัฒนาประเทศ  ให้เจรญิสามารถรับมอืกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

เร็ว  รุนแรงในศตวรรษที่  ๒๑  ได้เพื่อให้เขา้ใจ  “ประเทศไทย  ๔.๐”  ก่อนจะมาถึงประเทศไทย  ๔.๐  

ประเทศไทยก็ผ่านการพัฒนามาเป็นลำดับขั้นอย่างต่อเนื่อง  เริ่มตั้งแต่ 

 “ประเทศไทย  ๑.๐”  การดำรงอยู่และการพัฒนาประเทศเน้นการเกษตรเป็นหลัก  เช่น  ผลิตและ

ขาย  พืชไร่  พืชส่วน  หมู  หมา  กา  ไก่  เป็นต้น 

 “ประเทศไทย  ๒.๐”  นอกจากเกษตรกรรมแลว้ก็เน้นไปทางอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา  

เช่น  การผลิตและขายรองเท้า  เครื่องหนัง  เครื่องดื่ม  เครื่องประดับ  เครื่องเขียน  กระเป๋า  เครื่องนุ่งห่ม  

เป็นต้น 

 “ประเทศไทย  ๓.๐”  ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน  เน้นหนักไปทางอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก  เช่น  

การผลิตและส่งออกเหล็กกล้า  รถยนต์  กลั่นน้ำมัน  แยกก๊าซธรรมชาติ  ปูนซีเมนต์  เป็นต้น  ประเทศไทย

ในยุค  ๑.๐/๒.๐  และ  ๓.๐  รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งประเทศจะอยู่อย่างนีไ้ม่ได้  ตอ้ง

รีบพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศเพราะ  Thailand  ๓.๐  ที่เราเป็นกันมาตลอดจนถึงทุกวันนีม้ันทำให้

รายได้ประเทศอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น  เราไม่สามารถขยับหนไีปจากจุดนีไ้ด้สักที  เมื่อ  ๕๐  ปีก่อน 

 



(๒๖) 

ช่วง  พ.ศ.  ๒๕๐๐-๒๕๓๖  เศรษฐกิจไทยเรามีการเติบโตอย่างมากถึงระดับ  ๗-๘%  ต่อปีแต่หลังจาก  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  เศรษฐกิจไทยเติบโตขึน้เพียง  ๓-๔%  ต่อปีเท่านั้น  นอกจากนั้น

ยังมีเรื่องของ  ความเหลื่อมล้ำด้านความร่ำรวย  อกีต่างหากและสุดท้ายก็  เรื่องของความไม่สมดุลในการ

พัฒนา  ซึ่งเรื่องพวกนี้แหละที่ทำให้รัฐบาลต้องหันมาใส่ใจ  เร่งพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจกันยก

ใหญ่  เพื่อให้เราก้าวข้ามไปจาก  Thailand  ๓.๐  ไปสู่  Thailand  ๔.๐  ให้ได้ใน  ๓-๔  ปีนี้จึงเป็นเหตุให้

นำไปสู่ยุคที่สี่  “เรียกว่า  “ประเทศไทย  ๔.๐”  กำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศ

เศรษฐกิจใหม่  (New  Eation  of  Mrowth)  ประเทศและประชากรมีรายได้สูง  โดยวางเป้าหมายใหเ้กิดผล

การพัฒนาภายใน  ๕-๖  ปีนี ้ คล้ายๆกับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา  

เช่น  สหรัฐอเมริกา  “A  Nation  of  Makers”  อังกฤษ  “Design  of  Innovation”  อินเดีย  “Made  in  

India”  หรอืประเทศเกาหลีใต้ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ  “Creative  Economy” 

 เพื่อให้เกิดผลจรงิต้องมีการพัฒนาวทิยาการ  ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยีและการวิจัยการพัฒนา  แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายดังนี้ 

๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร  เทคโนโลยีชวีภาพ  เช่น  สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่  

(New  Startups)  ด้านเทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีอาหารเป็นต้น 

   ๒. กลุ่มสาธารณสุข  สุขภาพ  เทคโนโลยีทางการแพทย์  เช่น  พัฒนาเทคโนโลยี

ทางการแพทย์  เทคโนโลยีสุขภาพ  สปา  เป็นต้น 

   ๓.  กลุ่มเครื่องมอือุปกรณ์อัจฉริยะ  หุ่นยนต์  ระบบเครื่องกลที่ใชอ้ีเล็กทรอนิคส์

ควบคุม  เช่น  เทคโนโลยีหุ่นยนต์  เป็นต้น 

   ๔.  กลุ่มดิจติอล  เทคโนโลยีอนิเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ  

ปัญญาประดิษฐเทคโนโลยี  สมองฝังตัว  เช่น  เทคโนโลยีดา้นการเงิน  อุปกรณ์เชื่อมต่อออไลน์  โดยไม่

ต้องใช้คน  เทคโนโลยีการศึกษา  อี-มาร์เก็ตเพลส  อี-คอมเมิร์ซ  เป็นต้น 

   ๕.  กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม  บริการที่มคีุณค่าสูง  เช่น  

เทคโนโลยีการออกแบบธุรกิจ  ไลฟ์สไตล์  เทคโนโลยีการท่องเที่ยว  การเพิ่มประสิทธิภาพบริการ   

เป็นต้น 

   ทั้งนี ้ เป้าหมายการขับเคลื่อน  ไทยแลนด์  ๔.๐  คือ  การก้าวไปสู่การเป็น  

ประเทศที่มรีายได้สูงดว้ยนวัตกรรมที่มกีารนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้  ซึ่งหากประเทศไทยสามารถ

ขับเคลื่อนไปได้จริงจะทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มรีายได้ปานกลาง  



(๒๗) 

และสามารถลดการพึงพาต่างชาติ  ลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ  เป็นการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ  

สังคมให้เกิดความมั่นคง  มั่งคั่งและยั่งยืนได้อย่างแท้จริง  

 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตอ้งมีผลสัมพันธ์กับไทยแลนด์  ๔.๐  โดยใหค้วามสำคัญกับ

แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร  และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณะสุข  สุขภาพ  และ

เทคโนโลยีทางการแพทย์  กลุ่มเครื่องมอื  อุปกรณ์อัจฉริยะ  หุ่นยนต์  และระบบเครื่องกลที่ใช้

อีเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต  ที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ  

ปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่า

สูง 

 ๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

หลักการพัฒนาประเทศพัฒนาประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  ยึดหลัก   

“ปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง”  “การพัฒนาที่ยั่งยืน”  “และคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสำคัญ  สำหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม  ฉบับที่  ๑๒  ถูกกำหนดจากยุทธศาสตร์ทั้ง  ๖  ดา้นภายในยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  

และกำหนดเป็นแนวทางตามรายละเอียด  ที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเปา

หมายที่ตอ้งบรรลุในระยะ  ๕  ปี  ที่จะเป็นการวางพื้นฐานที่สามารถสานต่อการพัฒนาในประเด็นสำคัญ

ของประเทศในระยะที่สนับสนุนเป้าหมาย  การพัฒนาที่เกิดความมั่นคง  มั่งคั่งและยั่งยืน  โดยใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำทาง  ทั้งนี ้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง  ๑๐  ในแผนพัฒนาฉบับที่  ๑๒  ได้

กำหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียด  ที่ตอบสนองต่อจุดเน้นประเด็นหลักของการพัฒนาใน  

๕  ปี  และมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาฯ  ฉบับต่อๆไป  โดยจะต้องต่อยอดใหเ้กิดความต่อเนื่อง  

ของการขับเคลื่อนการพัฒนาปัจจัยพืน้ฐานและการแก้ไขปัญหาสำคัญที่เป็นรากเหงา้ของปัญหาต่างๆ  

และประเด็นการปฏิรูปประเทศให้ลุล่วงรวมทั้งประเด็นร่วม  ที่มคีวามเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็น  

การพัฒนาที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกันต่อเนื่องตลอด  ๒๐  ปี 

 ยุทธศาสตร์ที่กำหนดในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  มีจำนวน  ๑๐  ยุทธศาสตร์  ซึ่งมีรายละเอียด  

มากกว่ายุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์มกีารเปลี่ยนแปลง  อย่าง

ต่อเนื่องนั้นเป็นการยากในการกำหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาให้มรีายละเอียดที่ชัดเจน  ใน

แผนพัฒนาระยะยาวเพราะยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจำเป็นต้องมกีารกำหนดและปรับปรุง  ให้

สอดคล้องกับเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลานั้น จึงจะสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ   



 

(๒๘) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการกำหนดกรอบที่เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศ  

ที่ครอบคลุมมติิต่างๆ  ซึ่งสะท้อนทั้งในเรื่องการพัฒนาฐานการผลติและบริการ  การพัฒนา

กลุ่มเป้าหมาย  การพัฒนาเรื่องกลไกล  กฎระเบียบรวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์  ภายใต้การกำหนดหรอื

ยึดหลักการ  สำคัญของการพัฒนา  ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  จึง

ประกอบยุทธศาสตร์ชาตทิั้ง  ๖  ยุทธศาสตร์ประกอบกับอีก  ๔  ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพืน้ฐาน

เชงิยุทธศาสตร์และกลไกลสนับสนุน  ให้การดำเนินยุทธศาสตร์ทั้ง  ๖  ดา้นให้สัมฤทธิ์ผล  ประกอบด้วย 

๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

๑.๑  เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 

๑.๒  เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยใหม้ีทักษะในการดำรงชีวติสำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑  

๑.๓  เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดตีลอดช่วงชีวติ 

       ๑.๔  เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มคีวามเข้มแข็งเอือ้ต่อการพัฒนาคนและ

ประเทศ 

  ๒.  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

        ๒.๑  เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแ้ก่กลุ่มประชากรรอ้ยละ  ๔๐ ที่มี

รายได้ต่ำสุด 

        ๒.๒  เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 

        ๒.๓  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

  ๓.  สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

        ๓.๑  เพื่อสรา้งความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมาย

การเพิ่มรายได้ต่อหัว 

   ๓.๑.๑  เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐาน

ผลติรายได้ใหม่ 

   ๓.๑.๒  เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

   ๓.๑.๓  เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทาง

การเงนิที่สนับสนุนการระดมทุนที่มปีระสิทธิภาพ 



(๒๙) 

        ๓.๒  สรา้งความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดับขีดความสามารถใน

การแข่งขันของภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  บริการและการค้าลงทุน  ดังนี้ 

   ๓.๒.๑  เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าบริการ 

   ๓.๒.๒  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพใหเ้ป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญ  

พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวใหพ้ร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ  

เพื่อให้ฐานการผลติ  การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง 

   ๓.๒.๓  เพื่อเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้าน

สุขภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก 

   ๓.๒.๔  เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมสำคัญเดิมใหต้่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่ง

อนาคต  ที่ใชท้ี่ใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น  และสร้างรากบานการพัฒนาใหม่บนฐานของความเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

   ๓.๒.๕  เพื่อศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัว

สู่เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึน้  รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 

   ๓.๒.๖  เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการ

ลงทุนใหส้นับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย  รวมทั้งพัฒนาสังคม

ผูป้ระกอบการ 

   ๓.๒.๗  เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศใหส้นับสนุนการเพิ่มขดี

ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลติและบริการ  การค้าและการลงทุน 

   ๓.๒.๘  เพื่อสรา้งความเข้มแข็งขององค์กรการเงนิฐานรากและระบบสหกรณ์ให้

สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 

        ๔.  การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   ๔.๑  รักษาฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น

ธรรม 

   ๔.๒  สรา้งความมั่นคงด้านน้ำของประเทศและบิหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ

ให้มปีระสิทธิภาพ 

   ๔.๓  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษใหม้ีคุณภาพดีขึน้ 



(๓๐) 

   ๔.๔  พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรอืนกระจกและการปรับตัวเพื่อลด

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือกับภัยพิบัติ 

        ๕.  การเสริมสร้างความมั่นคง 

   ๕.๑  เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตรยิ์  เสริมสร้างความมั่นคงภายในรวมทั้ง

ป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมอืงของชาติ 

   ๕.๒  เพื่อสรา้งความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วน  ให้มขีีดความสามารถ

ในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง  และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัย

คุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 

   ๕.๓  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมอืด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุน

การรักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

   ๕.๔  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทาง

เศรษฐกิจ  สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม้ีความเป็นเอกภาพ 

        ๖.  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจรติประพฤติชอบและธรรมาภิ

บาล 

   ๖.๑  เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก  มีการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานสากล 

   ๖.๒  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกีารบริหารจัดการและการให้บริการแก่

ประชาชนของท้องถิ่นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  ประสทิธิผลและโปร่งใสตรวจสอบได้ 

   ๖.๓  เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 

   ๖.๔  เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมาย  ให้สามารถอำนวยความ

สะดวกด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 

        ๗.  ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 

   ๗.๑  เพื่อพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน  สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและ

สินค้า  รวมทั้งมกีลไกล  กำกับดูแล  การประกอบกิจการขนส่งที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถ

สนับสนุนการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวติให้แก่ประชาชน 

   ๗.๒  เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  เพิ่มประสทิธิภาพในการใช้พลังงาน  

ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  ตลอดจนขยายโอกาสทางภูมิภาพอาเซียน 

 



(๓๑) 

   ๗.๓  เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสรา้งพื้นฐานดิจทิัล

อย่างทั่วถึงทั้งประเทศในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมและส่งเสริมระบบดิจทิัลใหม่  และนวัตกรรม  รวมทั้ง

พัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มคีวามมั่นคงและคุ้มครองสทิธิส่วนบุคคลใหแ้ก่ผูใ้ช้บริการ 

   ๗.๔  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายใหบ้ริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน

น้ำประปา  ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใหค้รอบคลุมทั่วทั้งประเทศลดอัตราน้ำสูญเสียในระบบประปา  

และสร้างกลไกลการบริหารจัดการประกอบกิจการน้ำประปาในภาพรวมของประเทศ 

   ๗.๕  เพื่อพัฒนาอุสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

        ๘.  การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 

   ๘.๑  เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีขัน้ก้าวหน้า  ให้สนับสนุนการสร้างมูลค้าของสาขาการผลติและบริการเป้าหมาย 

   ๘.๒  เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีไปใช้ใหก้ับเกษตรรายย่อย

วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

   ๘.๓  เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพ

ชีวติของประชาชน  ผูสู้งอายุ  ผู้ดอ้ยโอกาสทางสังคม  และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

   ๘.๔  เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ปัจจัย  

และนวัตกรรมสามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

        ๙.  การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 

   ๙.๑  เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมภิาคอย่างทั่วถึง

มากขึ้น 

   ๙.๒  เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม 

   ๙.๓  เพื่อพัฒนาและฟืน้ฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักใหข้ยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณภาพชวีิตของคนในชุมชน 

   ๙.๔   เพื่อพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจใหม่ใหส้นับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันและการพัฒนาในพืน้ที่อย่างยั่งยืน 

 

 



(๓๒) 

        ๑๐.  ความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

   ๑๐.๑  เพื่อใช้ประโยชน์จาก  จุดเด่นของทำเลที่ตัง้ของประเทศไทยที่เป็นจุด

เชื่อมโยงสำคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ  ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของไทย 

   ๑๐.๒  เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ  และยกระดับให้

ประเทศเป็นฐานการผลติและการลงทุนที่มศีักยภาพและโดดเด่น 

   ๑๐.๓  เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลก  ด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สรา้งสรรค์

ของไทยในกรอบความร่วมมอืต่างๆ  รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable  Development  Goals:  SDGs) 

 แผนพัฒนาภาคอีสานตอนบน  ๒ 

๓  จังหวัดในกลุ่มจังหวัดสนุก  ประกอบไปด้วย  สกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอีสาน 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑.  บริการจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ

อย่างยั่งยนื 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๒.  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวติผู้มีรายได้นอ้ย  เพื่อลด

ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๓.  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน  ควบคู่กับการแก้ปัญหา

ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๔.  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๕.  ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่

เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC)  เพื่อพัฒนาเมือง  และพืน้ที่

เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค 

  ยทุธศาสตร์ที่  ๖.  พัฒนาความร่วมมอืและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน

ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

  “ครัวอาหารปลอดภัย  ศูนย์กลางการค้าโลจสิติกส์ใหม่  เมอืงแห่งความสุขทุกช่วงวัย” 

 การพัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค  ลุ่มแม่น้ำโขง   



(๓๓) 

ผ่านแนวทางการขับเคลื่อนสำคัญ  ๖  ด้านดังนี้   

  ๑. บริหารจัดการนำ้ให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติอย่างยั่งยืน:  

พัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มปริมาณการกักเก็บ  ผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ  พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำและบริหาร

จัดการน้ำแบบบูรณาการ 

  ๒.  แก้ปัญหาความยากจน  พัฒนาคุณภาพชีวติผูม้ีรายได้นอ้ยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ:  

พัฒนาอาชีพของคนยากจน  พัฒนาคุณภาพชวีิตและจัดสวัสดิการ  พัฒนาความรู้  ทักษะ  พัฒนาระบบ

การป้องกันและควบคุมโรค  พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก  และการอำนวยความยุติธรรม  ลดความ

เหลื่อมล้ำ 

  ๓.  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม:  พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรรายย่อย  ส่งเสรมิการ

ปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าการเกษตรชนิดใหม่  พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ  สนับสนุนธุรกิจ  SMEs  Startup 

พัฒนาผลติภัณฑ์ผ้าเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นภูมภิาค  พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัด  ฟื้นฟู

ทรัพยากรป่าไม้และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  และสนับสนุนการศกึษาวิจัย 

  ๔.  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ:  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี

วัฒนธรรม  ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวติลุ่มนำ้โขง  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อน

ประวัติศาสตร์  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความ

สะดวกใหไ้ด้มาตรฐาน 

  ๕.  ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาค

กลางและพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC)  เพื่อพัฒนาเมืองและพืน้ที่เศรษฐกิจใหม่:  เร่ง

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ  (EEC)  พัฒนา

โครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์  พัฒนาในพืน้ที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มี

ศักยภาพ 

  ๖.  พัฒนาความร่วมมอืและการใชป้ระโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ  เพื่อนบ้านในการ

สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ:  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

บริเวณด่านศุลกากร  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน  และเร่งรัดการดำเนินโครงการและ

มาตรฐานการสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 



(๓๔) 

แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน  ๒ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นท่ีเป้าหมาย ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คณุค่า 

ต้น กลาง ปลาย 

๑. บริหารจัดการนำ้ให้เพยีงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

๑.๑  แผนการพัฒนา

แหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำ

ธรรมชาติ  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการกักเก็บ 

 

 

 

 

 

 

๑.๒  แผนการบริหาร

จัดการนำ้แบบบูรณาการ 

ทุกจังหวัดในภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกจังหวัดในภาค 

-ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ  

หนอง  ฝาย  พื้นท่ีซุ่ม

นำ้เดิมและแหล่งน้ำ

ธรรมชาติ 

-สร้างแหล่งกักเก็บ  

(แก้มลงิ)  อ่างเก็บน้ำ

ฝาย  แหล่งน้ำขนาด

เล็ก 

-พัฒนาแหล่งนำ้ในไร่   

ธนาคารน้ำใต้ดนิ 

แก้มลงิ  

ป้องกันนำ้ท่วม/ภัยแลง้ 

-จัดทำแผนแม่บทการ

บริหารจัดการลุ่มน้ำ

ระยะเร่งด่วนและระยะ

ยาว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชน/ใช้

ทรัพยากรนำ้อย่าง

มปีระสิทธิภาพ 

 

๒. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชวีติผู้มรีายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

๒.๑ แผนงานพัฒนาอาชพี

และรายได้ของคนยากจน 

นครพนม 

มุกดาหาร 

สกลนคร 

-สร้างโอกาสในกลุ่ม

คนจนท่ีมีดนิทำกินของ

ตนเอง 

-ส่งเสริมการมี

อาชีพ 

-สนับสนุนปัจจัย

การผลิตและแหลง่

เงินทุนในการ

ประกอบอาชพี 

-ยกระดับฝีมอืและ

อบรมให้ความรู้ 

 



(๓๕) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นท่ีเป้าหมาย ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คณุค่า 

ต้น กลาง ปลาย 

๒. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

๒.๒  แผนงานพัฒนา

คุณภาพชีวิตและจัด

สวัสดกิารให้แกผู่้สูงอายผุู้

พกิารและผู้ด้อยโอกาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๓  แผนงานพัฒนา

ความรู้ทักษะอาชีพและ

การเรียนรู้ตลอดชวีติ 

 

 

๒.๔  แผนงานพัฒนา

ระบบการป้องกันและ

ควบคุมโรคปัญหา

เฉพาะถิน่  แก้ปัญหาโรค  

พยาธใิบไมต้ับ  ในพืน้ท่ี

เสี่ยง 

นครพนม 

มุกดาหาร 

สกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นครพนม 

มุกดาหาร 

สกลนคร 

 

 

นครพนม 

มุกดาหาร 

สกลนคร 

-เพิ่มสวัสดิการ

ทางด้านสังคม  ให้กับ

กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและ

ผู้สูงอาย ุ

-ยกระดับ

สถานพยาบาลชุมชน

ในพืน้ท่ีห่างไกลให้ได้

มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

-ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้

ในชุมชน 

 

 

 

-พัฒนาระบบคัดกรอง

กลุ่มเสี่ยง 

-พัฒนาระบบ

ฐานขอ้มูลเพื่อติดตาม

การทำงาน 

-กำจัดสิ่งปฏกิูลจาก

ชุมชนบริเวณรอบ

แหล่งน้ำอย่างถูกหลกั

สุขาภบิาล 

-สนับสนุนการ

ออมเพื่อสร้าง

ความมั่นคงในบ้ัน

ปลายชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-กระจายบริการ

ด้านการศกึษามี

คุณภาพให้มคีวาม

เท่าเทียมระหว่าง

พื้นท่ี 

-ส่งเสริมการ

เรียนรู้ในการ

ป้องกันโรคพยาธิ

ใบไมต้ับให้แก่

ประชาชนท้ังใน

ชุมชนและเยาวชน

ในสถานศึกษา 

-ปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมค่านิยม

การบริโภคอาหาร 

-ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของชุมชน

ในการดูแลผู้พกิาร

ผู้สูงอาย ุ

-ส่งเสริมการใช้

ประโยชน์จาก

ระบบสื่อสารทาง

อนิเตอร์เน็ต

เชื่อมโยง

โรงพยาบาลขนาด

ใหญ่ให้สามารถ

ดูแลผู้ป่วยและ

ผู้สูงอาย ุ

-ส่งเสริมให้มี

ระบบการจัดการ

ความรู้ภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 



(๓๖) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นท่ีเป้าหมาย ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คณุค่า 

ต้น กลาง ปลาย 

๓. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๑  แผนพัฒนาอาชพี

และรายได้ของเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

๓.๒  แผนงานส่งเสริมการ

ปรับเปลี่ยนไปสู่สนิค้า

เกษตรชนิดใหม่ตาม

ศักยภาพของพื้นท่ี 

-ส่งเสริมการปลูกผัก

ผลไม้และไมด้อก 

-การปลูกสมุนไพร 

 

 

 

-ส่งเสริมการเลีย้งโคเน้ือ

คุณภาพสูง 

นครพนม 

มุกดาหาร 

สกลนคร 

 

 

 

 

 

นครพนม 

 

 

 

สกลนคร 

 

 

 

 

 

สกลนคร 

นครพนม 

มุกดาหาร 

-ส่งเสริมการทำ

เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรทางเลือก

เกษตรกรย่ังยนื  

เกษตรแปลงใหญ่ 

-สนับสนุนการเข้าถึง

แหล่งเงินทุนท่ีเป็น

ธรรม 

-สนับสนุนปรับปรุง

พัฒนาพันธ์ุ 

-ส่งเสริมการปลูกพชื

สมุนไพรสำคัญให้มี

ปริมาณมากพอและมี

คุณภาพตามระบบ

มาตรฐานการเกษตร 

-จัดทำฐานข้อมูลพื้นท่ี

ปลูกพชืสมุนไพร

บริหารจัดการ 

-สนับสนุนการ

ปรับปรุงพันธ์ุ 

-ส่งเสรมการปลูก

หญ้า 

-ปรังปรุงคุณภาพ

อาหารสัตว์ 

-พัฒนาเทคโนโลยกีาร

เลีย้ง 

-พัฒนาความ

เข้มแข็งสถาบัน

เกษตรกรเครอืข่าย

วสิาหกิจชุมชน

สหกรณ์การเกษตร 

-พัฒนาเกษตรรุ่น

ใหม ่

 

-สนับสนุนการ

ตรวจรับรอง

มาตรฐานสนิค้า

เกษตร 

 

 

 

 

 

 

-พัฒนาทักษะการ

เกษตรกร 

-จัดระบบ

มาตรฐานโรงฆ่า

สัตว์ให้ได้

มาตรฐาน

อุตสาหกรรม  

(GMP) 

-สนับสนุนการ

รวมกลุ่มเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

-ส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์ 

-สนับสนุนการ

จัดตั้งตลาดกลาง 

 

 

 

 

 

 

-เพิ่มช่องทางการ

จำหน่ายและขยาย

โอกาสไปสู่อาเซียน 

 



(๓๗) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นท่ีเป้าหมาย ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คณุค่า 

ต้น กลาง ปลาย 

๓.๓  แผนงานส่งเสริมการ

ผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ 

(Bio  Economy)  ให้เป็น

ฐานรายไดใ้หม่ท่ีสำคัญ

ของภาค 

-พัฒนาศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมเกษตรแปร

รูปและอาหารแบบครบ

วงจร 

 

 

 

-ส่งเสริมการแปรรูป

สมุนไพร 

สกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สกลนคร 

-สนับสนุน

สถาบันการศึกษา/วจิัยให้

มคีวามพร้อมดา้น

โครงสร้างพื้นฐานและ

บุคลากรด้าน  Sti 

-ส่งเสริมการวจิัยในชัน้

ประยุกต์และทดลอง

เพิ่มขึ้น 

-สนับสนุนการจัดตัง้

โรงงานนำร่อง 

 

 

-สนบัสนุนการวจิัยและ

นวัตกรรมระดับสูงใน

ลักษณะสหวิทยาการท่ีใช้

ทรัพยากรฐานชีวภาพและ

วัสดุเหลอืท้ิง  พัฒนาต่อ

ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชวีภาพ

ท่ีมีมูลค่าสูง 

-ส่งเสริมและ

สนับสนุนการ

จัดทำ

ผลิตภัณฑ์

ตน้แบบ 

 

 

 

 

 

 

 

-พัฒนา

ผลิตภัณฑ์

มูลค่าสูง  เช่น  

เอทานอล  

พลาสตกิ 

ชวีภาพ 

(bio  plastic)  

สารสกัดจาก

พชืมูลค่าสูง  

เอมไซม์/อาหาร

เสริมสุขภาพ

จากจุลินทรีย์  

เป็นต้น 

-ส่งเสริมการ

สนับสนุนการทำ

วจิัยตลาด  

ทดสอบผลิตภัณฑ์   

-สร้างความ

เชื่อมโยงสถบัน

การศึกษาและ

ภาคเอกชนเพื่อ

พัฒนาเครือข่าย

ของอุตสาหกรรม

ในลักษณะคลัส

เตอร์ 

 

 

 

 



(๓๘) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นท่ีเป้าหมาย ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คณุค่า 

ต้น กลาง ปลาย 

๓.๔  แผนงานส่งเสริมและ

สนับสนุนธุรกิจ  SMEs  

Startup  วสิาหกิจชุมชน

ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค 

 

 

 

 

๓.๕  แผนงานยกระดับ

มาตรฐานสนิค้ากลุม่ผ้า

ไหมผ้าฝ้ายผ้ายอ้มคราม

และศูนย์กลางแฟช่ันใน

ระดับภูมภิาค 

มุกดาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

สกลนคร 

-ส่งเสริมการเข้าถึง

แหล่งเงินทุนท่ีเป็นธรรม 

 

 

 

 

 

 

-พัฒนาเทคโนโลยแีละ

งานศึกษา  วิจัยสร้าง

นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า 

-ส่งเสริมและ

สนับสนุน

อุตสาหกรรมสี

เขียวและการใช้

วัตถุดบิในพืน้ท่ี

ในการผลิตสินค้า

อุปโภคบริโภค 

-ส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพ

สินค้าการ

ออกแบบการ

ตราสัญญา

ลักษณ ์

-พัฒนาและ

ยกระดับ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

อื่นๆ 

-ยกระดับ

ผู้ประกอบการ

และนักออกแบบ

รุ่นใหม่ให้มีทักษะ

ความรู้

ความสามารถท้ัง

การออกแบบท้ัง

การจัดการ

เพื่อให้สนิค้ามี

การหลากหลาย

และทันสมัย 

-พัฒนาช่องทาง

การตลาดในต้นทุน

ท่ีต่ำโดยใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(e-Commerce, 

e-Marketing 

 

-สร้างความ

เชื่อมโยงระหว่าง

วสิาหกิจชุมชนและ

วสิาหกิจขนาด 

กลางและขนาด

ย่อมกับ

ภาคอุตสาหกรรม 

-ส่งเสริมการจับคู่

ธุรกิจเพ่ือสร้าง

โอกาสทางธุรกิจ 

 



(๓๙) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นท่ีเป้าหมาย ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คณุค่า 

ต้น กลาง ปลาย 

๓.๖  แผนงานฟื้นฟู

ทรัพยากรป่าไมรั้กษา

ความหลากหลายทาง

ชวีภาพของพืน้ท่ีต้นนำ้ 

 

๓.๗  แผนการศกึษาวจิัย

เพื่อพัฒนาความรู้

เทคโนโลยนีวัตกรรม

ความคิดสร้างสรรค์ในการ

พัฒนาภาค 

สกลนคร 

 

 

 

 

สกลนคร 

นครพนม 

มุกดาหาร 

-กำหนดและทำ

เครื่องหมายแนวเขต

พื้นท่ีป่าอนุรักษ์และพืน้ท่ี

ป่านอกเขตอนุรักษ์ 

 

-สนับสนุน

สถาบันการศกึษาหรือ

สถาบันวจิัยให้มีความ

พร้อมดา้นโครงสร้างพื้น

บานและบุคลากรด้าน

วทิยาศาสตร์เทคโนโลยี

และนวัตกรรม 

-ส่งเสริมและสนับสนุน

การวจิัยในชัน้ประยุกต์

และทดลองเพิ่มขึ้น 

-สนับสนุนการจัดตัง้

โรงงานนำร่องเพื่อแปลง

งานวจิัยไปสู่การใช้

ประโยชน์ในเชงิพาณิชย์ 

 

 

 

 

 

-พัฒนา

ผลิตภัณฑ์

ตน้แบบ 

-ส่งเสริมประชาชน

มสี่วนร่วมในการ

ฟื้นฟูปลูกป่า

ป้องกันการบุกรุก

พื้นท่ีป่าต้นนำ้ 

-สร้างความ

เชื่อมโยง

สถาบันการศึกษา

และภาคเอกชน  

พัฒนาเครือข่าย

อุตสาหกรรมใน

ลักษณะคลัสเตอร์ 

-วจิัยตลาด

ทดสอบผลิตภัณฑ์ 

๔. พัฒนาการท่องเท่ียวเชงิบูรณาการ 

๔.๑  แผนพัฒนาและ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

นครพนม 

มุกดาหาร 

สกลนคร 

-พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

-พัฒนาถนนเชื่อมโยง

ระหว่างแหล่งท่องเท่ียว

และพัฒนาเส้นทาง

เชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว

กับประเทศเพื่อนบ้าน 

-พัฒนาท่าเรือให้ได้

มาตรฐานความ

ปลอดภัย 

-พัฒนาสินคา้

และบริการให้

สอดคล้องกับ

กระแสความนิยม

การท่องเท่ียวเชงิ

วัฒนธรรมของ

สองฝั่งโขง 

-พัฒนากิจกรรม

การท่องเท่ียวท่ีมี 

 



(๔๐) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นท่ีเป้าหมาย ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คณุค่า 

ต้น กลาง ปลาย 

 

 

 

 

 

 

๔.๒  แผนงานพัฒนา

แหล่งท่องเท่ียวสิ่งอำนวย

ความสะดวก

ประชาสัมพันธ์และ

เชื่อมโยงกจิกรรมการ

ท่องเท่ียว   

 

 

 

 

 

 

นครพนม 

มุกดาหาร 

สกลนคร 

 

 

 

 

 

 

-พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

และสิ่งอำนวยความ

สะดวกใหไ้ด้มาตรฐาน 

-พัฒนาเส้นทางการ

ท่องเท่ียว 

ความหลากหลาย 

-พัฒนา

ผู้ประกอบการ

ด้านการจัดการ

และทักษะภาษา 

พัฒนาทักษะฝีมือ

บุคลากรในภาค

บริการและการ

ท่องเท่ียว 

-ฝึกอบรม

ภาษาต่างประเทศ

ให้มัคคุเทศก ์

-พัฒนาสินคา้  

OTOP  สินคา้

วสิาหกิจชุมชน

ของท่ีระลึก

ร้านอาหารท่ีพัก

ให้มีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. ใชโ้อกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพืน้ท่ีเศรษฐกิจหลักภาคหลวงและพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก  (EEC)  เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ๆของภาค 

๕.๑  แผนงานเร่งพัฒนา

โครงข่ายระบบการ

คมนาคมขนส่งภายในภาค

ให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์ 

สกลนคร 

นครพนม 

มุกดาหาร 

-เร่งพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานอาท ิ รางรถไฟ

คู่สาย(บ้านไผ่-

นครพนม)พัฒนาอากาศ

ยานภายในภาค ๖ แห่ง

และขยายถนน ๔ ช่อง

จราจร 

  

 



(๔๑) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นท่ีเป้าหมาย ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คณุค่า 

ต้น กลาง ปลาย 

๕.๒  แผนท่ีพัฒนา

พื้นท่ีรอบสถานีขนส่ง

ระบบรางและบริเวณ

เมอืงชายแดนรวมท้ัง

บริเวณใกล้พืน้ท่ีเขต

เศรษฐกิจพเิศษ

ชายแดน 

เมอืงมุกดาหาร -จัดทำโครงการนำร่องท่ี

ใชแ้นวทางการจัดปฏิรูป

ท่ีดนิการวางฝังเมอืงควบคู่

กบัการพัฒนาเมอืงแบบ

ประหยัดพลังงาน 

  

๖. พัฒนาความร่วมมอืและใชป้ระโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตาม

แนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

๖.๑  แผนพัฒนาดา่น

ชายแดน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖.๒  แผนพัฒนาพืน้ท่ี

เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พเิศษชายแดน 

นครพนม

มุกดาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

มุกดาหาร 

นครพนม 

-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

บริเวณด่านศุลกากร 

-เร่งเชื่อมต่อระบบ

สารสนเทศภายในและ

ระหว่างหน่วยงานเพื่อ

ให้บริการ  ณ  จุดเดียว 

-พัฒนาสิ่งอำนวยความ

สะดวกบริเวณจุดผ่อนปรน

การค้าชายแดนท่ีมี

ศักยภาพ 

-เร่งรัดการดำเนนิงาน

โครงการและมาตรการ

สำคัญในเขตเศรษฐกิจ

พเิศษให้มีความพร้อมดา้น

โครงสร้างพื้นฐานและ

บริการ  CIQ  ได้ท่ี

มาตรฐานสากล 

 -สนับสนุนการจัดการด่าน

พรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ  CIQ 

(Custooms/immigration/Quar

antine)  ให้ได้มาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

 

-ส่งเสริมการลงทุนและสร้าง

ความร่วมมือกับประเทศ

เพื่อนบ้านในการพัฒนา

เศรษฐกิจชายแดน 

 

 



(๔๒) 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดมุกดาหาร  

๑.  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร 

๒.  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

๓.  การพัฒนาการค้าชายแดนและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 

๔.  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

๕.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

๖.  การรักษาความมั่นคงชายแดน 

แผนพัฒนาอำเภอดงหลวง 

 วิสัยทัศน์  (Vision) 

  เป็นหน่วยงานของรัฐในการขับเคลื่อนกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมกระบวนการมสี่วนร่วม

กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนการบริหารจัดการชุมชน  เพื่อสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึง

ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 พันธกิจ  (Mission) 

๑. พัฒนาระบบและกลไกลการส่งเสริมการมสี่วนร่วมและการเรียนรูข้องชุมชน 

๒. ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน 

๓. ส่งเสริมพัฒนาระบบกลไกลและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

๔. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic  Issues) 

  ๑.  การขจัดความยากจน 

  ๒.  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  ๓.  การปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 

  ๔.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

  ๕.  การส่งเสริมระบบบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

  ๖.  การรักษาความมั่นคง  ส่งเสริมประชาธิปไตย 

  ๗.  การรักษาความมั่นคง  และความสงบเรียบร้อย 

 

 



(๔๓) 

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงหลวง 

  วิสัยทัศน์  (Vision) 

 “ตำบลดงหลวง  เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  มีคมนาคมสะดวก  การไฟฟ้า

ทั่วถึง  ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น  มีชีวิตที่พอเพียง  ปลอดภัยจากยาเสพติด  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เพื่อเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน  ” 

พันธกิจ  (Mission) 

   “มุ่งม่ันที่จะเอาชนะปัญหาของตนเองและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม” 

เป้าประสงค์ 

 ๑.  เพื่อให้ประชาชนมฐีานะมั่นคง  มอีาชีพและมีรายได้ 

                   ๒.  เพื่อให้เยาวชนมีงานทำและมีรายได้ 

                   ๓.  เพื่อปกกันการตดิยาเสพติด 

                   ๔.  เพื่อให้มกีารพัฒนาผังเมืองที่ดี 

                   ๕.  เพื่อให้มสีภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสะดวกสบาย 

                   ๖.  เพือ่ให้ประชาชนมคีวามรูแ้ละได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นประจำ 

                   ๗.  เพื่อให้มกีารระบายน้ำที่ดี 

                   ๘.  เพื่อให้มนี้ำสะอาดสำหรับดื่มใช้อย่างเพียงพอและมีน้ำเพื่อการเกษตรตลอดปี 

                   ๙ .  เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

การเมอืงตามระบอบประชาธิปไตย 

                   ๑๐.  การปรับปรุงประสิทธิภาพเทศบาลตำบลดงหลวงเพื่อให้การบริการแก่ประชาชนได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 

                   ๑๑.  เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพอนามัยที่ดี 

                   ๑๒.  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศกึษาที่สูงขึน้ 

                   ๑๓.  เพื่อเสริมสรา้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 

                   ๑๔.  เพื่อให้มกีารอนุรักษ์ป่าไม้ป่าชุมชน 

                   ๑๕.  เพื่อบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความน่า

อยู่และมคีวามยั่งยืน 

                   ๑๖.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความแข็งแรงและได้ร่วมกันแก้ปัญหาของ

ท้องถิ่นตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic  Issues) 

 



(๔๔) 

 ๑.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดความยากจน 

               มีเป้าหมายให้ประชาชน  “อยู่ดีกินดี”  และ  “มีรายได้เพียงพอ”  โดยเน้นการฝึกอบรมด้าน

การสร้างอาชีพและเสริมรายได้  การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการร่วมกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ทาง

เศรษฐกิจตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ  เช่นการ

ก่อสร้างถนนไปสู่แปลงเกษตรการก่อสร้างศูนย์สาธิตการเกษตรการขยายเขตไฟฟ้าไปสู่แปลงเกษตรการ

จัดตัง้กองทุนต่างๆเป็นต้น 

               อุปสรรคที่สำคัญ  คือ  ประชาชนขาดแคลนเงนิทุนหมุนเวียนและการขาดตลาดรองรับผลผลิต     

ทำให้จำหน่ายได้ในราคาต่ำไม่คุ้มทุนโดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ดังนี้ 

               ๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเศรษฐกิจชุมชน 

               ๒.  การแก้ไขปัญหาความยากจน 

               ๓.  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตร 

               ๔.  ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 

               ๕.  ส่งเสริมเกษตรพึ่งตนเอง 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

               ปัจจุบันปัญหาสังคมมีหลายรูปแบบ  เนื่องจากความหลากหลายทางสังคมในยุคเปลี่ยนผ่าน  

โดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  (ยาบ้า)  ได้เข้ามาคุกคามชีวิตและความเป็นอยู่ของ

ประชาชนทุกกลุ่ม  ทุกวัย  ดังนั้นปัญหาสังคมในตำบลดงหลวงจึงถือเป็นปัญหาหลักที่จะต้องมีการปรับ

รูปแบบของสังคมใหก้ลับสู่สภาวะดัง้เดิม  (ปฐมภูมิ)  กล่าวคือ  มีความเป็นญาติพี่น้องกันและมีการอนุรักษ์

ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามหลายอย่างของท้องถิ่นที่สบืทอดกันมาช้านาน 

               การพัฒนาได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา  “คน”  ตามนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ดังนั้นจึงได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง

กลุ่มต่างๆ  เช่น  กลุ่มเยาวชน  กลุ่มสตรแีม่บ้าน  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้พิการ  ด้อยโอกาส  กลุ่มผู้นำชุมชน  

กลุ่มอาชีพๆ  กลุ่มคนชรา  นโยบายรัฐบาล  เป็นต้นและให้ความสำคัญกับ  “ประชาคม”  ทุกระดับใน

หมู่บ้านและตำบลใหม้ีการแก้ไขปัญหาร่วมกันนอกจากนี้ได้มกีารจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน  เพื่อเป็นกำลังคอยช่วยเหลือสอดส่องดูแลรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 

               ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน  เทศบาลตำบลดงหลวงได้ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย  

การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดระดับตำบลเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างหมู่บ้านและกับหน่วยงานอื่นๆทุกปี  

โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ดังนี้ 



(๔๕) 

               ๑.  เสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

               ๒.  ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 

               ๓.  ดำเนนิการเพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 

               ๔.  ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง

หมู่บ้านและกับหน่วยงานอื่นๆ 

๓. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 

               โดยกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 

               ๑.  การพัฒนาด้านกลุ่มอาชีพต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลดงหลวง  เช่น  กลุ่มอาชีพจักรสาน

ตะกร้า  กลุ่มอัดหน่อไม้ปี๊ป  กลุ่มอาชีพผักปลอดสารพิษ  กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม-ผ้าฝ้ายให้มีคุณภาพมี

มาตรฐานราคาถูก 

               ๒.  การพัฒนาด้านตลาดต้องมีมาตรฐานของตลาดต้องเป็นที่สะอาดน่าซื้อของผู้ที่สัญจรผ่าน

ไปมา 

               ๓.  การพัฒนาด้านการบริการการซือ้การขายต้อบริการประทับใจ 

๔.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   

               พัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน  รณรงค์รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนป้องกันการ

บุกรุกที่สาธารณะประโยชน์  การปลูกต้นไม้สองข้างถนนตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ  ปลูกไม้ผลในที่สาธารณะประโยชน์  ปลูกผังกิจสำนึกให้ประชาชนรู้สึกตระหนักถึงการ

อนุรักษ์  หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  โดยกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 

               ๑.  พัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน  รณรงค์รักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 

               ๒.  ดำเนนิการพัฒนาการจัดการขยะ 

               ๓.  ส่งเสริมป่าสาธารณะป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์และป้องกันไฟป่าในเขต

อุทยาน 

               ๔.  ปลูกฝังกิจสำนึกให้ประชาชนรู้สึกตระหนักในการอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 



(๔๖) 

๕.  ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิประชาธิปไตยและกระบวนการทางสังคม 

               โดยกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 

๑. พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและได้จัดทำป้ายห้ามซื้อห้ามขายเสียงและป้าย

รณรงค์ประชาชนออกไปเลือกตั้ง 

               ๒.  พัฒนาและส่งเสริมงานสาธารณสุขมูลฐานของประชาชน 

               ๓.  ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบของคนในชุมชนต่อการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ 

               ๔.  ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถถ่ายทอดความรูรู้้เรื่องโรคติดต่อแก่คนในชุมชนได้ 

               ๕.  ส่งเสริมการพัฒนาการใชท้รัพยากร  ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ในการรักษาโรค 

(๔๖) 

               ๖.  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ 

               ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนสามารถร่วมคิดแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชนได้ 

               ๘.  สนับสนุนและปลูกฝังให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 

               มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯออกไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์       

เพื่อเป็นการสำรวจป่าในเขตพื้นที่ตำบลดงหลวง  หาแนวทางที่จะปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ดี

ยิ่งขึ้น  โดยได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ดังนี้ 

               ๑.  จัดส่งเจา้หนา้ที่  คณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาฯ  ออกสำรวจพื้นที่ที่จะทำการท่องเที่ยว 

               ๒.  ดำเนนิการวางแผนงานเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

               ๓.  พัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ที่จะทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

๗.  ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

               ได้ให้ความสำคัญกับประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นเข้าวัดฟังธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ                 

การส่งเสริมประเพณีการทำบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนา  เป็นต้น  ซึ่งเทศบาลตำบลดงหลวง  ได้

ชักชวนประชาชนให้มกีารจัดทุกปี  โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ดังนี้ 

               ๑.  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมคีุณธรรม  จรยิธรรม 

               ๒.  ส่งเสริมประเพณีการทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นที่สบืทอดกันมาช้านาน 

               ๓.  ส่งเสริมการเลี้ยงผีหมอ  (หมอเหยา) 



(๔๗) 

๘.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

               มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯเข้าฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหรือ

สัมมนาส่วนราชการหรอืเอกชนจัดฝึกอบรม  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงานรวมทั้ง  จัดทำ

แผนการจัดซื้อจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการไว้ใช้ในสำนักงาน  ศาลาประชาคมในชุมชน  

โดยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ดังนี้ 

               ๑.  จัดส่งเจ้าหน้าที่  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯเข้าฝึกอบรมตามโครงการหรอืสัมมนาที่ส่วน

ราชการหรือเอกชนจัดฝกึอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงาน 

               ๒.  ดำเนินการเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ  ให้แก่ประชาชน 

               ๓.  ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  ในบทบาทในหน้าที่ของตนเอง

ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

               ๔.  พัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ใน

ราชการปฏิบัติราชการไว้ใช้ในสำนักงาน 

               ๕.  ส่งเสริมการสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารทางราชการตาม  พ .ร.บ.

ข้อมูลข่าวสาร 

               ๖.  ศาลาประชาคมในชุมชนเพื่อเป็นการบริหารในชุมชนให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

๙.  การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

               การพัฒนาด้านการคมนาคม  ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ

ถนนลูกรังให้ได้มาตรฐานระบอบไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านและการเกษตรรวมทั้งแหล่งน้ำจาก

ธรรมชาติ  เช่น  การขุดลอกลำห้วย  ขุดลอกสระ  เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร  เนื่องจากมี

แนวนโยบายมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯเกี่ยวกับ  

“เกษตรทฤษฎีใหม่”  การเกษตรแบบผสมผสานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนัน้จงึมีการพัฒนาแหล่ง

น้ำเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างพอเพียงและคุ้มค่า  รางระบายน้ำในหมู่บ้าน  โดยกำหนดยุทธศาสตร์การ

พัฒนาไว้ดังนี ้

               ๑.  การพัฒนาด้านคมนาคมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ

ถนนลูกรังไปแหล่งเกษตรเพื่อเป็นการขนถ่ายผลผิตออกสู่ตลาดของเกษตรและปรับปรุงถนนลูกรังให้ได้

มาตรฐาน 

               ๒.  การพัฒนาด้านขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน  ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  

ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านที่ชุมชนขยายออกไปและไฟฟ้าสาธารณะ  เพื่อติดตั้งตามจุดต่างๆที่จำเป็น 



(๔๘) 

               ๓.  ปรับปรุงระบอบน้ำประปาในหมู่บ้านไว้อุปโภค  บริโภค 

               ๔.  พัฒนาแหล่งนำ้เพื่อการบริโภค 

               ๕.  พัฒนาแหล่งน้ำจากธรรมชาติ  เช่น  การขุดลอกลำห้วย  ขุดสระเพื่อประโยชน์ด้าน

การเกษตรและเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างเพียงพอและคุ้มค่า 

               ๖.  รางระบายน้ำในหมู่บ้านเวลาฝนตกจะได้ไม่มนี้ำท่วมขังในหมู่บ้านและถนนภายในหมู่บ้าน 

การวเิคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลดงหลวง 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา

ท้องถิ่นประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์

แนวโน้มในอนาคตผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ

พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) 

  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์โอกาส  และข้อจำกัด  อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอก ที่มี

ผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของเทศบาล  รวมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน

เทศบาลฯ  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของเทศบาลในปัจจุบัน  เพื่อใช้ในการกำหนดการ

ดำเนนิงานต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS  เป็นเครื่องมอื 

  ๑.) วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength=S) พิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี  ความ

เข้มแข็ง ความสามารถ  ศักยภาพ  ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จ  ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่น การ

บริหาร  ระบบข้อมูล  กำลังคน  การเงนิ  ภาพลักษณ์  ภูมปิัญญาชาวบ้าน  และทรัพยากร 

  ๒.) การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness=W) พิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย 

ความอ่อนแอ  ขอ้จำกัด  ความไม่พร้อม  ซึ่งพิจารณาในด้านต่างๆ  เช่นเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 

  ๓.) การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity=O) ศกึษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็น 

อย่างไร  มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโอกาสอันดีต่อเทศบาล   โดยต้องพิจารณาทั้งด้าน

เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี 

  ๔.) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม

ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  ที่ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจำกัดต่อจังหวัด  โดยต้อง

พิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  และเทคโนโลยี  เช่น เดียวกับการวิเคราะห์

โอกาส 

 

 

 

 



(๔๙) 

ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี

               ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีของเทศบาลตำบลนั้น  เป็นการพัฒนาและกำหนดแนว

ทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่พึ่งประสงค์และเป็นการคาดเดาเห็นการต่างๆ  ในอนาคตและ

ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด  โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทำ  (ความพยายามที่เป็นระบบ)  เป็น

การลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ทำให้เกิดการยอมรับแนวคิด

ใหม่ๆ  เข้ามาในองค์การ  ทำให้การดำเนินงานในองค์การบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนา  ลดความสูญ

เปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน  เพราะการวางแผนทำให้เห็นภาพรวมขององค์การที่ชัดเจนและยังเป็นการ

อำนวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์การให้มีความเหมาะสมเกี่ยวกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้นและทำ

ให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน  เนื่องจากการวางแผนเป็น  การกระทำโดยอาศัยทฤษฎี  ( theory)  

หลักการ  (concept)  และงานวิจัยต่างๆ (arational  approach)  มาเป็นตัวกำหนดจุดมุ่งหมายและแนวทาง

ปฏิบัติที่ชัดเจนในอนาคต 

               กล่าวได้ว่า  ไม่มีองค์การใดที่ประสบความสำเร็จโดยปราศจากการวางแผน  ดังนั้นการ

วางแผนจงึเป็นภารกิจอันดับแรกที่มีความสำคัญของกระบวนการจัดการที่ดีและการวางแผนพัฒนาสามปี

ที่ดยี่อมส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

๑. บรรลุจุดมุ่งหมาย  (Attention  of  objective)  มีทิศทางไปยังจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้โดย

อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

               ๒.  ประหยัด  (Economic  Operation)  ทำให้ฝ่ายต่างๆมีการประสานงานมีการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรต่างๆ  อย่างคุม้ค่าเป็นการลดต้นทุนก่อใหเ้กิดการประหยัดแก่องค์การ 

               ๓.  ลดความไม่แน่นอน  (Reductiom  of  uncertainty)  การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ  เป็น

ผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้วทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต  และ

ได้หาแนวทางพจิารณาป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ไว้แล้ว 

               ๔.  เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  (Basis  of  control)  ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการ

ควบคุม  กล่าวคือ  แผนกำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม 

               ๕ .  ส่ งเสริม ให้ เกิด  นวัตกรรมและการสร้างสรรค์   (Encourages  innovation  and  

creativity)  การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่ ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ  

(นวัตกรรม)  และความคิดสรา้งสรรค์ 

               ๖.  พัฒนาแรงจูงใจ  Improves  Motivation)  การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนา

แรงจูงใจที่ดสีำหรับผู้บริหารในอนาคต 

 



(๕๐) 

               ๗.  พัฒนาการแข่งขัน  (Improvea  Competitive  Strength)  การวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการ

ขยายขอบข่ายการทำงาน  เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน  ปรับปรุงสิ่งต่างๆ  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ จะ

เกิดขึ้นในอนาคต 

               ๘.  ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี  (Better  Coordination)  กิจกรรมต่างๆที่จัดวางไว้มุ่งไปสู่

จุดหมายเดียวกันมีการประสานงานในฝ่ายต่างๆขององค์การเพื่อลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่าย

ขององค์การ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  ๓ 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  ๔ 

การติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การติดตามและประเมินผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน  การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได้กำหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มอีำนาจและหน้าที่ในการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้  จะต้อง

ดำเนนิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.

๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑  ทั้งนีแ้ผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  

แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรอืแผนชุมชน  อันเป็นลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  

ดังนัน้  จงึตอ้งมกีารกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น  ตาม

ขบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด  ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด  ร่วมกันจัดทำทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองในเขตจังหวัด  

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกอดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยนำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป  และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติ

ราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนอง  ความต้องการของประชาชน  นำไปสู่การีจัดทำงบประมาณได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นเครื่องมอืการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  อันจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดให้กับ

ประชาชนในท้องถิ่น 

 ดังนัน้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงตอ้งกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

เพื่อนำไปสู่การบริการร่วมกัน  ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  สามารถเชื่อมโยงไปสู่

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  แผน

ยุทธศาสตร์ชาต ิ ๒๐  ปี  ไทยแลนด์  ๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (๒๕๖๑-๒๕๖๕)  จะต้อง

มีการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.

๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  ๓  พ.ศ.๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการและติดตามผลแผนพัฒนา  ให้

ดำเนนิการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียด

แนวทางการพิจารณา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๓/ว  ๒๙๓๑  ลงวันที่  

๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒. การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 

๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

          ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

          ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

          ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 

          ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 

          ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 

          ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 

          ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 

          ๓.๘  แผนงาน (๕) 

          ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพัฒนาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน คะแนน 

๑. ข้อมลูสภาพทั่วไปและ

ข้อมูลพืน้ฐานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

๑.ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ  เช่น  ที่ตัง้หมู่บา้น/ชุมชน/

ตำบลลักษณะภูมิประเทศ  ลกัษณะภูมิอากาศ  ลักษณะของ

ที่ดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ  ลักษณะของปา่ไม ้ ฯลฯ  ด้าน

การเมือง/การปกครอง  เช่น  เขตการปกครองการเลือกตั้ง  

ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

 ๒. ข้อมลูเก่ียวกับดา้นการเมอืง/การปกครอง  เช่น  เขตการ

ปกครองการเลือกตั้ง  ฯลฯ  ประชากร  เช่น  ขอ้มลูเก่ียวกบั

จำนวนประชากรและช่วงอายจุำนวนประชากร 

(๒)  

๓. ข้อเกี่ยวกับสภาพทางสงัคม  เช่น  การศึกษา  

สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด  การสงัคมสงเคราะห์ 

(๒)  

๔. ข้อมลูเก่ียวกับระบบบรหิารพื้นฐาน  เช่น  คมนาคมขนสง่  

การไฟฟ้า  การประปา  โทรศพัท์  ฯลฯ 

(๒)  

๕. ข้อมลูเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ  เช่น  การเกษตร  การ

ประมง  การปศุสตัว์  การบรกิาร  การท่องเทีย่ว  

อุตสาหกรรม  การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน  ฯลฯ 

(๒)  

๖. ขอ้มูลเก่ียวกับศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  เช่น  การนบั

ถอืศาสนาประเพณี  และงานประจำปีงานประเพณีทอ้งถิ่น  

ภาษาถิ่น  สินคา้พืน้เมือง  และของที่ระลึก  ฯลฯ 

(๒)  

๗. ข้อมลูเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  นำ้  ป่าไม้  

ภูเขา  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ฯลฯ 

(๒)  

๘.  การสำรวจและการจดัเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น  หรอืการใช้ขอ้มูล  จปฐ. 

(๒)  

๙.  การประชุมประชาคมท้องถิ่น  รูปแบบ  วิธีการ  และการ

ดำเนินการ  ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วม

คดิ  ร่วมทำ  ร่วมตดัสินใจ  รว่มตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  

ร่วมแกป้ัญหา  ปรกึษาหารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เพื่อ

แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาทอ้งถิ่นตามอำนาจหนา้ที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(๓)  

 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน คะแนน 

๓. ยุทธศาสตร ์

๓.๑  ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

สอดคลอ้งกับสภาพสังคม  เศรษฐกจิสิ่งแวดลอ้มของท้องถิ่น  

ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่

สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ และ  Thailand  

๔.๐ 

๖๐ 

(๑๐) 

 

๓.๒  ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคลอ้งและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  

สิ่งแวดล้อมของทอ้งถิ่น  และยุทธศาสตร์จงัหวัด  และ

เช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ ๒๐  ปี  

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ และ  Thailand  

๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคลอ้งกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์  คสช.  

และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  

๒๐  ปี  และ  Thailand n ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔  วิสยัทัศน ์ วิสัยทัศน์  ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรอืบรรลุถึงอนาคตอยา่งชัดเจน  

สอดคลอ้งกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมัพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

๓.๕  กลยุทธ ์ แสดงให้เหน็ช่องทาง  วิธีการภารกิจหรอืสิ่งทีต่้องทำตาม

อำนาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่จะนำไปสู่การ

บรรลุวิสัยทัศน์  หรอืแสดงใหเ้ห็นถงึความชัดเจนในสิ่งที่จะ

ดำเนินการให้บรรลุวสิัยทัศน์นัน้ 

(๕)  

๓.๖  เปา้ประสงค์ของแต่

ละประเดน็กลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ์มีความสอดคล้องและ

สนับสนุนตอ่กลยุทธ์ที่จะเกดิขึน้  มุ่งหมายสิง่หนึง่สิง่ใดที่

ชัดเจน 

(๕)  

๓.๗  จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร ์

(Positioning) 

ความมุ่งมัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพือ่ให้

บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกิดจาก

ศักยภาพของพืน้ที่จริง  ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕)  

 

 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน คะแนน 

๓.๘  แผนงาน แผนงานและจดุมุ่งหมาย  เพือ่การพัฒนาในอนาคต  กำหนด

จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึง่หรอืแผนงานที่เกดิจาก

เป้าประสงค์  ตัวชีว้ัด  ค่าเปา้หมาย  กลยุทธ์  จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ีความชัดเจน  

นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดงักล่าว 

(๕)  

๓.๙  ความเช่ือมโยงของ

ยุทธศาสตร ์

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกดิผล

ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ ๒๐  ปี  แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที่  ๑๒  Thailand  ๔.๐  

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจงัหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด  และยุทธศาสตร์ขององค์องกรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๕)  

 รวมคะแนน ๑๐๐  

 

 

๔.๒  การติดติดตามและประเมินผลโครงการ 

 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะต้องมกีารติดตามและประเมินผล  โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑  โดยคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  โดยดำเนนิการให้แลว้เสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  

รายละเอียดแนวทางการพิจารณา  ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๑๘๑๐.๓/ 

ว  ๒๙๓๔  ลงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์พิจารณา ๑๐ 

๒. การประเมินและการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์ในการพิจารณา ๑๐ 

๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย ๖๐ 

 ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 

 ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 

 ๕.๓  เป้าหมาย  (ผลผลติของโครงการ)  มคีวามชัดเจนนำไปสู่การจัดตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) 

 ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี (๕) 

 ๕.๕  เป้าหมาย  (ผลผลติของโครงการ)  มคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) 

 ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand  ๔.๐ (๕) 

 ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 

 ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสริมสร้างให้ประเทศ  มั่นคง   

มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ   

(๕) 

 ๕.๙  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลติของโครงการ) (๕) 

 ๕.๑๐  มกีารประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

 ๕.๑๑  มกีารกำหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่

จะได้รับ   

(๕) 

 ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

 รวมคะแนน ๑๐๐ 

 

 

 

 

 



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้

๑. การสรุป

สถานการณ ์

การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์

ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ใชก้ารวเิคราะห์  SWOT  

Analysis/Demand    Analysis/Global  Demand  และ  Trend  

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา  

อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ  วเิคราะห์ศักยภาพด้าน

เศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม) 

๑๐  

๒. การประเมนิการ

นำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไปปฏิบัตใิน

เชิงปริมาณ 

๑)  การควบคุมท่ีมีการใชต้ัวเลขต่างๆ  เพื่อนำมาใชว้ัดผลใน

เชงิปริมาณ  เช่น  การวัดจำนวนโครงการ  กิจกรรมงานต่างๆ  

ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่

จำนวนท่ีดำเนนิการจรงิตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร  จำนวนท่ีไม่

สามารถดำเนนิการได้มจีำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตาม

หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency)  ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม

อำนาจหนา้ที่ท่ีได้กำหนดไว ้

๒)  วเิคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ  (Impact)  โครงการท่ี

ดำเนนิการในเชงิประมาณ  (Quantative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล

การนำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไปปฏิบัตใิน

เชิงคุณภาพ 

๑)  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชงิคุณภาพคือ

การนำเอาเทคนิคต่างๆ  มาใชเ้พื่อวัดค่าภารกจิ  โครงการ

กิจกรรมงานต่างๆ  ที่ดำเนินการในพืน้ท่ีน้ันๆ  ตรงต่อความ

ตอ้งการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหนา้ที่

หรือไม่  ประชาชนพึงพอใจหรอืไม่  สิ่งของ  วัสด ุ ครุภัณฑ์  

การดำเนนิการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง  คงทน  

ถาวร  สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรอืไม่   ซึ่งเป็นไป

ตามหลักประสิทธิผล  (Effectveness)  ผลการปฏบัิตริาชการ

ตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏบัิติ

ราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดำเนนิการรวมถึงสามารถ

เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

๒)  วเิคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ  (Impact)  โครงการท่ี

ดำเนนิการในเชงิคุณภาพ    (Quantative)   

๑๐  

 

 

 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้

๔. แผนงานและ

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

๑)  วเิคราะห์แผนงาน  งาน  ท่ีเกิดจากดา้นต่างๆ  มคีวาม

สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

มติติ่างๆ    SWOT  Analysis/Demand    Analysis/Global  

Demand    Trend  หรือหลกัการบริการ  (Integration)  กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพืน้ท่ีติดต่อกัน 

๒)  วเิคราะห์แผนงาน  งาน  ท่ีเกิดจากดา้นต่างๆ  ท่ี

สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  หลักประชารัฐ   

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้

๕.๑)  ความเจตนาของช่ือโครงการ  เป็นโครงการท่ีมี

วัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการพัฒนาบรรลุตาม

วสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้  ชื่อ

โครงการมคีวามชัดเจน  มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  อ่านแล้ว

เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 

 

๕.๒)  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  มี

วัตถุประสงค์ชัดเจน  (clear  objective)  โครงการตอ้งกำหนด

วัตถุประสงค์สอดคลอ้งกับความเป็นมาของโครงการ  

สอดคล้องกับหลักการและเหตผุล  วธีิการดำเนนิงานต้อง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจน  มี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓)  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มคีวามชัดเจน

นำไปสู่การต้ังงบประมาณไดถู้กตอ้ง  สภาพท่ีอยากให้เกิดขึน้

ในอนาคตเป็นทิศทางที่ตอ้งไปให้ถึงเป้าหมายตอ้งชัดเจน  

สามารถบรรลุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  มี

ผลผลิตอย่างไร  กลุ่มเป้าหมายพื้นท่ีดำเนนิงานและระยะเวลา

ดำเนนิงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ีไหน  เร่ิมตน้

ในช่วงเวลาใด  และจบลงเมื่อไร  ใครคอืกลุ่มเป้าหมายของ

โครงการ  หากกลุ่มเป้าหมายมหีลายกลุ่ม  ให้บอกชัดลงไปว่า

ใครคอื  กลุ่มเป้าหมายหลัก  ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

๕.๔)  โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์  ๒๐  ปี  

โครงการสอดคล้องกับ  (๑)  ความมัน่คง  (๒)  การสรา้งความสามารถ

ในการแข่งขัน  (๓)  การพัฒนาเสริมสรา้งศักยภาพคน  (๔)  การสรา้ง

โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม  (๕)  การสรา้งความ

เติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม  (๖)  การปรับสมดุล

และการพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้เกิดความมั่นคง  มัง่

คั่ง  ย่ังยืน 

(๕)  



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้

 ๕.๕  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มคีวามสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โครงการมคีวาม

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  

๑๒  โดย  (๑)  ยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  (๒)  ยดึ

คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  (๓)  ยดึวสิัยทัศน์ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  (๔)  ยดึเป้าหมายอนาคตประเทศ

ไทย  ๒๕๗๙  (๕)  ยดึหลกีการนำไปสู่การปฏบัิตใิห้เกิดผล

สัมฤทธ์ิอย่างจรงิจังใน  ๕  ปี  ท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็น

เป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา  (๖)  การ

ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้

ปานกลางสู่รายได้สูง  (๗)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง

วัยและการปฏรูิปเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ  (๘)  

การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  (๙)  การรองรับการ

เชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมอืง  (๑๐)  การสร้างความ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้ม  (๑๑)  การบริหารราชการแผนดนิทีมี

ประสิทธิภาพ   

(๕)  

๕.๖  โครงการมคีวามสอดคล้องกับ  Thailand  ๔.๐  

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลอ้งกับการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  Value-Based  Economy  หรือ

เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดว้ยนวัตกรรม  ทำน้อยได้มาก  เช่น  

(๑)เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชงิ

นวัตกรรม  (๒)  เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย

ภาคอุตสาหกรรม  ไปสู่การขับเลื่อนด้วยเทคโนโลยคีวามคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรม  (๓)  เปลี่ยนจากการเนน้ภาคผลิต

สินค้าไปสู่การเนน้ภาคบริการมากขึ้น  รวมถึงโครงการท่ีเตมิ

เต็มด้วยวิทยาการ  ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม  

วทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ี และการวจิัยพัฒนาต่อยอดความ

ได้เปรียบเชงิเปรียบเทียบ  เช่น  ด้านการเกษตร

เทคโนโลยชีวีภาพ  สาธารณสุข  วัฒนธรรม  ฯลฯ  

(๕)  

 

 

 

 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้

 ๕.๗)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  โครงการ

พัฒนาทอ้งถิ่นมคีวามสอดคล้องกับหว้งระยะเวลาแผนพัฒนา

จังหวัดท่ีได้กำเนิดขึ้น  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทอ้งถิ่น  

เสมอืนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  ซึ่งไมส่ามารถ

แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกนัได้  นอกจากนีโ้ครงการ

พัฒนาทอ้งถิ่นต้องเป็น  โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป

ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

 ๕.๘)  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน  หรอืการเสริมสร้าง

ให้ประเทศชาติ  มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ภายใตห้ลักประชารัฐ    

เป็นโครงการท่ีดำเนนิการภายใตพ้ื้นฐานความพอเพยีง  ที่

ประชาชนดำเนนิการเองหรือร่วมดำเนนิการ  เป็นโครงการต่อ

ยอดและขยายได้เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการ  เพื่อให้

เกิดความย่ังยนืซึ่งมลีักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความ  มั่งคั่ง  

มั่นคง  ยั่งยนื  เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   

(๕)  

 ๕.๙)  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิต

ของโครงการ)  งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถงึ

หลักสำคัญ  ๕  ประการในการจัดทำโครงการได้แก่  (๑)  

ความประหยัด(Economy)  (๒)  ความมีประสิทธิภาพ  

(Efficiency)  (๓)  ความมีประสทิธิผล  (Effectiveness)  

(๔)  ความยุติธรรม  (Eguity)  (๕)  ความโปร่งใส  

(Transparency)   

(๕)  

 ๕.๑๐)  มกีารประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลักวิธีการ

งบประมาณ  การประมาณราคา  เพื่อการพัฒนาตอ้งให้

สอดคล้องกับโครงการ  ถูกต้องตามหลักวชิาการของทางช่าง  

หลักของราคากลาง  ราคากลางของท้องถิ่นมีความโปร่งใสใน

การกำหนดราคาและตรวจสอบในทางประจักษ ์

(๕)  

 ๕.๑๑)  มกีารกำหนดตังช้ีวัด  (KPI)  สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  มกีารกำหนดตัวช้ีวัด

ผลงาน  (Key  Performance  Indicator:KPI)  ท่ีสามารถวัดได้  

(mersurable)  ใชบ้อกประสิทธิผล  (effectiveness)  ใชบ้อก

ประสิทธิภาพ  (efficiency)  ได้  เช่น  การกำหนดความพงึ

พอใจการกำหนดร้อยละ  การกำหนดการเกิดจากผลของ

วัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น  (การคาดการณ์  คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  



ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอยีดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้

 ๕.๑๒)  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ผลท่ี

ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนนิการ  ตามโครงการ

พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  การไดผ้ลหรือผล

ท่ีเกิดขึ้นจะตอ้งเท่ากับวัตถุประสงค์หรอืมากกว่าวัตถุประสงค์  

ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถงึ  (๑)  มคีวามเป็นไปได้

และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนนิงานตามโครงการ  

(๒)วัดและประเมินระดับของความสำเร็จได้  (๓)  ระบุสิ่งท่ี

ตอ้งการดำเนนิงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด

และสามารถปฏบัิตไิด้  (๔)  เป็นเหตุเป็นผลสอดคลอ้งกับ

ความเป็นจริง  (๕)  ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้   

(๕)  

 รวมคะแนน ๑๐๐  

 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ิน 

 การวัดผลในเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

 ๑. การวัดผลในเชิงปริมาณ  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก็เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  สูงสุดในการแก้ไขปัญหาใหก้ับ

ประชาชน  ก่อใหเ้กิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณา

บรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงนิสะสม  

โดยจะต้องมีการตดิตามและประเมินผล  แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.

๒๕๖๑  เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น  เป็นการตดิตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชงิปริมาณ  และเชงิคุณภาพอย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ  

ตาราง  กราฟ  และการพรรณนาดังนี้ 

 โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผลในเชิงปริมาณมีดังนี้ 

  


