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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  
 

 
 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐            
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบใน
การจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่ วยงานของ
รัฐที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้น
มาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
บนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทย
หลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ 
ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษท่ีผ่านมา 
โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ียังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 



~ ๑๒ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้
ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน  ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู 
การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน  ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  
ขณะที่ความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิด
และอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิด
ความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและ
วัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ

เป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหา
ด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน  ซึ่งรวมถึงการสร้าง
ความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่
แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมี
บทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และ
เศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบ
เข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
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อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้  คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่
ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมี
การติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่
คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึนประชากรในประเทศไทยจะ
มีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการ
บริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของ
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และ
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มี
ศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของ
ประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยัง
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการ
รองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความ
แตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณา
การจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น
กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่าง
จริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของ
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้
การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึง
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว



~ ๑๔ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและ
อาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจ
หายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับ
ต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทัน
กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น 
การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความ
ร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ 
เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มี
ความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และ
มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัย
ส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้อง
กันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก 
จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และ
น าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความ
เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบ
ภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น  และ
สามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  
รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและ
สร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความ
มั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมือง
เพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์
รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ 
จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจาก
ปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน



~ ๑๕ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์
หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็ง
และจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศร ี

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคง
ในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้อง
มีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
อย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน



~ ๑๖ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี
ขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 
 
 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข

เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง

องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 



~ ๑๗ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ

เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
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(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอ

ภาค 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑3 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้
สามารถบรรลุผล ตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  โดยมุ่งหวังให้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ท าหน้าที่เป็นกลไกในการชี้ประเด็นที่มีล าดับ
ความส าคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศใน ระยะ 5 ปีและเพ่ือผลักดันให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ 
เพ่ือขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่ ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 ได้ก าหนดทิศทางและ เป้าหมายของการพัฒนาบนพ้ืนฐานของหลักการและแนวคิดที่ส าคัญ 4 
ประการ ได้แก่  

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ควบคู่กับการใช้
เงื่อนไข 2 ประการเพ่ือก ากับการก าหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เงื่อนไขความรู้โดยการใช้
องค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้าน และเงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือผลประโยชน์ ของประชาชนและความเป็นธรรมใน
ทุกมิติของสังคม  

2. แนวคิด Resilience ซึ่ งเป็นแนวคิดที่มุ่ งเน้นการลดความเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลง อัน
ประกอบด้วยการพัฒนาความสามารถใน 3 ระดับ ได้แก่  

(1) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถ ในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติ ให้
สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากล าบาก รวมถึงฟ้ืนคืนกลับ สู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว  

(2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการ พัฒนาให้สอดรับกับ
ความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพ่ือแสวงหา ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น 
และ  

(3) การเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง  
3. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” 

โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่จ าเป็น ส าหรับการด ารงชีวิตขั้น
พ้ืนฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมี
โอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการมุ่งส่งต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ไปยังคนรุ่นต่อไป  

4. โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของ ประเทศอันประกอบด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมกับการใช้ ประโยชน์จากองค์ความรูทางดาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือผลักดันให้ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน และสามารถกระจายรายได้ โอกาส และ ความมั่งคั่งได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ การจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยังค านึงถึงเงื่อนไขและข้อจ ากัดของการพัฒนาประเทศที่ สืบเนื่องมาจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะส่งผลให้บริบทของ
ประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต   
หมุดหมายการพัฒนา  
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เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา (Agenda) ที่
เอ้ือให้เกิดการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาใน เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้
เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จึงได้ก าหนดหมุดหมายการพัฒนา 
จ านวน 13 ประการ ซึ่ งเป็นการบ่ งบอกถึงสิ่ งที่ ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น ’ มุ่ งหวังจะ ‘มี ’ หรือ               
ต้องการจะ ‘ขจัด’ เพ่ือสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่            
“สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และการบรรลุเป้าหมายหลักในช่วงระยะเวลา 5 ปี               ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยหมุดหมายการพัฒนาทั้ง 13 ประการมีที่มาจากการประเมิน
โอกาสและความเสี่ยงของไทยในการพัฒนา ประเทศภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้มีการพิจารณาถึงแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงระดับโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงผลการพัฒนาในประเทศในระยะเวลา
ที่ผ่านมา ทั้งนี้ หมุดหมายการพัฒนาที่ก าหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่งสามารถน าไปสู่การ พัฒนา
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ท าให้หมุดหมายแต่ละ ประการ
สามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้  
1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก  
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค  
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ส าคัญของโลก  
2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้  
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอ เหมาะสม  
3. มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต  
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
แผนภาพ ความความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลัก 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  

มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) ภายใต้หนึ่งเป้าหมายจะประกอบไปด้วยเป้าหมายย่อย ๆ ที่เรียกว่า 
เป้าประสงค์ (Targets) ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 169 เป้าประสงค์ และพัฒนา ตัวชี้วัด ( Indicators) จ านวน 232 
ตัวชี้วัด (ทั้งหมด 244 ตัวชี้วัดแต่มีตัวที่ซ้ า 12 ตัว) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของเป้าประสงค์ดังกล่าว 
เป้าหมายการพัฒนาทั้ง 17 ข้อ สะท้อน 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน’ (Three Pillars of Sustainability) คือ มิติ
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บวกกับอีก 2 มิติ  คือ มิติด้านสันติภาพและสถาบัน และมิติด้านหุ้นส่วนการ
พัฒนา ที่เชื่อมร้อยทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน รวมเป็น 5 มิติ องค์การสหประชาชาติแบ่งเป้าหมาย 17 ข้อ 
ออกเป็น 5 กลุ่ม (เรียกว่า 5 Ps) ประกอบด้วย 
1. People (มิติด้านสังคม): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 1 ถึง เป้าหมายที่ 5 
2. Prosperity (มิติด้านเศรษฐกิจ): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 7 ถึง เป้าหมายที่ 11 
3. Planet (มิติด้านสิ่งแวดล้อม): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 6 เป้าหมายที่ 12 และ 15 
4. Peace (มิติด้านสันติภาพและสถาบัน): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 16 
5. Partnership (มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 17 
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เป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมาย ประกอบด้วย 
เป้าหมายที่ 1 :  ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 
เป้าหมายที่  2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริม

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส าหรับทุกคนในทุกวัย 
เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอ านาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง  
เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการ

ที่ยั่งยืนส าหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ท่ียั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา 
เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิต

ภาพ และการมีงานที่เหมาะสมส าหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ

ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 11 : ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและ

ยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดข้ึน 
เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายท่ี 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม 
และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 20 จังหวัดได้แก่ จังหวัดอุดรธานี  หนองบัวล าภู  

หนองคาย  เลย  บึงกาฬ  มุกดาหาร  สกลนคร  นครพนม  ขอนแก่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  กาฬสิน ธุ์  
นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ  ศรีสะเกษ  และยโสธร  ตั้งอยู่ในต าแหน่ง
ศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ด้าน
ตะวันออกและด้านเหนือ  มีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน  และด้านใต้  ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา  โดยมีเทือกเขา
พนมดงรักก้ันพรมแดน 

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มี
ความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบโคราช อยู่
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บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทาง ตอนเหนือของ
ภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้ าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  
 2. สถานการณ์การพัฒนาภาค 
  2.1  ด้านเศรษฐกิจ 
   2.1.1 ภาพรวม 
    1)  อัตราการเติบโตและขนาดเศรษฐกิจของภาคมีแนวโน้มลดลงเม่ือเทียบกับ
ประเทศ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค  ณ  ราคาประจ าปี  2563  เท่ากับ 1,590,894 ล้านบาท คิดเป็นเพียงร้อยละ10.2 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2557  ที่มีสัดส่วนร้อยละ 10.00  ของ
ประเทศ  ส าหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาค  ในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (2560-2563) ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.5 ต่อปี  สูงกว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  ที่ขยายตัว
ร้อยละ 1.1 ต่อปี  แต่ชะลอตัวลงต่ ากว่า ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.9 ต่อปี  โดยในปี 
2563  เศรษฐกิจของภาคหดตัวลงร้อยละ 1.4 เป็นในทิศทางเดียวกับระดับประเทศ  ที่หดตัวลงร้อยละ 6.2  
    2)  ภาคบริการมีบทบาทเป็นฐานรายได้ใหม่  ในขณะที่ภาคเกษตรที่เป็นฐาน
รายได้เดิมมีบทบาทลดลง  โครงสร้างหลักทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม  และภาคเกษตร
ใน 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12  ภาคบริการ  มีสัดส่วนถึงร้อยละ 59.0 ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่ง  ค้าปลีก  
การศึกษา  และบริการ  การเงิน  ภาคเกษตร  มีสัดส่วนร้อยละ 20.00  ของผลิตภัณฑ์ภาค  ส่วนใหญ่เป็นการผลิต
พืช  และภาคอุตสาหกรรม  มีสัดส่วนร้อยละ 21.0  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเมื่อเทียบกับ
ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  ที่ภาคบริการมีสัดส่วนร้อยละ  56.1  ภาคเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 23.2และ
ภาคอุตสาหกรรม  มีสัดส่วนร้อยละ 20.7 โดยภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นในขณะที่
ภาคเกษตรมีความส าคัญน้อยลง  ซึ่งรายได้หลักของภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมที่มีบทบาทเป็นฐานรายได้ใหม่
ของภาคจากนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตไปสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจชีวภาพและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับพื้นที่
เศรษฐกิจหลักของประเทศ 
    3)  การลงทุนใหม่ในภาคมีน้อยส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่ ากว่า
เป้าหมายท่ีก าหนด โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี 2560-2564 มีจ านวน 397 โครงการคิด
เป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 5.4  ของประเทศ  และหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.2 ต่อปี  มีจ านวนเงินลงทุน 70,087.00 ล้าน
บาท  คิดเป็นสัดส่วนเยงร้อยละ 208 ของประเทศ และหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 17.3 ต่อปีมีการจ้างงานในพ้ืนที่จ านวน 
17,316 คน  คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 3.4 ของประเทศ 
    4)  รายได้เฉลี่ยต่อประชากรเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ ากว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้
เฉลี่ยของคนทั้งประเทศ  ในปี2563 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (GRP Per 
capita) เท่ากับ86,233 บาทต่อคนต่อปี   ต่ ากว่าระดับประเทศประมาณ 2.6 เท่า โดยกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวต่ าที่สุดที่ 71,331 บาทต่อคนต่อปี  และกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  มีผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวสูงที่สุดในกลุ่มที่ 94,416 บาทต่อคนต่อปี 
    5)  เศรษฐกิจกระจุกตัวเฉพาะเมืองหลักที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเกิดความ
เหลื่อมล้ าระหว่างเมืองภายในภาค  ในปี 2563 จังหวัดนครราชสีมา  และขอนแก่น  มีสัดส่วนขนาดเศรษฐกิจ      
ร้อยละ 18.5  และ 13.1  ของภาค  ในขณะที่จังหวัดอ านาจเจริญ  บึงกาฬ  มุกดาหาร  หนองบัวล าภูและยโสธร   
มีขนาดเศรษฐกิจเล็กที่สุดของภาค  แต่ละจังหวัดมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 2.0 ของภาค ส่งผลต่อการสร้างโอกาสในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี 
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   2.1.2 เศรษฐกิจรายสาขา 
    1)  เกษตรกรรม  มีบทบาทเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศแต่เป็น
พืชเชิงเดี่ยวพ่ึงพาน้ าฝนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ผลิตภาพต่ า  ในขณะที่เกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
    2)  อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมแปรรูปสินค้า
ชั้นต้นเพื่อส่งออกไปเพิ่มมูลค่าในพ้ืนที่อ่ืนและมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับประเทศ 
    3)  การค้าส่งค้าปลีก การค้าส่งค้าปลีกในระดับพ้ืนที่ก าลังเผชิญกับการแข้งขัน
จากการค้าปลีก 
    4)  การค้าชายแดนและผ่านแดน  การค้าชายแดนและผ่านแดนขยายตัวอย่าง
ก้าวกระโดขาดความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตภายในภาค  สินค้าส่วนใหญ่มาจากนอกภาค 
    5)  การท่องเที่ยว  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผล
กระทบต่อการท่องเที่ยวในภาค   แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลายแต่ส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลและมีข้อจ ากัดในการ
พัฒนา  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนในภาคมากกว่านักท่องเที่ยวจากภายนอกมีการใช้จ่ายและระยะเวลาพักจ านวน
น้อย 
    6)  โครงสร้างพื้ น ฐาน   ความเชื่ อมโยงของโครงข่ายคมนาคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงการข่ายหลักของประเทศมีความก้าวหน้ามาก  ทางบก  ศักยภาพด้านพลังงานของภาค
พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    7) การพัฒนาพื้นที่และเมือง  การพัฒนาในระดับพ้ืนที่และระดับเมืองมี
ความส าคัญ 
  
  2.2 ด้านสังคม 
   2.2.1  ประชากร ประชากรมีมากเป็น 1 ใน 3 ของประเทศแต่กระจุกตัวในเมืองใหญ่ 
และมีแนวโน้นลดลง เกิดปัญหาอัตราพ่ึงพิงสูง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุยังเน้นการช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการมากกว่าการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พ่ึงตนเอง 
   2.2.2 แรงงาน  แรงงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร มีพ้ืนฐานความรู้ระดับประถมศึกษา  
ส่วนแรงงาน ฝีมือมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนแต่ยังมีน้อยเสี่ยงต่อการปรับการผลิตภาคไปสู่สินค้ามูลค่าเพ่ิมสูง 
   2.2.3 การศึกษา  มีสถานศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่และมีบทบาทในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่มากขึ้น  คนอยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับนานขึ้น ในขณะที่การศึกษาผ่านระบบออนไลน์เป็น 
ทางเลือกอนาคต  ผลคะแนน O-NET  อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าประเทศเนื่องจากขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เสริม
นอกหลักสูตร  ปัญหาความยากจนหลายมิติในมิติการศึกษาอยู่ในระดับสูง 
   2.2.4 สาธารณสุข  สถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมพ้ืนที่แต่ยังมีความเหลื่อมในแต่ละ
พ้ืนที่ โรคพยาธิใบไม้ตับยังเป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนที่เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบไม่เปลี่ยนแปลงแต่มี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  
   2.2.5 ความยากจนและความเลื่อมล้ าด้านรายได้ สัดส่วนคนจนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังอยู่
ในระดับสูงเมื่อเทียบกับภาพรวมทั้งประเทศ 
  2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และภัยพิบัติ 
   2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นโยบายส่งเสริมการปลูกไม้มีค่ามีผลให้พ้ืนที่
ป่าไม้เพ่ิมขึ้น  ปริมาณกักเก็บน้ าในเขื่อนขนาดใหญ่ถึงแม้ว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ น้ า
เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังปี 
 



~ ๒๔ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

  2.4 ผลการพัฒนาภาคในช่วงที่ผ่านมา การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วง 
3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  โดยใช้แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกรอบในการจัดท าแผนงาน
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด  รวมถึงการด าเนินงาน
ตามภารกิจปกติของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการในพ้ืนที่ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็น
พัฒนาภาค  และร่วมกันขับเคลื่ อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ เป้ าหมายการพัฒนาให้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาและค่าเป้าหมายรวม ได้แก่ 1)อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉี่ยงเหนือ
และ 2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยังยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข็มแข็งฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก( EEC )  เพื่อพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างความเข็ม
แข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ 
 

  แผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี 
เลย หนองคาย หนองบัวล าภู และบึงกาฬ) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี ( พ.ศ. 2561 -2564 ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
แผนงาน ส่งเสริมด้านการผลิต  การค้า การลงทุน และการตลาดทั้งในและการค้าชายแดน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน   
แผนงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  พัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรและปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ 
แผนงาน ส่งเสริมการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและยกระดับ ภาคการเกษตร 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  พัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม   
แผนงาน พัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน 
แผนงาน การส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและการพัฒนาสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๕ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

  แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
วิสัยทัศน์  จังหวัดหนองบัวล าภู  ระยะ  5  ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“หนองบัวล าภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” 

3.2 พันธกิจ (Mission) 
  3.2.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  3.2.2 พัฒนาสังคม เศรษฐกิจฐานราก การเกษตร  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยวและบริการ
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
  3.3.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว 
                     3.3.4 การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม  คุ้มค่า  และยั่งยืน  
  3.3.5  การเสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือความสงบสุขของสังคม 
  3.3.6  เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ 
3.3 เป้าประสงค์รวม 
  เพ่ือให้ประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวล าภู มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคงปลอดภัยในการ
ด ารงชีพด้วยรายได้หลักจากเกษตรและการท่องเที่ยวภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการ
ลงทุน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
                     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคง  ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา 

   1. สรา้งโอกาสการศึกษาให้ประชาชนอย่างทั่วถึง 
2. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัยและผู้พิการให้สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ 

 3. พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบสัมมาชีพ ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 4.  สร้างโอกาสการเข้าถึงระบบประกันสังคมและสวัสดิการของรัฐ 
 5. พฒันาศักยภาพแรงงาน ทั้งในและนอกระบบให้มีงานท าและมีรายได้ 
 6.ส่งเสริม  ป้องกัน  รักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน 
 
  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

1. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพ่ิมข้ึนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน เพ่ิมขึน้ 17 % 

                               2. ระดับเชาว์ปัญญา (IQ) ของนักเรียนในจังหวัดหนองบัวล้าภู ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 



~ ๒๖ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

                               มาตรฐาน  เพ่ิมข้ึน 98.23 % 
                               3. ทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์  ลดงลง 10 % 
                               4. สัดส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไปอาชีพและมีรายได้ เพ่ิมข้ึน 99.5 % 
                               5. ครัวเรือนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน  เพ่ิมข้ึน 10 % 
                               6. หนี้สินครัวเรือนลดลง  15 % 
   7.  การเข้าถึงระบบประกันสังคมและสวัสดิการของรัฐ  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
   8.  อัตราการว่างงานลดลง  ลดลง ร้อยละ 20 ต่อปี 
   9.  การเพ่ิมข้ึนด้วย  5  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง  (ต่อแสนประชากร ) ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี 
   10.  การเพ่ิมข้ึนของประชากรที่เจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยใน ลดลง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม  
        การค้า การลงทุน 
แนวทางการพัฒนา 
 1.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวของภาคกรเกษตร อุตสาหกรรม  การค้า  
การลงทุน   
 2.  พัฒนาเกษตรปลอดภัยพืชสมุนไพร  เกษตรชีวภาพ  สู่เกษตรอินทรีย์อย่างยังเป็นระบบ
และยั่งยืน 
 3.  พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้  นวัตกรรม 
เทคโนโลยี  โครงสร้างพ้ืนฐาน การใช้นวัตกรรมพลังงานเกษตรอัจฉริยะส่งเสริมการแปรรูปและเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพ่ิมช่องทางการตลาดให้สามารถแข่งขันได้  
 4.  สร้างเครือข่าย  เกษตรกร  ผู้ประกอบการ  วิสาหกิจชุมชนและสถาบันทางด้าน
การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและได้มาตรฐาน 
 5.  ส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  ให้มีความ
เข้มแข็ง เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 
 6.  พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ที่มีการบริหารจัดการ
ตามระบบภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

                               1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร  เพ่ิมข้ึน รอ้ยละ 7 ต่อปี 
                               2. พ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 ต่อปี 
                               3. จ านวนวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 10 ต่อปี  
                               4. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี 
                               5  สินเชื้อ SME ที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 ต่อปี 

6.  สถานประกอบการได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว สัดส่วนได้รับรอง ร้อยละ 20 
ต่อปี 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการ 
  แนวทางการพัฒนา 
   1.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวก  

 2.  ส่งเสริมและยกระดับประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 

   3.  พัฒนาและยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
   4.  พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 



~ ๒๗ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

   5.  ส่งเสริม  พัฒนา  และยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
                               1. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี 
                               2. แหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 2 แห่งต่อปี 
   3.  จ านวนโฮมสเตย์ที่ได้รับรองมาตรฐาน  เพิ่มข้ึน 5 แห่งต่อปี 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1.  การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเมาะสม 

                               2. การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
                               3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย มลพิษและสิ่งแวดล้อม  อย่างมีประสิทธิภาพ 
                               4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน 
  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
   1.จ านวนจุดความร้อน ( Hotspot)  ในพื้นที่ป่าลดลง ร้อยละ 20 ต่อปี 
   2.  ครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา เพิ่มข้ึน  ร้อยละ  5 ต่อปี 
   3.  ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่น ากลับมาใช้ประโยชน์  สัดส่วนร้อยละ 50 (จากขยะทั้งปี) 

4.  ร้อยละของจ านวนอาสาสมัครเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้น  

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 

  1.  ส่งเสริมการน ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน 
                     2. เสริมสรา้งพลังทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

          3. ส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของเด็ก
และเยาวชน 

                    4.  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน 
           5. บูรณาการการบริหารจัดการป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย 
  6.  สร้างวัฒนธรรม  พฤติกรรม  ซื่อสัตย์  สุจริตของภาครัฐ 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
  1.  จ านวนข้อพิพาทชุมชนลดลง   ร้อยละ 30 ต่อปี 
  2.  คดียาเสพติด ลดลง ร้อยละ 2.5 ต่อปี 
  3.  การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อแสนประชากร) ไม่เกิน 12 : 100,000 

4.  เครือขา่ยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 10 ต่อปี 
5.  ระดับคะแนนการประเมิน ITA ของจังหวัด เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 ต่อปี 

 

                      
 
 
 
 
 
 



~ ๒๘ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
 
 

 
วิสัยทัศน์ 

 
 

          

 พันธกิจ  (mission) 
 1. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพ่ิมรายได้ จากลุ่มอาชีพในชุมชน 
 2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง  
 3. พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และร่วมกัน
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชน รวมถึงเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงการศึกษาให้เสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
 5.  พัฒนาด้านการเมืองระดับท้องถิ่นและเสริมสร้างประสิทธิภาพของ อปท. ท างานร่วมกันอย่างบูรณา
การพร้อมแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 6.  พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สร้าง
ความและเข้มแข็งทางด้านครอบครัวให้กับชุมชน 
 7.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน  ส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกาย  และการเล่นกีฬาของ
ประชาชน ให้มีร่างกายที่แข็งแรง 

วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
 2. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค  มีการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย 
  3. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งบุคลากรมีความสามารถในการช่วยเหลือประชาชน 
และประชาชนให้ความสนใจ ใส่ใจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน การเรียนรู้ในชุมชน และประชาชนให้ความส าคัญกับ 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น 
 5. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น และ เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 6. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งบุคลากรมีความสามารถในการช่วยเหลือประชาชน 
และประชาชนให้ความสนใจ ใส่ใจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7. เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งท่องเที่ยว เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว และประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  (Goals)  
 1. ท้องถิ่นมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย  
 2. ท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 
 

“ชุมชนเข็มแข็ง  การศึกษากว้างไกล  สุขภาพอนามัยดี  มีคมนาคมสะดวก” 



~ ๒๙ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 
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 4. ดูแลรักษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6. การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 7. ส่งเสริมทางด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ และด าเนินการให้ประชาชนมีสวัสดิการ
ทางสังคมและท่ัวถึง 
 9. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ตัวชี้วัด (Key Performance indicators : KPIs) 
 1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ สาธารณูปโภค 
 2. ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมข้ึน 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 
 4. ประชาชนมีความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว และร้อยละของประชาชนที่มี
สุขภาพที่แข็งแรง 
 5. ร้อยละของประชาชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการด้าน
การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลอุทัยสวรรค์ 
 6. รายได้ของประชาชนในพื้นท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย  7  ประเด็นยุทธศาสตร์    คือ 

ยุทธศาสตร์  ที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
2. เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
3. เพ่ือให้ประชาชนผลิตสินค้าทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวทางการพัฒนา 
 1.  พัฒนาส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 
 2.  พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตผลทางการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. รายไดท้ี่เพ่ิมข้ึนของครัวเรือน 
2. มีการพัฒนาสินค้าการเกษตรแบบปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 
 1. เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางโครงสร้างพ้ืนฐานในท้องถิ่นให้มีความพร้อมต่อการพัฒนา 
 2. เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  
 3. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้พอเพียงต่อความต้องการของประชาชน  
  4. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะให้สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
 
 



~ ๓๐ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 แนวทางการพัฒนา 
1. ก่อสร้าง  พัฒนา ปรับปรุง  โครงสร้างพื้นฐาน 
2. ก่อสร้าง  พัฒนา  ปรับปรุง  ระบบสาธารณูปโภค 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 

 1. จ านวนของแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น  
2. จ านวนของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บูรณะ/ปรุงปรุงเพ่ิมข้ึน 

 3. ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาให้ที่ดีข้ึน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3  การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ือสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในท้องถิ่น 
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรและสถานที่ปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการพัฒนาบุคลากร 
2. ส่งเสริม พัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
1.  ร้อยละผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/ได้รับสวัสดิการสังคม 
2.  ร้อยละของเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม 
3. โครงการ/แผนงานการในการจัดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 
 1. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงการบริหารจัดการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  

2. เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เป็นสากลในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  
 3. เพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่ ควบคู่กับการท านุบ ารุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาด้านการศึกษา 
2. ส่งเสริม สนับสนุนท านุบ ารุง  ศาสนา ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 

 1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา 
 2. จ านวนแผนงาน/โครงการในส่วนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5  การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 
 1. เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย  

2. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม 
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 
 



~ ๓๑ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
2. การพัฒนา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการและงานบริการสาธารณะได้จัดท ามาตรฐาน 

 2. บุคลากรได้รับการพัฒนาเพ่ิมระดับขีดความรู้ความสามารถ/ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านคน  สังคม คุณภาพชีวิต  และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
  เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 
 1. เพื่อให้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 
 2. เพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  
 3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว และชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
2. การพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนของครัวเรือนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. กลุ่มและเครือข่ายต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ/ประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละของครอบครัว/ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีสุขภาพที่ดีเพ่ิมข้ึน 
4. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/ได้รับสวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตร์  ที่  7  การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  และการกีฬา 
เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ือให้ต าบลอุทัยสวรรค์มีสถานที่ท่องเที่ยว และจุดบริการนักท่องเที่ยว  
2. เพ่ือสร้างความรัก สามัคคี ด้วยการแข่งขันกีฬา 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  มีสถานที่ออกก าลังกายและมีอุปกรณ์กีฬา 

 แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนา  ส่งเสริมการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
2. พัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. โครงการ/แผนงาน ในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว จุดบริการนักท่องเที่ยว  

จ านวนแผนงาน/โครงการกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ 
2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 
มีความสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3  และ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 
 



~ ๓๒ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

เป้าประสงค์ 
 
 

ตัวช้ีวัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 



~ ๓๒ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๒ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๓ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 

1.ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

3.ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพมนุษย ์

4.ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและความ
เท่าเทียมทางสังคม 

5.ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การเติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6.ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดลุพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 

1.สินค้า
เกษตร
และ

เกษตร 
แปรรูป 

2.การ
ท่องเที่ยวที่
เน้นคุณภาพ
และความ

ย ัง่ยนื 

3.การผลิต
ยานยนต์
ไฟฟ้าที่

ส าคัญของ
โลก 

4.ศูนย์ 
กลางทาง
การแพทย์
และสุขภาพ

มูลค่าสูง 

5.ประตู
การค้าการ
ลงทุนและ
ยุทธศาสตร์

ทางโล 
จิสติกส 

6.ฐานการ
ผลิดอุปกร

อิเล็ก 
ทรอนิกส์
อัจฉริยะ 

7.วิสาหกจิ
ขนาด

กลางและ
ขนาด 
ย่อม ที่
เข้มแข็ง 

8.พื้นทีแ่ละ
เมืองอัจฉริยะ 

ที่น่าอยู่
ปลอดภัย

เติบโตได้อย่าง
ยังยืน 

 

9.ความ
ยากจนขา้มรุน่
ลดลงและมี

ความคุ้มครอง
ทางสังคม
เพียงพอ 

10.มี
เศรษฐกิจ
หมุนเวีน
และมี
คาร์บอน
ต่ า 

11.ลด
ความ
เส่ียงและ
ภัยจาก
ธรรม 
ชาติ 
 

12.มี
ก าลังคน
สมรรถน
ะสูงมุ่ง
เรียนรู ้

13.ภาครัฐ
ที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภา
พและตอบ
โจทย์
ประชาชน 

เป้าหมายการ
พฒันาท่ียงัยืน่ 
SDGs 

1.ขจัด
ความ

ยากจนทุก
รูปแบบใน

พื้นที่ 

3.สร้าง
หลักประกันว่าคน
มีชีวิตที่มีคุณภาพ

ดีและส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดี

ของทุกคนในพื้นที่ 

4.สร้าง
หลักประกันวา่

ทุกคนมี
การศกึษาทีม่ี
คุณภาพอย่าง
ครอบคลุมฯ

คุณภาพอยา่ง
ครอบคลุม 

7.สร้าง
หลักประกันให้
ทุกคนสามารถ
เข้าถึงพลังงาน 

13.ปฏิบัติการ
เร่งด่วนเพื่อสู้

กับการ
เปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากา 

2.ยุติความหวิ
โหยบรรลุ

ความมั่นคง
ทางอาหาร 

15.ปกป้องฟื้นฟู
และสนับสนุนการ
ใช้ระบบนิเวศบน
บกอยา่งยั่งยืนฯ 

12.อนุรักษ์
และใช้

ประโยชน์จาก
มหาสมุทร 

10.ลดความ
ไม่เสมอภาค

ภายใน 
ประเทศ 

6.สร้างหลักประกัน
ว่าจะมกีารจัดให้มีน้ า
และสุขอนามยัฯ 
 

5.บรรลุ
ความเท่า

เทียม
ระหว่าง

เพศ 

9.สร้าง
โครงสร้าง

พื้นฐานที่มีความ
ทนทานส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรร

ม 

10.สร้าง
หลักประกัน
ให้มีรูปแบบ
การผลิตและ
การบริโภคที่

ยั่งยืน 

 17.เสริมความเข้มแข็งให้แก่กล 
ไกลการด าเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลก 

11.ท าให้เมือง
และการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย์มี
ความครอบคลุม 

16.ส่งเสริมสังคมที่
สงบสุขและครอบคลุม
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น

อย่างยังยืน 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการลงทุน
และการค้าชายแดน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3
พัฒนาและยกระดับสินค้า
เกษตรปลอดภัยสู่เกษตร
อินทรีย์อยา่งเป็นระบบ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
พัฒนาทุนมนุษย์และ

ยกระดับคุณภาพชีวิตใน
ทุกช่วงวัยอยา่งเท่าเทียม 

 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และยกระดับ

คุณภาพชีวิต 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมและเพิ่ม

มูลค่าสินค้าการเกษตร 
อุตสาหกรรม  การค้า 

การลงทุน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การยกระดับมาตรฐาน

การท่องเท่ียวและบริการ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
การบริการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 
การสร้างความม่ันคง
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ

ประชาชน 

8.ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง 

ประเด็นการพัฒนาที 2 
พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด
ให้ได้มาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 
พัฒนาการรักษาสมดุล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน 



~ ๓๔ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาของ 
อปท. ในเขต
จงัหวดั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม

เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์  ท่ี5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การพัฒนาเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมและทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในท้องถิ่น 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา 
อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ

อาชีพและรายได้
ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตร์  ท่ี4 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา  วัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพฒันาการเมือง  
การบริหารจดัการ

บา้นเมืองท่ีดีและการ
ให้บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยัและการ

จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านคน  
สังคม  คุณภาพ
ชีวิต  และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 
 

ยุทธศสาตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว  และ
การกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ท่ี 1 เป้าประสงค์  ท่ี 3 เป้าประสงค์ท่ี 4 เป้าประสงค์  ท่ี6 เป้าประสงค์  ท่ี7 เป้าประสงค์ท่ี 8 เป้าประสงค์  ท่ี 2 

กลยุทธ์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 2 กลยุทธ์ท่ี 3 กลยุทธ์ท่ี 5 กลยุทธ์ท่ี 4 กลยุทธ์ท่ี6 กลยุทธ์ท่ี 7 

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และยกระดับคุณภาพชีวิต 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 
การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่า

สินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม  
การค้า การลงทุน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 
การยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเท่ียวและบริการ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
การบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 
การสร้างความม่ันคง
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ

ประชาชน 



~ ๓๕ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๒ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๓ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๔ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๕ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒ นาท้ องถิ่น ขององค์การบริหารส่ วนต าบลได้ ใช้ การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผล
ต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
-  ประชาชนมีความพร้อม  จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
-  การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
-  มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน 
   -  มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการต่างๆ  
   -  ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
   -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
   -  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาท าให้ 
            -  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
   -  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีงบประมาณจ ากัด  ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วาง
ไว้ 
   -  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 

โอกาส  (O : Opportunity)   
   -  จังหวัดหนองบัวล าภู  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล ด าเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
   -  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ   

-  นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  โดยการสร้าง
ดุลยภาพระหว่างการก ากับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของ
ท้องถิ่น 

อุปสรรค  (T : Threat)   
   -  ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
   -  นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 ท าให้การ
พัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก 

-  กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วง
ระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
   -  การด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  ความรับผิดชอบเพ่ิมมาก
ขึ้น ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจ ากัดด้วย
อ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณท่ีมีจ ากัด 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 



~ ๓๖ ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  นั้น  ได้ท า
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจอาชีพและ
รายได้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.ประชาชนไม่มีภาระหน้ีสิน
วางแผนในการด าเนินงาน 
2.ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 
3.ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
4.ผลผลิตทางการกษตรราคา
ตกต่ า 

1.การวางแผน 
2.การลงทุน 
3.การพาณิชยกรรม 
 

1.ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
2.ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
3.ร้านค้าแผงลอย 
4.เกษตกรในพื้นท่ี 

1.ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้เอง 
2.มีแหล่งเงินทุนในการท า
กิจการและประกอบอาชีพ 
3.ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 
4.ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

๒. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 
 

1.ประชาชนต้องการเส้นทาง 
ในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
และถนนในต าบลช ารุดได้รับ
ความเสียหาย 
2.ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
เพียงพอ 
3.ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถด าเนิน 
การครอบคลุมพื้นท่ีได้ท้ังหมด 
4.ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพียงพอ 

1.เส้นทางคมนาคม 
2.แหล่งน้ าและน้ าประปาใน
การอุปโภค-บริโภค 
3.ไฟฟ้า 
4.ราง/ท่อระบายน้ า 

1.เส้นทางคมนาคมท่ีเป็น
สาธารณะและประชาชน
มีความต้องการให้ 
ด าเนินการ 
2.ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
3.ทางและที่สาธารณะใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
4.พื้นท่ีในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1.มีเส้นทางในการคมนาคม
เพียงพอและประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป
มา 
2.ประชาชนมีแหล่งน้ าและมี
น้ าประปาใช้อย่างเพียงพอมี
คุณภาพมาตรฐานมากขึ้น 
3.ทางและที่สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 
4.มีรางระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าได้สะดวก ไม่อุดตัน 

3.ด้านการพัฒนาด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย
และการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.ปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
การลักลอบตัดไม้ น้ าใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ 
2.มีปัญหาเรื่องขยะ 

1.รักษาป่า และต้องการน้ า
ในการท าการเกษตร 
2.สิ่งแวดล้อม 

1.พื้นท่ีในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
2.ผู้ประกอบการและ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

1.มีการอนุรักษ์ป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน จัดหาแหล่งน้ าใน
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น 
2.ปัญหาขยะและน้ าเสีย
ลดลง ผู้ประกอบการสามารถ
ก าจัดขยะและน้ าเสียเองได้
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
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ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

4.ด้านการพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลยัง
ขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีดี 
และทันสมัย 
2.ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ถูกลืมเลือนไปมาก 
3.ประชาชนไม่ได้รับการศึกษา
ตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง 

1.การศึกษา 
2.ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ถูกลืมไปมาก 
 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลอุทัยสวรรค์ 
2.ทุกหมู่บ้าน 
3.ประชาชนในเขตต าบล 

1.จัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียน
การสอนให้ได้คุณภาพ และมี
ความทันสมัย 
2.ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและประชาชน ศิลปะ
วัฒนาธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป 
3.ประชาชนจะต้องรับ
การศึกษาในทุกเรื่องที่
ต้องการศึกษา 

5.ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
และการให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

1.เจ้าหน้าท่ีต้องปรับปรุง
กระบวนการท างานให้
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ 
2.ประชาชนไม่เข้าใจระบบ
บริหารงานของ อบต. ท าให้
เกิดความเข้าใจผิดในการติดต่อ
ประสานงาน 

1.การติดต่อประสานงาน 
2.การบริการประชาชน 

1.เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
2.ทุกหมู่บ้าน 

1.การบริการท่ีดีขององค์กร
เป็นสิ่งท่ีพึ่งปรารถนาของ
ผู้รับบริการ ดังน้ันต้องมี
จิตส านึกในการให้บริการท่ีดี 
2.อบต. เป็นหน่วยงานท่ี
ใกล้ชิดกับประชาชน รับใช้
ประชาชน การสร้างความ
เข้าใจกับประชาชนจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ 

6.ด้านการพัฒนาคน 
สังคม คุณภาพชีวิต 
และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

1.ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส ยังไม่ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
2.ขาดผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
เกิดโรคระบาดในพื้นท่ี 

1.การสงเคราะห์ 
2.การสาธารณสุข 

1.ทุกหมู่บ้าน 1.อบต. เป็นหน่วยงานท่ี
ใกล้ชิดกับประชาชนรับใช้
ประชาชน การสร้างความ
เข้าใจกับประชาชนจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ 
2.ในช่วงฤดูฝนของทุกปีมี
การระบาดของโรค
ไข้เลือดออกซึ่งในพื้นท่ีได้เฝ้า
ระวังและป้องกันช่วยกัน
ก าจัดพาหนะของโรค คือ 
ยุงลาย 

7.การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และการกีฬา 

1.พื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลอุทัยสวรรค์ ยังไม่มีแหล่ง
ท่องเท่ียวอย่างเป็นทางการ 

1.การท่องเท่ียว 1.วัด และอ่างเก็บน้ าใน
พื้นท่ี ต าบล 

1.ในพื้นท่ีมีวัดและอ่างเก็บน้ า
ท่ีพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
และเป็นท่ีรู้จัก 

 
 
 
 

************************************ 
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ส่วนที่ 3 
 
 
 

 
 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กอง
สวัสดิการ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงาน
ปลัด 

กองสวัสดิการ 
กองคลัง 

2 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง กองคลัง 

3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงาน
ปลัด/กองชา่ง 

กองคลัง 

4 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

5 การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดีและการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักงาน
ปลัด/กองช่าง 

กองคลัง/ 
กองสวัสดิการ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

6 การพัฒนาด้านคน  สงัคม คุณภาพ
ชีวิต  และเสริมสรา้งความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

กอง
สวัสดิการ 

ส านักปลัด 

แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด กองคลัง 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการ กองคลัง 

ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการ กองคลัง 

7. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการ
ท่องเที่ยว  และกีฬา 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส านักงาน
ปลัด 

กองช่าง 
กองคลัง 

รวม 7 5 11 4 4 

 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
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ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ 
เป้าประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐
๐ 
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑4  ธันวาคม  ๒๕๖3  
เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)    ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
  

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชงิ
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้
หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชงิ
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้
เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ิน
ที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ยุทธศาสตร์ อปท.  
 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจอาชีพ
และรายได้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

         1, 

๒. ด้านการพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

          

3.ด้านการพัฒนา
ด้านการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณะภัยและ
การจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

          

4.ด้านการพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

          

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  

 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

5.ด้านการพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดีและ
การให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

          

6.ด้านการพัฒนา
คน สังคม 
คุณภาพชีวิต และ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

          

7.การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และ
การกีฬา 

          

รวม           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

-118- 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
     (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต 
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(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชน
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มีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าว
ในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทาง
คมนาคมยังไม่ครบ   
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