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คํานํา

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ไดยกเลิก “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”และ“แผนพัฒนาสามป” โดย
ใหจัดทํา “แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป” แทน โดยใหเริ่มจัดทํา “แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปนแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปฉบับแรก เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ
พ.ศ.2561 เปนตนไป

“แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีกําหนด
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนา
หมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
ฉบับนี้ จะไดใชเปนแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําป และตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลโคกกวางอยางมีประสิทธิภาพตอไป

(นายประยงค  ศรีใคร)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง

ปฏิบัติหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง



สารบัญ

เร่ือง หนา
สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 1

1. ดานกายภาพ
2. ดานการเมือง/การปกครอง
3. ประชากร
4. สภาพทางสังคม
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน
6. ระบบเศรษฐกิจ
7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
10. อ่ืนๆ

สวนท่ี 2 สรุปการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น 18
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ

ในปงบประมาณพ.ศ. 2557 - 2560
2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560
3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางแกไข

ปงบประมาณ 2557 - 2560

สวนท่ี 3 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 27
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค
2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน

สวนท่ี 4 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 92
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน

สวนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 141
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
3. สรุปการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม
4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต

ภาคผนวก ก. ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
ข. แผนท่ีตําบลโคกกวาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564

1 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 5 ม. ยาว 250 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

630,000 630,000 630,000 630,000 ถนน คสล. กวาง 5 ม.
ยาว 250 ม.หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

2 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 2 เสนทางเขา
ประปาหมูบาน

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 125 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

250,000 250,000 250,000 250,000 ถนน คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 125 ม.หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

3 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 2 เสนบาน
นายสุรชัย  พระโมง

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 150 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 150 ม.หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

4 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 3 เสนบาน
นายสมบัติ  สามารถ

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 425 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

300,000 300,000 200,000 200,000 ถนน คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 425 ม.

หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

5 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 3 เสนบาน
นายขุน  ทาโทม

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 130 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

260,000 260,000 260,000 260,000 ถนน คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 130 ม.

หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

6 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 3 เสนบาน
นายวิชัย ดุดัน

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 100 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 100 ม.

หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

7 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 3 เสนบาน
นางหงสทอง  สุทธิบุญ

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 100 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว
100 ม.

หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

8 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 3 เสนบาน
นายเติม  กรมแสง

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 55 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

120,000 120,000 120,000 120,000 ถนน คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 55 ม.

หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564

9 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 4 ศาลาประชาคม -
บึงขามเปย

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว 430 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

650,000 650,000 650,000 650,000 ถนน คสล. กวาง 3 ม ยาว
430 ม.หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

10 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 4 จากบาน
นายอํานวย  ไมตรี

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว 700 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว
700 ม.หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

11 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 5 เสนบาน
นายสุพรรณ  วุรุฬพัน

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 121 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

240,000 240,000 240,000 240,000 ถนน คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 121 ม.

หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

12 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 5 เสนบาน
นายสถิต  สุวรรศักดิ์

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 221 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

450,000 450,000 450,000 450,000 ถนน คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 221 ม.

หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

13 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 5 เสนจากที่ดิน
นายหนู  เขียวขํา

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 183 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

370,000 370,000 370,000 370,000 ถนน คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 183 ม.

หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

14 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 5 เสนบาน
นายจันศรี  วงศจันทะ

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 278 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

560,000 560,000 560,000 560,000 ถนน คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 278 ม.

หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

15 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 5 ศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑวัดจันทรา
ราษฎร

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 3.5 ม. ยาว 127 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

250,000 250,000 250,000 250,000 ถนน คสล. กวาง 3.5 ม.
ยาว 127 ม.

หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564

16 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 5 เสนบาน
นายแสงเอก  ใจหารกลา

เพื่อใหประชาชนมีถนน
ใชคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 183 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

370,000 370,000 370,000 370,000 ถนน คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 183 ม.

หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

17 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 6 เสนบาน
นายสมภาร  วันโนมัย

เพื่อใหประชาชนมีถนน
ใชคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 5 ม. ยาว 160 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

400,000 400,000 400,000 400,000 ถนน คสล. กวาง 5 ม. ยาว
160 ม.

หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

18 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 6 เสนบาน
นายสงบ  พิมพา

เพื่อใหประชาชนมีถนน
ใชคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 5 ม. ยาว 50 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

130,000 130,000 130,000 130,000 ถนน คสล. กวาง 5 ม. ยาว
50 ม.

หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

19 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 7 เสนบาน
นายประจักษ  พรหมสิทธิ์

เพื่อใหประชาชนมีถนน
ใชคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 60 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

120,000 120,000 120,000 120,000 ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว
60 ม.

หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

20 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 7 เสนบาน
นางจันทอน  สุทธิประภา

เพื่อใหประชาชนมีถนน
ใชคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 57 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

120,000 120,000 120,000 120,000 ถนน คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 57 ม.

หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

21 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 7 เสนบาน
นายอุทิศ  ศรีวรสาร

เพื่อใหประชาชนมีถนน
ใชคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 100 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว
100 ม.

หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

22 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 8
หนาวัดสงาวันทาราม

เพื่อใหประชาชนมีถนน
ใชคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 5 ม. ยาว 150 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

380,000 380,000 380,000 380,000 ถนน คสล. กวาง 5 ม. ยาว
150 ม.

หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564

23 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีถนน
ใชคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 450 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

900,000 900,000 900,000 900,000 ถนน คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 450 ม.

หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

24 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีถนน
ใชคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 5 ม. ยาว 640 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ถนน คสล. กวาง 5 ม.
ยาว 640 ม.

หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

25 กอสรางถนน คสล.
ทางเขาบานพักพนักงาน
สวนตําบล อบต.โคกกวาง

เพื่อใหพนักงานมีถนนใช
คมนาคม สัญจรไดอยาง
สะดวก

ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 128 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

260,000 260,000 260,000 260,000 ถนน คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 128 ม.

หนา 0.15 ม.

การคมนาคม สัญจร
สะดวก

กองชาง

26 กอสรางรองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 1
จากบาน
นายเข็มชาติ  ศรีสวาง

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
ภายในหมูบานและ
ระบายน้ําเสียออกจาก
หมูบาน

รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม.

ยาว 220 ม.

350,000 350,000 350,000 350,000 รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม.

ลึก 0.35 ม.
ยาว 220 ม.

น้ําไมทวมขังภายใน
หมูบาน และระบายน้ํา
ไดรวดเร็วขึ้น

กองชาง

27 กอสรางรองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 1
จากบาน
นางเทวา  อันเนตร

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
ภายในหมูบานและ
ระบายน้ําเสียออกจาก
หมูบาน

รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม.

ยาว 318 ม.

480,000 480,000 480,000 480,000 รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม.

ลึก 0.35 ม.
ยาว 318 ม.

น้ําไมทวมขังภายใน
หมูบาน และระบายน้ํา
ไดรวดเร็วขึ้น

กองชาง

28 กอสรางรองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 1
จากบาน
นายสนิท นนยะโส

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
ภายในหมูบานและ
ระบายน้ําเสียออกจาก
หมูบาน

รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม.

ยาว 265 ม.

400,000 400,000 400,000 400,000 รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม.

ลึก 0.35 ม.
ยาว 265 ม.

น้ําไมทวมขังภายใน
หมูบาน และระบายน้ํา
ไดรวดเร็วขึ้น

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564

29 กอสรางรองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 1
จากศาลาประชาคม

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
ภายในหมูบานและ
ระบายน้ําเสียออกจาก
หมูบาน

รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 160 ม.

250,000 250,000 250,000 250,000 รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม.

ลึก 0.35 ม.
ยาว 160 ม.

น้ําไมทวมขังภายใน
หมูบาน และระบาย
น้ําไดรวดเร็วขึ้น

กองชาง

30 กอสรางรองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 1
จากบาน
นางเทวา  อันเนตร

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
ภายในหมูบานและ
ระบายน้ําเสียออกจาก
หมูบาน

รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 318 ม.

480,000 480,000 480,000 480,000 รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม.

ลึก 0.35 ม.
ยาว 318 ม.

น้ําไมทวมขังภายใน
หมูบาน และระบาย
น้ําไดรวดเร็วขึ้น

กองชาง

31 กอสรางรองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 1
จากบาน
นายชวน  วันตา

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
ภายในหมูบานและ
ระบายน้ําเสียออกจาก
หมูบาน

รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 125 ม.

200,000 200,000 200,000 200,000 รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม.

ลึก 0.35 ม.
ยาว 125 ม.

น้ําไมทวมขังภายใน
หมูบาน และระบาย
น้ําไดรวดเร็วขึ้น

กองชาง

32 กอสรางรองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 1
จากบาน
นายคําพันธ  ชมพู

เพื่อปองกันน้ําทวมขงั
ภายในหมูบานและ
ระบายน้ําเสียออกจาก
หมูบาน

รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 220 ม.

350,000 350,000 350,000 350,000 รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม.

ลึก 0.35 ม.
ยาว 220 ม.

น้ําไมทวมขังภายใน
หมูบาน และระบาย
น้ําไดรวดเร็วขึ้น

กองชาง

33 กอสรางรองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 2
จากโรงเรียนประวิตร
(หนองบอ)

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
ภายในหมูบานและ
ระบายน้ําเสียออกจาก
หมูบาน

รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 198 ม.

300,000 300,000 300,000 300,000 รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม.

ลึก 0.35 ม.
ยาว 198 ม.

น้ําไมทวมขังภายใน
หมูบาน และระบาย
น้ําไดรวดเร็วขึ้น

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564

34 กอสรางรองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 2
จากบานเลขที่ 1

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
ภายในหมูบานและ
ระบายน้ําเสียออกจาก
หมูบาน

รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม.
ยาว 320 ม.

480,000 480,000 480,000 480,000 รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม.

ลึก 0.35 ม.
ยาว 320 ม.

น้ําไมทวมขังภายใน
หมูบาน และระบาย
น้ําไดรวดเร็วขึ้น

กองชาง

35 กอสรางรองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 2
จากบานเลขที่ 5

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
ภายในหมูบานและ
ระบายน้ําเสียออกจาก
หมูบาน

รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม.
ยาว 205 ม.

305,000 305,000 305,000 305,000 รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม.

ลึก 0.35 ม.
ยาว 205 ม.

น้ําไมทวมขังภายใน
หมูบาน และระบาย
น้ําไดรวดเร็วขึ้น

กองชาง

36 กอสรางรองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 4
จากสี่แยกศาลาประชาคม

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
ภายในหมูบานและ
ระบายน้ําเสียออกจาก
หมูบาน

รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม.
ยาว 200 ม.

300,000 300,000 300,000 300,000 รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม.

ลึก 0.35 ม.
ยาว 200 ม.

น้ําไมทวมขังภายใน
หมูบาน และระบาย
น้ําไดรวดเร็วขึ้น

กองชาง

37 กอสรางรองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 7
จากสี่แยกกลางหมูบาน

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
ภายในหมูบานและ
ระบายน้ําเสียออกจาก
หมูบาน

รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม.
ยาว 380 ม.

580,000 580,000 580,000 580,000 รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม.

ลึก 0.35 ม.
ยาว 380 ม.

น้ําไมทวมขังภายใน
หมูบาน และระบาย
น้ําไดรวดเร็วขึ้น

กองชาง

38 กอสรางรองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 9
จากบาน
นายสําเริง  ชาแสงบง

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
ภายในหมูบานและ
ระบายน้ําเสียออกจาก
หมูบาน

รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม.
ยาว 218 ม.

330,000 330,000 330,000 330,000 รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม.

ลึก 0.35 ม.
ยาว 218 ม.

น้ําไมทวมขังภายใน
หมูบาน และระบาย
น้ําไดรวดเร็วขึ้น

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564

39 กอสรางรองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 9
จากบาน
นายสมบูรณ  เจียงอุด

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
ภายในหมูบานและ
ระบายน้ําเสียออกจาก
หมูบาน

รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม.
ยาว 218 ม.

330,000 330,000 330,000 330,000 รองระบายน้ํา
กวาง 0.25 ม.

ลึก 0.35 ม.
ยาว 218 ม.

น้ําไมทวมขังภายใน
หมูบาน และระบาย
น้ําไดรวดเร็วขึ้น

กองชาง

40 กอสรางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก
บริเวณที่ทําการ
อบต.โคกกวาง

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
และระบายน้ําเสียออก
จากบริเวณที่ทําการ
อบต.โคกกวาง

กอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพัก
ขนาดทอ 0.60 ม. ยาว 45 ม.

70,000 70,000 70,000 70,000 ทอระบายน้ําพรอมบอพัก
ขนาดทอ 0.60 ม.
ยาว 45 ม.

น้ําไมทวมขังภายใน
บริเวณที่ทําการ
อบต.โคกกวาง และ
ระบายน้ําไดรวดเร็ว
ขึ้น

กองชาง

41 กอสรางทอระบายน้ํา
ดานหลัง ศพด.โคกกวาง

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
และระบายน้ําเสียออก
จาก ศพด.โคกกวาง

กอสรางทอระบายน้ํา ดานหลัง
ศพด.โคกกวาง
ขนาดทอ 0.60 ม. ยาว 60 ม.

90,000 90,000 90,000 90,000 ทอระบายน้ํา ดานหลัง
ศพด.โคกกวาง
ขนาดทอ 0.60 ม.

ยาว 60 ม.

น้ําไมทวมขังดานหลัง
ศพด.โคกกวางและ
ระบายน้ําไดรวดเร็ว
ขึ้น

กองชาง

42 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลกูรังเพื่อการเกษตร
หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนตําบล
โคกกวางไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

ปรับปรุง/ซอมแซมถนน ขนาดกวาง
5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ลงหิน
ลูกรัง
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

250,000 250,000 250,000 250,000 ความพึงพอใจรอยละ 60
ของผูใชเสนทาง

ประชาชน มีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

กองชาง

43 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
หมูที่ 2 ทางเขาภูวัว

เพื่อใหประชาชนตําบล
โคกกวางไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

ปรับปรุง/ซอมแซมถนน ขนาดกวาง
5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร ลงหิน
ลูกรัง

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

250,000 250,000 250,000 250,000 ความพึงพอใจรอยละ 60
ของผูใชเสนทาง

ประชาชน มีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564

44 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนตําบล
โคกกวางไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

ปรับปรุง/ซอมแซมถนน ขนาดกวาง
5.00 เมตร ยาว 425 เมตร ลงหิน
ลูกรัง
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจรอยละ 60
ของผูใชเสนทาง

ประชาชน มีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

กองชาง

45 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนตําบล
โคกกวางไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

ปรับปรุง/ซอมแซมถนน ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 130 เมตร ลงหิน
ลูกรัง

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจรอยละ 60
ของผูใชเสนทาง

ประชาชน มีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

กองชาง

46 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนตําบล
โคกกวางไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

ปรับปรุง/ซอมแซมถนน ขนาดกวาง
5.00 เมตร ยาว 180 เมตร ลงหิน
ลูกรัง
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจรอยละ 60
ของผูใชเสนทาง

ประชาชน มีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

กองชาง

47 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนตําบล
โคกกวางไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

ปรับปรุง/ซอมแซมถนน ขนาดกวาง
5.00 เมตร ยาว 830 เมตร ลงหิน
ลูกรัง

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

250,000 250,000 250,000 250,000 ความพึงพอใจรอยละ 60
ของผูใชเสนทาง

ประชาชน มีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ2561 2562 2563 2564
48 ปรับปรุง/ซอมแซม

ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร
หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนตําบลโคกกวางไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว

ปรับปรุง/ซอมแซมถนน ขนาดกวาง
5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลงหิน
ลูกรัง

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจรอยละ
60 ของผูใชเสนทาง

ประชาชน มีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

กองชาง

49 กอสรางทอลอด
เหลี่ยมหมูที่ 2

เพื่อระบายน้ําไดอยางรวดเร็วขึ้นปองกัน
ไมใหน้ําทวม

กอสรางทอลอดเหลี่ยมขนาด 1.5 x 2 ม.
จํานวน 2 ชอง ความยาว 6 ม.
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

300,000 300,000 300,000 300,000 กอสรางทอลอดเหลี่ยม
ขนาด 1.5 x 2 ม.
จํานวน 2 ชอง ความ
ยาว 6 ม.

การระบายน้ํา
รวดเร็วขึ้นปองกนั
น้ําทวม

กองชาง

50 ขุดสระเก็บกักน้ําเพื่อ
การเกษตร(หวยฮ้ิน)
หมูที่ 6

เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางเพียงพอ ขุดสระเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร(หวยฮ้ิน)
กวาง 40 ม. ยาว 80 ม. ลึก 2.5 ม.
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 60 ของ
เกษตรกร

ที่มีน้ําใชเพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ

เกษตรกรใน
หมูบานและ

ใกลเคียงมีน้ําใชใน
การเกษตร
อยางเพียงพอ

กองชาง

51 ขยายเขตไฟฟา
ภายในหมูบาน
หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง จากบานพักครูโรงเรียนบานหนองบอ
ความยาว 125 เมตร

80,000 80,000 80,000 80,000 ความพึงพอใจรอยละ
90 ของผูรับบริการ

ประชาชนไดใช
ไฟฟาอยางทั่วถึง
และเพียงพอ

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564

52 ขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร หมูที่ 2
ความยาว 200 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจรอยละ 90
ของผูรับบริการ

ประชาชนไดใชไฟฟา
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ

กองชาง

53 ขยายเขตไฟฟาภายใน
หมูบาน หมูที่ 6 จาก
บานนายเอนก  คอนดี

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง

จากบาน นายเอนก  คอนดี
ความยาว 490 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจรอยละ 90
ของผูรับบริการ

ประชาชนไดใชไฟฟา
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ

กองชาง

54 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
หมูที่ 7
จากบาน นายอุทิศ

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง

จากบาน นายอุทิศ
ความยาว 80 เมตร

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจรอยละ 90
ของผูรับบริการ

ประชาชนไดใชไฟฟา
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ

กองชาง

55 ติดตั้งโคมไฟถนนแบบใช
พลังงานแสงอาทิตย
ภายในหมูบาน หมูที่ 4

เพื่อเพิ่มแสงสวางสองทาง
ภายในหมูบาน

ติดตั้งโคมไฟถนนแบบใชพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 10 จุด

180,000 180,000 180,000 180,000 โคมไฟถนนแบบใช
พลังงานแสงอาทิตย
จํานวน 10 จุด

ประชาชนในหมูบาน
มีแสงสวางสองทางที่
เพียงพอ

กองชาง

56 ติดตั้งโคมไฟถนนแบบใช
พลังงานแสงอาทิตย
ภายในหมูบาน หมูที่ 8

เพื่อเพิ่มแสงสวางสองทาง
ภายในหมูบาน

ติดตั้งโคมไฟถนนแบบใชพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 10 จุด

180,000 180,000 180,000 180,000 โคมไฟถนนแบบใช
พลังงานแสงอาทิตย
จํานวน 10 จุด

ประชาชนในหมูบาน
มีแสงสวางสองทางที่
เพียงพอ

กองชาง

57 ติดตั้งโคมไฟถนนแบบใช
พลังงานแสงอาทิตย
ภายในหมูบาน หมูที่ 9

เพื่อเพิ่มแสงสวางสองทาง
ภายในหมูบาน

ติดตั้งโคมไฟถนนแบบใชพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 10 จุด

180,000 180,000 180,000 180,000 โคมไฟถนนแบบใช
พลงังานแสงอาทิตย
จํานวน 10 จุด

ประชาชนในหมูบาน
มีแสงสวางสองทางที่
เพียงพอ

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564
58 ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา

ที่ทําการ อบต.โคกกวาง
เพื่อแกปญหาไฟฟาไม
เพียงพอ

ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา
ขนาด 30 KVA จํานวน 1 แหง

30,000 30,000 30,000 30,000 หมอแปลงไฟฟา
ขนาด 30 KVA
จํานวน 1 แหง

ที่ทําการ อบต.โคกกวาง
มีไฟฟาใชอยางเพียงพอ

กองชาง

59 ปรับปรุงภูมทิัศนริมตลิ่ง
ฝงโขง หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมี
พื้นที่ สําหรับออก
กําลังกาย และ
พักผอน

ปรับปรุงภูมิทัศนริมตลิ่งฝงโขง 50,000 50,000 50,000 50,000 ภูมิทัศนริมตลิ่งฝงโขง ประชาชนมีพื้นที่ สําหรับ
ออกกําลังกาย และ
พักผอน

กองชาง

60 กอสรางลานกีฬา
เอนกประสงค หมูที่ 8

เพื่อใชเปนพื้นที่
สําหรับออกกําลังกาย

สรางลานกีฬาขนาด 30 x 15 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ลานกีฬาขนาด 30 x 15
เมตร

ประชาชนมีพื้นที่สําหรับ
ออกกําลังกาย

กองชาง

61 กอสรางศาลาประชาคม
หมูที่ 7

เพื่อใชเปนพื้นที่
ประชุมประชาคม
หมูบาน

กอสรางศาลาประชาคม กวาง 6 ม.
ยาว 12 ม.

400,000 400,000 400,000 400,000 ศาลาประชาคม กวาง 6 ม.
ยาว 12 ม.

ประชาชนมพีื้นที่ประชุม
ประชาคมหมูบาน

กองชาง

62 ติดตั้งเสาหลักนําทาง
ขาว-ดํา พรอมตีเสน
จราจร

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการสัญจร

ติดตั้งเสาหลักนําทาง ขาว-ดํา พรอม
ตีเสนจราจร พื้นที่รวม 1,400 ม.

100,000 100,000 100,000 100,000 เสาหลักนําทาง ขาว-ดํา
พรอมตีเสนจราจร พื้นที่รวม
1,400 ม.

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1ยกระดับมาตรฐานการผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564
63 ตอเติมอาคารที่ทําการ

อบต.โคกกวาง
เพื่อใหมีอาคาร
สํานักงาน
สามารถรองรับ
ประชาชนผูมารับ
บริการไดอยางทั่วถึง

ตอเติมอาคารที่ทําการ
อบต.โคกกวาง

500,000 500,000 500,000 500,000 มีอาคารที่ทําการ
อบต.โคกกวางเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการเขา
รับบริการมากยิ่งขึ้น

กองชาง

64 ติดตั้งกลองวงจรปด
เพิ่มเติม ในพื้นทีต่ําบล
โคกกวาง

เพื่อเปนการรักษา
ความปลอดภัยใหกับ
ทรัพยสินของทาง
ราชการ

ติดตั้งกลองวงจรปดเพิ่มเติม
จํานวน 6 จุด

120,000 120,000 120,000 120,000 กลองวงจรปดเพิ่มเติม
จํานวน 6 จุด

ตําบลโคกกวาง
มีความปลอดภัยในการ
รักษาทรัพยสินของทาง
ราชการ

กองชาง

65 กอสรางถนน คสล.
ที่ทําการ อบต.
โคกกวาง เชื่อมถนน
ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 212

เพื่อใหผูมาติดตอ
ราชการใชคมนาคม
ไดอยางสะดวก
รวดเร็ว

ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 92 ม.
หนา 0.15 ม.

(ตามแบบอบต. กําหนด)

185,000 185,000 185,000 185,000 ถนน คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 92 ม.หนา 0.15 ม.

ผูมาติดตอราชการใช
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

รวม 65 โครงการ - - 20,310,000 20,310,000 20,310,000 20,310,000 - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2. ดานการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต
2.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก2561 2562 2563 2564
1 โครงการฝกอบรมอาชีพ

กลุมสตรีในตําบล
โคกกวาง

เพื่อใหกลุมอาชีพตางๆและ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลโคกกวางมี
อาชีพเสริมและสรางรายไดใหกับ
ตัวเอง

กลุมอาชีพ/ประชาชนสตรีในตําบลโคกกวาง
ทั้ง 9 หมูบาน จํานวน 20 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชน/กลุม
อาชีพมีความพึง
พอใจ

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นสามารถสราง
รายไดใหกับ
ครัวเรือนไดเพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

2 โครงการฝกอบรมอาชีพ
กลุมผูสูงอายุในตําบล
โคกกวาง

เพื่อใหกลุมอาชีพตางๆและ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลโคกกวางมี
อาชีพเสริมและสรางรายไดใหกับ
ตัวเอง

กลุมอาชีพ/ประชาชนผูสงูอายุในตําบล โคกกวาง
ทั้ง 9 หมูบาน จํานวน 20 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชน/กลุม
อาชีพมีความพึง
พอใจ

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นสามารถสราง
รายไดใหกับ
ครัวเรือนไดเพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

3 โครงการฝกอบรมอาชีพ
สาขาชางไฟฟาภายใน
อาคาร

เพื่อใหกลุมอาชีพตางๆและ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลโคกกวางมี
อาชีพเสริมและสรางรายไดใหกับ
ตัวเอง

ประชาชนในตําบลโคกกวาง
ทั้ง 9 หมูบาน จํานวน 20 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนที่เขา
อบรมมีความพึง
พอใจ

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นสามารถสราง
รายไดใหกับ
ครัวเรือนไดเพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2. ดานการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต
2.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก2561 2562 2563 2564
4 โครงการเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
" 5 ธันวาคม

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ประชาชนในตําบลโคกกวาง
ทั้ง 9 หมูบาน

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ

เพื่อใหทุกคน
ตระหนักถึง
พระคุณพอ

สํานักงานปลัด

5 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
12 สิงหา

เพื่อจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
วันแมแหงชาติ

ประชาชนในตําบลโคกกวาง
ทั้ง 9 หมูบาน

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ

เพื่อใหทุกคน
ตระหนักถึง
พระคุณแม

สํานักงานปลัด

รวม 5 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2. ดานการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต
2.2) แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก2561 2562 2563 2564
1 สนับสนุนพัฒนาครูผูดูแล

เด็กและผูชวยครูผูดูแล
เด็ก

เพื่อสนับสนุนพัฒนาครูผูดูแล
เด็ก

จํานวน 2 ศูนย 12,000 12,000 12,000 12,000 รอยละ 80 ครูผูดูแลเด็กมี
ความรูเพิ่มมาก
ขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการประชุม
ผูปกครองศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อสรางความสัมพันธและ
ชี้แจงแนวทางใหผูปกครอง
เด็กเล็ก

จํานวน 2 ศูนย 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ผูปกครองให
ความรวมมือใน
การพัฒนาเด็ก
เล็ก

กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการเยี่ยมบานสาน
สัมพันธ

เพื่อสานสัมพันธระหวาง
ผูปกครอง ครูและเด็กเล็ก

จํานวน 2 ศูนย 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ผูปกครอง ครู
และเด็กเล็ก
มีความใกลชิดกัน
มากขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ

ตําบลโคกกวาง 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 เด็กนักเรียนได
รวมกัน
ทํากิจกรรมใน
วันเด็ก

กอง
การศึกษาฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2. ดานการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต
2.2) แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก2561 2562 2563 2564
5 สนับสนุนคาอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียนทั้ง
4 โรงเรียน

เพื่อสนับสนุนคาอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนทั้ง
4 โรงเรียน

จํานวน 4 แหง 2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000 รอยละ 90 โรงเรียนไดรับ
การสนับสนุน
คาอาหาร
กลางวันเด็ก
นักเรียนทั้ง
4 โรงเรียน

กอง
การศึกษาฯ

6 สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาศูนย
เด็ก

เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาศูนยเด็ก

จํานวน 2 ศูนย 919,700 919,700 919,700 919,700 รอยละ 90 ศูนยเด็กไดรับ
การสนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา

กอง
การศึกษาฯ

7 สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) แกนักเรียน
ทั้ง 4 โรงเรียน

และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 2 ศูนย

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) แกนักเรียน
ทั้ง 4 โรงเรียน

และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ ง 2 ศูนย

จํานวน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,312,822 1,312,822 1,312,822 1,312,822 รอยละ 90 โรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับการ
สนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ทั้ง 6

แหง

กอง
การศึกษาฯ

รวม 7 โครงการ - - 4,334,522 4,334,522 4,334,522 4,334,522 - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3. การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต
2.3) แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก2561 2562 2563 2564
1 โครงการ

จัดซ้ือสารสม
ทรายอะเบท คลอรีน
ปูนขาว ยาคุมสุนัข
และแเมว

เพื่อใชในการปฏิบัติภารกิจของ
เจาหนาที่และหนวยงานที่
เกี่ยวของ

ตําบลโคกกวาง 240,000 240,000 240,000 240,000 รอยละ 80 การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจที่เกี่ยวของมี
คุณภาพและบรรลุ
เปาหมาย

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 1 โครงการ - - 240,000 240,000 240,000 240,000 - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2. ดานการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต
2.4) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก2561 2562 2563 2564
1 โครงการจัดทําแผนชุมชน

และแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

จํานวน 9 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 9 หมูบาน ประชาชนมีสวน
รวมในการจัดทํา
แผนชุมชนและ
แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป

สํานักงานปลัด

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6. การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต
2.5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก2561 2562 2563 2564
1 โครงการจัดงานสัปดาห

สงเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวัน
อาสาฬหบูชาและวัน
เขาพรรษา

เพื่อสงเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวัน
อาสาฬหบูชาและวัน
เขาพรรษา

ตําบลโคกกวาง 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ประชาชนไดเห็น
ความสําคัญทาง
พุทธศาสนา

กองการศึกษา
ฯ

รวม 1 โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 10,000 - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2. ดานการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต
2.6) แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก2561 2562 2563 2564
1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาเงิน สงเคราะห

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จายเปนคาเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
แบบแบงชวงอายุ

4,389,600 4,389,600 4,389,600 4,389,600 รอยละ 100
ของผูสูงอายุ
ตําบลโคกกวาง

ผูสูงอายุมี
สวัสดิการ
ชวยเหลือจาก
ภาครัฐ

สํานักงานปลัด

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพ
ผูพิการ

จายเปนคาเบี้ยยังชีพผูพิการ 1,084,800 1,084,800 1,084,800 1,084,800 รอยละ 100
ของผูพิการ
ตําบลโคกกวาง

ผูพิการ
มีสวัสดิการ
ชวยเหลือจาก
ภาครัฐ

สํานักงานปลัด

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนคาชวยเหลือหรือ
สงเคราะหในการดํารงชีพและ
บําบัดรักษา

จายเปนคาชวยเหลือหรือสงเคราะหในการดํารง
ชีพและบําบัดรักษาผูปวยเอดส
ในตําบลโคกกวาง

30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 100
ของผูปวยเอดส
ตําบลโคกกวาง

ผูปวยเอดสมี
สวัสดิการ
ชวยเหลือจาก
ภาครัฐ

สํานักงานปลัด

รวม 3 โครงการ - - 5,504,400 5,504,400 5,504,400 5,504,400 - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาการทองเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ2561 2562 2563 2564
1 โครงการตรวจสอบแนว

เขตที่สาธารณะตําบล
โคกกวาง

เพื่อสํารวจแนวเขตที่สาธารณะ
ที่ชัดเจนในตําบลโคกกวาง

เขตที่สาธารณะ
ในตําบลโคกกวาง

20,000 20,000 20,000 20,000 เขตที่สาธารณะ
ในตําบลโคกกวาง
ชัดเจนขึ้น

แนวเขตที่สาธารณะ
ในตําบลโคกกวาง
ชัดเจนขึ้น

สํานักงาน
ปลัด

2 อุดหนุนการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอยและ
มลพิษสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด

เพื่ออุดหนุนการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
การจัดการขยะมูลฝอยและมลพิษ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

จังหวัดบึงกาฬ 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 จังหวัดมีแผนปฏิบัติ
การจัดการขยะมูล
ฝอยและมลพิษ
สิ่งแวดลอม

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 2 โครงการ - - 40,000 40,000 40,000 40,000 - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาการทองเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.1) แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ2561 2562 2563 2564
1 โครงการลดคัดแยกขยะ

ใชประโยชนจากขยะ
และการจัดการขยะ
อันตราย

เพื่อลดปริมาณขยะ และสรางจิต
สํานึกการคัดแยกขยะในชุมชน

ตําบลโคกกวาง 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ลดปริมาณขยะใน
ชุมชน และสรางจิต
สํานึกการคัดแยก
ขยะในชุมชน

กอง
สาธารณสุขฯ

2 ปรับปรุงบอขยะ เพื่อปรับปรุงบอขยะใหรองรับ
ปริมาณขยะที่มากขึ้น

ตําบลโคกกวาง 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 มีพื้นที่รองรับขยะ
เพิ่มขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 2 โครงการ - - 120,000 120,000 120,000 120,000 - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง
4.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ2561 2562 2563 2564
1 โครงการลดอุบัติเหตุบน

ทองถนน ชวงเทศกาลป
ใหม เทศกาลสงกรานต
และเทศกาลออก
พรรษา

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน พื้นที่เขตตําบลโคกกวาง 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 ลดการเกิดอุบัติเหตุ
สูญเสียชีวิตทางถนน

สํานักปลัด

รวม 1 โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3. พัฒนาการทองเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพและย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4. การพัฒนาดานการคา การลงทุน การทองเท่ียวและกีฬา

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว
5.1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก2561 2562 2563 2564
1 โครงการประเพณีลอย

กระทง
เพื่ออนุรักษประเพณีทองถิ่น ตําบลโคกกวาง 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมโครงการ
สืบทอดอนุรักษ
ประเพณีทองถิ่น

กอง
การศึกษาฯ

รวม 1 โครงการ - - 60,000 60,000 60,000 60,000 - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา  จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบบริหารจัดการท่ีดี
6.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก2561 2562 2563 2564
1 โครงการสนับสนุนใน

การอํานวยการของ
สถานที่กลางสําหรับ
เปนศูนยรวมขาวสาร
การจัดซ้ือจัดจางของ
หนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น
อําเภอบุงคลา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ
ขอมูลขาวสาร

อําเภอบุงคลา 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารอยาง
ทั่วถึง

สํานักงานปลัด

2 จางเหมาสถาบันหรือ
องคกรที่เปนกลางใน
การสํารวจความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินงานของ อบต.

เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ อบต.และความพึง
พอใจ

จํานวน 1 คร้ัง / ป 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ 80 ประชาชนไดมีสวน
รวมในการ
ทํางานและสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน

สํานักงานปลัด

3 เชาเคร่ืองถายเอกสาร เพื่อสงเสริมและพัฒนาพนักงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1 คร้ัง/เดือน 36,000 36,000 36,000 36,000 รอยละ 80 พนักงานและ
ประชาชนไดใช
บริการถายเอกสาร

สํานักงานปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา  จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี
6.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก2561 2562 2563 2564
4 เชาพื้นที่เว็ปไซต อบต.

โคกกวาง
เพื่อประชาสัมพันธขาวสารและ
เพิ่มชองทางในการติดตอราชการ

อบต.โคกกวาง 6,500 6,500 6,500 6,500 รอยละ 80 ประชาชนไดรับรู
ขาวสารทางเวปไซด

สํานักงานปลัด

5 โครงการอบรมให
เจาหนาที่อปท.เกี่ยวกับ
กฎหมาย

เพื่อสงเสริมและพัฒนาพนักงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จํานวน 1 คร้ัง / ป 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 พนักงานไดรับ
ความรู
เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องตน

สํานักงานปลัด

6 โครงการทองที่ทองถิ่น
พบประชาชน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะ
ผูบริหาร พนักงาน และการออก
ใหบริการประชาชน

จํานวน 1 คร้ัง / ป 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ประชาชนไดรับ
ความรูและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นสราง ความ
เขาใจภาครัฐและ
ประชาชน

สํานักงานปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา  จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี
6.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก2561 2562 2563 2564
7 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ

ทุกประเภท
ตามบัญชีมาตราฐาน
ครุภัณฑ

จัดซ้ือครุภัณฑตางๆใชในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซ้ือครุภัณฑตางๆ  ดังนี้
1.ครุภัณฑกอสราง
2.ครุภัณฑการเกษตร
3.ครุภัณฑการแพทย
4.ครุภัณฑการศึกษา
5.ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
6.ครุภัณฑงานบานงานครัว
7.ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
8.ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
9.ครุภัณฑประจําหมูบาน
10.ครุภัณฑสํานักงาน
11.ครุภัณฑสํารวจ
12.เตนท โตะ  เกาอี้
ฯลฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 การ
ปฏิบัติงานคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล

ทําใหการ
ปฏิบัติงานคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล

สํานักงานปลัด

8 การจัดทําแผนที่และ
ทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อจัดทําแผนที่และทะเบียน
ทรัพยสินในตําบลโคกกวาง

ตําบลโคกกวาง 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพขึ้น

สํานักงานปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา  จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี
6.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก2561 2562 2563 2564
9 โครงการจัดซ้ือวัสดุทุก

ประเภท
จัดซ้ือวัสดุตางๆใชในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซ้ือวัสดุตางๆดังนี้
1.วัสดุสํานักงาน
2.วัสดุไฟฟาและวิทยุ
3.วัสดุงานบานงานครัว
4.วัสดุกอสราง
5.วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
6.วัสดุโฆษณาและเผยแพร
7.วัสดุคอมพิวเตอร
8.วัสดุกีฬา
9.วัสดวุิทยาศาสตรและการแพทย
10.วัสดุสื่อการเรียนการสอน
11.วัสดุแบบพิมพตางๆ
ฯลฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 การ
ปฏิบัติงานคลองตัว
และมีประสิทธ-ิภาพ
เกิดประสิทธิผล

ทําใหการ
ปฏิบัติงานคลองตัว
และมีประสิทธ-ิ
ภาพเกิด
ประสิทธิผล

สํานักงานปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา  จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี
6.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก2561 2562 2563 2564
10 โครงการจัดซ้ือวัสดุทุก

ประเภท
จัดซ้ือวัสดุตางๆใชในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซ้ือวัสดุตางๆดังนี้
1.วัสดุสํานักงาน
2.วัสดุไฟฟาและวิทยุ
3.วัสดุงานบานงานครัว
4.วัสดุกอสราง
5.วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
6.วัสดุโฆษณาและเผยแพร
7.วัสดุคอมพิวเตอร
8.วัสดุกีฬา
9.วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
10.วัสดุสื่อการเรียนการสอน
11.วัสดุแบบพิมพตางๆ
ฯลฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 การ
ปฏิบัติงานคลองตัว
และมีประสิทธ-ิภาพ
เกิดประสิทธิผล

ทําใหการ
ปฏิบัติงานคลองตัว
และมีประสิทธ-ิ
ภาพเกิด
ประสิทธิผล

กองคลัง

11 ซอมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑของตําบล
โคกกวาง

เพื่อใหครุภัณฑใชงานไดดี ซอมแซมสิ่งของที่ชํารุดเสียหาย 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100
สิ่งของที่ชํารุด
สามารถใชงานไดดี

สิ่งของที่ชํารุด
สามารถใชงานไดดี

กองคลัง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา  จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี
6.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด

KPI
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

2561 2562 2563 2564

12 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑทุกประเภท
ตามบัญชีมาตรตรา
ฐานครุภัณฑ

จัดซ้ือครุภัณฑตางๆใชในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซ้ือครุภัณฑตางๆ  ดังนี้
1.ครุภัณฑกอสราง
2.ครุภัณฑการเกษตร
3.ครุภัณฑการแพทย
4.ครุภัณฑการศึกษา
5.ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
6.ครุภัณฑงานบานงานครัว
7.ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
8.ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
9.ครุภัณฑประจําหมูบาน
10.ครุภัณฑสํานักงาน
11.ครุภัณฑสํารวจ
12.เตนท โตะ  เกาอี้
ฯลฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 การ
ปฏิบัติงานคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล

ทําใหการ
ปฏิบัติงาน
คลองตัวและมี
ประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล

กองคลัง

รวม 12 โครงการ - - 1,067,500 1,067,500 1,067,500 1,067,500 - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา  จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี
6.2) แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก2561 2562 2563 2564
1 โครงการจัดซ้ือวัสดุทุก

ประเภท
จัดซ้ือวัสดุตางๆใชในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซ้ือวัสดุตางๆดังนี้
1.วัสดุสํานักงาน
2.วัสดุไฟฟาและวิทยุ
3.วัสดุงานบานงานครัว
4.วัสดุกอสราง
5.วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่
6.วัสดุโฆษณาและเผยแพร
7.วัสดุคอมพิวเตอร
8.วัสดุกีฬา
9.วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
10.วัสดุสื่อการเรียนการสอน
11.วัสดุแบบพิมพตางๆ
ฯลฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 การ
ปฏิบัติงานคลองตัว
และมีประสิทธ-ิภาพ
เกิดประสิทธิผล

ทําใหการ
ปฏิบัตงิานคลองตัว
และมีประสิทธ-ิ
ภาพเกิด
ประสิทธิผล

กองการศึกษาฯ

2 ซอมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑของตําบล
โคกกวาง

เพื่อใหครุภัณฑใชงานไดดี ซอมแซมสิ่งของที่ชํารุดเสียหาย 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100
สิ่งของที่ชํารุด
สามารถใชงานไดดี

สิ่งของที่ชํารุด
สามารถใชงานไดดี

กองการศึกษาฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา  จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี
6.2) แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ2561 2562 2563 2564
3 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ

ทุกประเภท
ตามบัญชีมาตรตราฐาน
ครุภัณฑ

จัดซ้ือครุภัณฑตางๆใชในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซ้ือครุภัณฑตางๆ  ดังนี้
1.ครุภัณฑกอสราง
2.ครุภัณฑการเกษตร
3.ครุภัณฑการแพทย
4.ครุภัณฑการศึกษา
5.ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
6.ครุภัณฑงานบานงานครัว
7.ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
8.ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
9.ครุภัณฑประจําหมูบาน
10.ครุภัณฑสํานักงาน
11.ครุภัณฑสํารวจ
12.เตนท โตะ  เกาอี้
ฯลฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 การ
ปฏิบัติงานคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล

ทําใหการปฏิบัติงาน
คลองตัวและมี
ประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล

กอง
การศึกษาฯ

รวม 3 โครงการ - - 420,000 420,000 420,000 420,000 - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา  จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี
6.3) แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ2561 2562 2563 2564
1 โครงการจัดซ้ือวัสดุทุก

ประเภท
จัดซ้ือวัสดุตางๆใชในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซ้ือวัสดุตางๆดังนี้
1.วัสดุสํานักงาน
2.วัสดุไฟฟาและวิทยุ
3.วัสดุงานบานงานครัว
4.วัสดุกอสราง
5.วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
6.วัสดุโฆษณาและเผยแพร
7.วัสดุคอมพิวเตอร
8.วัสดุกีฬา
9.วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
10.วัสดุสื่อการเรียนการสอน
11.วัสดุแบบพิมพตางๆ
ฯลฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 การ
ปฏิบัติงานคลองตัว
และมีประสิทธ-ิภาพ
เกิดประสิทธิผล

ทําใหการปฏิบัติงาน
คลองตัวและมีประ
สิทธ-ิภาพเกิด
ประสิทธิผล

กอง
สาธารณสุขฯ

2 ซอมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑของตําบล โคก
กวาง

เพื่อใหครุภัณฑใชงานไดดี ซอมแซมสิ่งของที่ชํารุดเสียหาย 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100
สิ่งของที่ชํารุด
สามารถใชงานไดดี

สิ่งของที่ชํารุด
สามารถใชงานไดดี

กอง
สาธารณสุขฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา  จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี
6.3) แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564

3 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ
ทุกประเภท
ตามบัญชีมาตรตราฐาน
ครุภัณฑ

จัดซ้ือครุภัณฑตางๆใชในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซ้ือครุภัณฑตางๆ  ดังนี้
1.ครุภัณฑกอสราง
2.ครุภัณฑการเกษตร
3.ครุภัณฑการแพทย
4.ครุภัณฑการศึกษา
5.ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
6.ครุภัณฑงานบานงานครัว
7.ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
8.ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
9.ครุภัณฑประจําหมูบาน
10.ครุภัณฑสํานักงาน
11.ครุภัณฑสํารวจ
12.เตนท โตะ  เกาอี้
ฯลฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 การ
ปฏิบัติงานคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล

ทําใหการ
ปฏิบัติงานคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 3 โครงการ - - 420,000 420,000 420,000 420,000 - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา  จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี
6.4) แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ2561 2562 2563 2564
1 โครงการจัดซ้ือวัสดุทุก

ประเภท
จัดซ้ือวัสดุตางๆใชในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซ้ือวัสดุตางๆดังนี้
1.วัสดุสํานักงาน
2.วัสดุไฟฟาและวิทยุ
3.วัสดุงานบานงานครัว
4.วัสดุกอสราง
5.วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
6.วัสดุโฆษณาและเผยแพร
7.วัสดุคอมพิวเตอร
8.วัสดุกีฬา
9.วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
10.วัสดุสื่อการเรียนการสอน
11.วัสดุแบบพิมพตางๆ
ฯลฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 การ
ปฏิบัติงานคลองตัว
และมีประสิทธ-ิภาพ
เกิดประสิทธิผล

ทําใหการปฏิบัติงาน
คลองตัวและมีประ
สิทธ-ิภาพเกิด
ประสิทธิผล

กองชาง

2 ซอมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑของตําบล โคก
กวาง

เพื่อใหครุภัณฑใชงานไดดี ซอมแซมสิ่งของที่ชํารุดเสียหาย 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100
สิ่งของที่ชํารุด
สามารถใชงานไดดี

สิ่งของที่ชํารุด
สามารถใชงานไดดี

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา  จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 01
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี
6.4) แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

KPI
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
3 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ

ทุกประเภท
ตามบัญชีมาตราฐาน
ครุภัณฑ

จัดซ้ือครุภัณฑตางๆใชในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซ้ือครุภัณฑตางๆ  ดังนี้
1.ครุภัณฑกอสราง
2.ครุภัณฑการเกษตร
3.ครุภัณฑการแพทย
4.ครุภัณฑการศึกษา
5.ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
6.ครุภัณฑงานบานงานครัว
7.ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
8.ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
9.ครุภัณฑประจําหมูบาน
10.ครุภัณฑสํานักงาน
11.ครุภัณฑสํารวจ
12.เตนท โตะ เกาอี้
ฯลฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 การ
ปฏิบัติงานคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล

ทําใหการ
ปฏิบัติงาน
คลองตัวและมี
ประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล

กองชาง

รวม 3 โครงการ - - 420,000 420,000 420,000 420,000 - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 02
๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2. ดานการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต
2.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน2561 2562 2563 2564

1 อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัด
บึงกาฬ

เพื่อสนับสนุน
ชวยเหลือสงเคราะห
ผูประสบภัยในจังหวัด
บึงกาฬ

พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือสงเคราะห
จากการประสบภัย
ในจังหวัดบึงกาฬ

สํานักงานปลัด กาชาดจังหวัด
บึงกาฬ

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 02
๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2. ดานการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต
2.2) แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน2561 2562 2563 2564

1 อุดหนุนโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน

เพื่ออุดหนุนโครงการ
พัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
อสม.

จํานวน 9 หมูบาน 67,500 67,500 67,500 67,500 9 หมูบาน อุดหนุนโครงการ
พัฒนางาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน
อสม.

กองสาธารณสุขฯ อสม.
ตําบลโคกกวาง

รวม 1 โครงการ - - 67,500 67,500 67,500 67,500 - - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 02
๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4. การพัฒนาดานการคา การลงทุน การทองเท่ียวและกีฬา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต
2.3) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน2561 2562 2563 2564

1 อุดหนุนโครงการแขงขัน
กีฬากลุมโรงเรียนบุงคลา

เพื่อสนับสนุนการ
แขงขันกีฬา

โรงเรียนบุงคลา 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 เพื่อใหนักเรียนมี
ความสามัคคีกัน

กองการศึกษาฯ โรงเรียนบุงคลา

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ. 02
๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2. ดานการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต
2.4) แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน2561 2562 2563 2564

1 สมทบงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่น

เพื่อสมทบ
งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่น

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ องคการบริหารสวน
ตําบลโคกกวาง

80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละ 90
มีการพัฒนาที่ดี
ขึ้นรวมทั้งทําให
การปฏิบัติงาน
การประสานงาน
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

มีการพัฒนาที่ดี
ขึ้นรวมทั้งทําให
การปฏิบัติงาน
การประสานงาน
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

กองสาธารณสุขฯ อบต.โคกกวาง

รวม 1 โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 - - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ.03
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

2561 2562 2563 2564
1 ขุดสระเก็บกักนํ้าเพ่ือ

การเกษตร(หนองแคน)
หมูท่ี 6 เช่ือมตําบล
ทาดอกคํา

เพ่ือให
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอยาง
เพียงพอ

ขุดสระเก็บกักนํ้าเพ่ือการเกษตร
(หนองแคน)
กวาง 75 ม. ยาว 100 ม. ลึก 3 ม.
(ตามแบบท่ี อบต.กําหนด)

800,000 800,000 800,000 800,000 รอยละ 60 ของ
เกษตรกร

ท่ีมีนํ้าใชเพ่ือ
การเกษตร

อยางเพียงพอ

เกษตรกรใน
หมูบานและ

ใกลเคียงมีนํ้า
ใชใน
การเกษตร
อยางเพียงพอ

กองชาง/
รวมกับ

หนวยงานอ่ืน

รวม 1 โครงการ - - 800,000 800,000 800,000 800,000 - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา  จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ.05
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

2561 2562 2563 2564
1 ปรับปรุงภูมิทัศนหนอง

หวาย หมูท่ี 3
เพ่ือให
ประชาชนมี
พ้ืนท่ี สําหรับ
ออกกําลังกาย
และพักผอน

ปรับปรุงภูมิทัศนหนองหวาย
สําหรับออกกําลังกาย และ
พักผอน (ตามแบบท่ี อบต.
กําหนด)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ภูมิทัศนหนอง
หวายสําหรับออก
กําลังกาย และ
พักผอน

ประชาชนมี
พ้ืนท่ี สําหรับ
ออกกําลังกาย
และพักผอน

กองชาง/
รวมกับ

หนวยงานอ่ืน

รวม 1 โครงการ - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ.06
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบบริหารจัดการท่ีดี
6.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
2561 2562 2563 2564

1 อบรมคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพขีวิตใหกับ
คณะผูบริหาร พนักงาน
ลูกจาง อบต.โคกกวาง

ปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม การเรียนรูที่
จะอยูรวมกันของคนใน
องคกร

คณะผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง
ในองคกร

- - - - รอยละ 90 ของคน
ในองคกรที่เขารวม
อบรม

คนในองคกร
เรียนรูที่จะอยู
รวมกันดวยความ
เขาอกเขาใจ

สํานักงานปลัด

รวม 1 โครงการ - - - - - - - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ.06
๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2. ดานการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต
2.1) แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
KPI

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
2561 2562 2563 2564

1 รับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยคน
พิการ

อํานวยความสะดวก
ใหแกผูสูงอายุ และคน
พิการ

ผูสูงอายุ และผูพิการ      ทั้ง 9
หมูบาน

- - - - รอยละ 100 ของ
จํานวนผูรับเบี้ยยังชีพ

ผูรับเบี้ยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

รวม 1 โครงการ - - - - - - - - -



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ผ.07

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนา
ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 65 20,310,000 65 20,310,000 65 20,310,000 65 20,310,000 260 81,240,000

รวม 65 20,310,000 65 20,310,000 65 20,310,000 65 20,310,000 260 81,240,000

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
อาชีพและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 100,000 5 100,000 5 100,000 5 100,000 20 400,000

2.2 แผนงานการศึกษา 7 4,334,522 7 4,334,522 7 4,334,522 7 4,334,522 28 17,338,088

2.3 แผนงานสาธารณสุข 1 240,000 1 240,000 1 240,000 1 240,000 4 960,000
2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของ



ชุมชน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000

2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 4 40,000

2.6 แผนงานงบกลาง 3 5,504,400 3 5,504,400 3 5,504,400 3 5,504,400 12 22,017,600

รวม 18 10,208,922 18 10,208,922 18 10,208,922 18 10,208,922 72 40,835,688

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 8 160,000

3.2 แผนงานสาธารณสุข 2 120,000 2 120,000 2 120,000 2 120,000 8 480,000

รวม 4 160,000 4 160,000 4 160,000 4 160,000 16 640,000

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษา
ความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

4.1 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000

รวม 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
ทองเท่ียว

5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 4 240,000

รวม 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 4 240,000

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบ
บริหารจัดการท่ีดี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12 1,067,500 12 1,067,500 12 1,067,500 12 1,067,500 48 4,270,000

6.2 แผนงานการศึกษา 3 420,000 3 420,000 3 420,000 3 420,000 12 1,680,000

6.3 แผนงานสาธารณสุข 3 420,000 3 420,000 3 420,000 3 420,000 12 1,680,000

6.4 แผนงานเคหะและชุมชน 3 420,000 3 420,000 3 420,000 3 420,000 12 1,680,000

รวม 21 2,327,500 21 2,327,500 21 2,327,500 21 2,327,500 84 9,310,000

รวมท้ิงสิ้น 110 33,096,422 110 33,096,422 110 33,096,422 110 33,096,422 440 132,385,688



บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ.08
๐๑

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 บริหารงาน
ท่ัวไป ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค

1 25,000 25,000 25,000 25,000

สํานักงานปลัด2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ 2 15,800 15,800 15,800 15,800
3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 2 6,200 6,200 6,200 6,200
4 บริหารงาน

ท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจดัซื้อเกาอ้ีสํานักงาน 4 8,000 8,000 8,000 8,000
กองคลัง5 ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ 2 15,800 15,800 15,800 15,800

6 ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อตูจัดเก็บเอกสาร 4 24,000 24,000 24,000 24,000
7 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 4 120,000 120,000 120,000 120,000 กอง

การศึกษาฯ
8 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพ่ือจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 1 60,000 60,000 60,000 60,000 กอง

สาธารณสุขฯ
9

เคหะและ
ชุมชน ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อโตะหมูบูชา 1 8,500 8,500 8,500 8,500

กองชาง
10 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เพ่ือจัดซื้อรถจักรยานยนต 1 45,000 45,000 45,000 45,000
11 ครุภัณฑกอสราง เพ่ือจัดซื้อเครื่องตบดิน 1 21,000 21,000 21,000 21,000
12 ครุภัณฑอ่ืน เพ่ือจัดซื้อปมนํ้าซัมเมิรส 1 20,000 20,000 20,000 20,000
13 ครุภัณฑอ่ืน เพ่ือจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต 1 40,000 40,000 40,000 40,000

รวม 409,300 409,300 409,300 409,300



สวนที่สวนที่ ๑๑

๑. ดานกายภาพ
๑.๑ ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล

ท่ีตั้งของหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง
ท่ีตั้ง ตําบลโคกกวางตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของท่ีตั้งท่ีวาการอําเภอบุงคลา โดยท่ีทําการองคการ

บริหารสวนตําบลโคกกวาง ตั้งอยู เลขท่ี 241 หมูท่ี 1 บานโคกกวาง ตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ
ริมถนนสาย 212 ชวง กม.ท่ี 185 – 190 หางจากตัวอําเภอบุงคลา 12 กม. และหางจากตัวจังหวัดบึงกาฬเปน
ระยะทาง 58 กม. ใชระยะเวลาการเดินทางเขาสูจังหวัด 1 ชั่วโมง

เนื้อท่ีท้ังหมด ประมาณ 111 ตารางกิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดตอกับตําบลและอําเภอใกลเคียง
ดังนี้

ทิศเหนือ จด  แมน้ําโขง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก จด  เขตองคการบริหารสวนตําบลทาดอกคํา  อําเภอบึงโขงหลง
ทิศใต จด  เขตอนุรักษพันธุสัตวปาภูวัว
ทิศตะวันตก จด  เขตองคการบริหารสวนตําบลบุงคลา

ขนาดพื้นท่ีและการปกครอง ตําบลโคกกวาง  มีพ้ืนท่ีรวมประมาณ 111 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครอง
ออกเปน 9 หมูบาน  ไดแก

หมูท่ี 1 บานโคกกวาง
หมูท่ี 2 บานหนองบอ
หมูท่ี 3 บานหาดแฮ
หมูท่ี 4 บานทาสมโฮง
หมูท่ี 5 บานโนนไพศาล
หมูท่ี 6 บานดอนใหญ
หมูท่ี 7 บานทาศิริขันธ
หมูท่ี 8 บานสมพร
หมูท่ี 9 บานบึงสําราญ

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ตําบลโคกกวางมีสภาพภูมิประเทศเปนท่ีราบ ท่ีดอนเปนลอนคลื่นผสมท่ีเนินสูง และภูเขาสูงชันใช

ประโยชนในการทํานาและปลูกพืชไรการเกษตร ลักษณะดินเปนดินปนทรายตลอดชั้นดินทําใหการระบายน้ําไดดีและการ
ไหลบาของน้ํา บนผิวดินมีความรวดเร็ว สภาพพ้ืนท่ีดังกลาวจึงไมเหมาะสมกับการปลูกพืชในฤดูแลงและการปลูกขาว จึง
ตองมีการปรับปรุงโดยการใชระบบชลประทานและการขุดบอน้ําท่ีตองมี กรรมวิธีแบบพิเศษในการรองพ้ืนหนาดินทําให
การเก็บกักน้ําไดดีข้ึน เพ่ือใหการเพาะปลูกไดผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีปญหาการกัดเซาะพังทลายของตลิ่ง
บริเวณพ้ืนท่ีหมูบานตามแนวตลิ่งแมน้ําโขง

มีพื้นท่ีท้ังหมด 71,082 ไร
พ้ืนท่ีราบ 17,532 ไร รอยละ 25
ภูเขา 46,739 ไร รอยละ 66
พ้ืนน้ํา 4,393 ไร รอยละ 6
อ่ืน ๆ 2,418 ไร รอยละ 3

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน



๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศ ตําบลโคกกวางมีฤดูกาล 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยฤดูฝนจะเริ่มตกใน

เดือนเมษายน โดยฝนจะตกหนักในชวงเดือน มิถุนายน – กันยายน  โดยมีเกณฑเฉลี่ยดังนี้

ฤดูรอน ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน มีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 29 องศา ปริมาณนํ้าฝน 60 ม.ม.
ฤดูฝน ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน มิถุนายน – กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศา ปริมาณนํ้าฝน 93 ม.ม.
ฤดูหนาว ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ อุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศา ปริมาณนํ้าฝน 37 ม.ม.

๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพ้ืนท่ีตําบลโคกกวาง เปนดินปนทรายตลอดชั้นดินทําใหการระบายน้ําไดดีและการ

ไหลบาของน้ํา บนผิวดินมีความรวดเร็ว สภาพพ้ืนท่ีดังกลาวจึงไมเหมาะสมกับการปลูกพืชในฤดูแลงและการปลูกขาว จึง
ตองมีการปรับปรุงโดยการใชระบบชลประทานและการขุดบอน้ําท่ีตองมี กรรมวิธีแบบพิเศษในการรองพ้ืนหนาดินทําให
การเก็บกักน้ําไดดีข้ึน เพ่ือใหการเพาะปลูกไดผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีปญหาการกัดเซาะพังทลายของตลิ่ง
บริเวณพ้ืนท่ีหมูบานตามแนวตลิ่งแมน้ําโขง
๑.๕ ลักษณะของแหลงน้ํา

มีแหลงน้ําท่ีใชสําหรับ  อุปโภค-บริโภค  จํานวน ๕ แหง   แหลงน้ําท้ัง ๕ แหงเคยเปนแหลงน้ําท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติและเทศบาลไดดําเนินการปรับปรุงกอสรางข้ึนใหมเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน  ดังนี้

ลําหวย 5 แหง สระน้ํา 2 แหง
หนองน้ํา 5 แหง บอน้ําตื้น - แหง
ลําคลอง - แหง บอบาดาล 12 แหง
บึง 2 แหง อางเก็บน้ํา - แหง
แมน้ํา 1 แหง ฝาย 4 แหง
อ่ืนๆ (ระบุ) - แหง เหมือง - แหง

๑.๕ ลักษณะของไมและปาไม
ในเขตตําบลโคกกวางมีปาไมหลากหลายชนิดตามแนวเทือกเขาภูวัว ลักษณะของไมเปนไมยืนตนผลัดใบ

และมีสัตวปาหลากชนิดมากมาย

๒. ดานการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง

ทิศเหนือ จด  แมน้ําโขง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก จด  เขตองคการบริหารสวนตําบลทาดอกคํา  อําเภอบึงโขงหลง
ทิศใต จด  เขตอนุรักษพันธุสัตวปาภูวัว
ทิศตะวันตก จด  เขตองคการบริหารสวนตําบลบุงคลา

ขนาดพื้นท่ีและการปกครอง ตําบลโคกกวาง  มีพ้ืนท่ีรวมประมาณ 111 ตารางกิโลเมตร  แบงเขตการ
ปกครองออกเปน 9 หมูบาน  ไดแก

หมูท่ี 1 บานโคกกวาง
หมูท่ี 2 บานหนองบอ
หมูท่ี 3 บานหาดแฮ
หมูท่ี 4 บานทาสมโฮง
หมูท่ี 5 บานโนนไพศาล
หมูท่ี 6 บานดอนใหญ
หมูท่ี 7 บานทาศิริขันธ
หมูท่ี 8 บานสมพร
หมูท่ี 9 บานบึงสําราญ



๒.๒ การเลือกตั้ง
ตําบลโคกกวางไดแบงเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ออกเปน

9 หมูบาน ดังนี้
หมูท่ี 1 บานโคกกวาง
หมูท่ี 2 บานหนองบอ
หมูท่ี 3 บานหาดแฮ
หมูท่ี 4 บานทาสมโฮง
หมูท่ี 5 บานโนนไพศาล
หมูท่ี 6 บานดอนใหญ
หมูท่ี 7 บานทาศิริขันธ
หมูท่ี 8 บานสมพร
หมูท่ี 9 บานบึงสําราญ

๓. ประชากร
๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร

หมูท่ี ชื่อหมูบาน จํานวนประชากร จํานวนครัวเรือนชาย หญิง รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9

บานโคกกวาง
บานหนองบอ
บานหาดแฮ
บานทาสมโฮง
บานโนนไพศาล
บานดอนใหญ
บานทาศิริขันธ
บานสมพร
บานบึงสําราญ

381
246
481
101
468
219
95

165
359

385
237
443
109
436
218
68

168
372

766
483
924
210
904
437
163
333
731

210
124
230
61

252
109
43
88

187
รวม 2,515 2,436 4,951 1,304

ขอมูล ณ  เดือนกุมภาพันธ 2559



-๕-

๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร

หญิง (คน) ชาย (คน) หมายเหตุ
จํานวนประชากรเยาวชน 609 689 อายุต่ํากวา 18 ป

จํานวนประชากร 1,537 1,571 อายุ 18-60 ป

จํานวนประชากรผูสูงอายุ 290 255 อายุมากกวา 60 ป

รวม 2,436 2,515
รวมท้ังสิ้น 4,951

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา 4 แหง
- ศ.ร.ช. 1 แหง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง
- ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด 1 แหง
- ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 7 แหง

ขอมูลสถานศึกษาในตําบลโคกกวาง
- ศูนยพัฒนาเด็กตําบลโคกกวาง 2 แหง

ลําดับ
ท่ี

ศูนยพัฒนาเด็กตําบล
โคกกวาง หมูท่ี จํานวน

ครู
จํานวน
นักเรียน หมายเหตุ

1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกกวาง 1 3 68

2 ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดจันทรา
ราษฎร 5 3 58

รวม 2 แหง 6 126

- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แหง และขยายโอกาสถึง  ม.3

ลําดับท่ี โรงเรียนประถม
ศึกษา 3 แหง หมูท่ี จํานวน

นักเรียน หมายเหตุ

1 โรงเรียนประวิตร (หนองบอ) 2 64
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (51)

- ขยายโอกาสถึง  ม.3 1 212

3 โรงเรียนบานทาสมโฮง 4 122
4 โรงเรียนบานหาดแฮ 3 115

รวม 4 แหง 513



- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน

๔.๒ สาธารณสุข
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับ

ประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  โรค
ไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชนบางรายไม
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตําบลโคกกวางและหนวยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง
ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป จากการสํารวจขอมูล
พ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออกกําลัง
กายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง
พยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุขจัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา

- สถานีอนามัย 1 แหง
- คลินิก 1 แหง
- รานขายยาแผนปจจุบัน 1 แหง
- อัตราการมีและการใชสวมราดน้ํา  รอยละ 100%

๔.๓ อาชญากรรม
ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง เหตุอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน สวนมากจะเก่ียวของกับยาเสพ

ติดและสิ่งผิดกฎหมาย เนื่องจากมีพ้ืนท่ีอาณาเขตติดชายแดนประเทศเพ่ือนบาน องคการบริหารสวนตําบลโคกกวางจึงได
ดําเนินการปองกัน และแกไขเหตดุังกลาว จากการรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประสานและใหขอมูลอยางตอเนื่อง

๔.๔ ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธร

บุงคลา ไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลโคกกวางทราบนั้น พบวาในเขตตําบลมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับ
พ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา ประชาชน หนวยงานของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบล
โคกกวาง สามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น เชน การณรงค การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส การฝกอบรม
ใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบล
โคกกวางก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด

๔.๕ การสังคมสังเคราะห
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
๑. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ

ลําดับ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน หมูท่ี จํานวนนักเรียน
- บานโนนไพศาล 5 110
- บานโคกกวาง 1

รวม 2 แหง



๕. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง มีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้
๕.1 การคมนาคมขนสง

การคมนาคมขนสง  ปจจุบันการคมนาคมและการขนสงท้ังภายในและระหวางชุมชนยังขาดการ
เชื่อมโยงท่ีเหมาะสม  ทําใหเกิดความไมคลองตัวและไมปลอดภัยในการเดินทาง  การเดินทางระหวางตําบล การติดตอ
กับอําเภอใกลเคียงใชถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผนดิน สาย 212 (บึงกาฬ – นครพนม) และยังมีถนนเชื่อม
ระหวางตําบล 3 ตําบล  ไดแก  ถนนสายเลียบฝงแมน้ําโขง  ถนนเชื่อมตอระหวางหมูบานนั้น    ไมสามารถใชได
สะดวกในฤดูฝน  เนื่องจากเปนถนนลูกรัง   พ้ืนถนนออน  ประกอบกับมีน้ําขัง ทําใหผิวจราจรชํารุด  จึงทําใหการ
คมนาคมระหวางชุมชนไมสะดวก  ในฤดูแลงจะมีฝุนละอองจากการสัญจร  ทําใหเกิดอุปสรรคตอการเดินทางเปนอยาง
มาก

สภาพถนนและเขตทาง  ถนนเชื่อมหมูบานสวนใหญ  ยังเปนถนนลูกรัง  โดยท่ัวไปสภาพชํารุดเสียหาย  ซึ่งเกิด
จากปญหาน้ําทวมขังเปนเวลานาน และมีขนาดคับแคบ ไมไดมาตรฐาน ซึ่งเปนอุปสรรคอยางมากตอการสัญจรไปมา
ของประชาชน

๕.๒ การไฟฟา
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต ปญหาคือไฟฟาสองสวาง

ทางหรือไฟฟาเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการให
ติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลโคกกวางจึงไมสามารถดําเนินการได การ
แกปญหาคือ ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี และวิธีการท่ีจะ
ดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจง
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน

๕.๓ การประปา
การประปา องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง มีกิจการประปาเปนของตนเอง สามารถใหบริการได

ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  และมีน้ําใชตลอดท้ังป  ปญหาคือ  มีขอรองเรียนเรื่องน้ําประปาขุน
บอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเปนทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา และไมมีแหลงน้ําดิบในการผลิตประปาตองขอใช
จากพ้ืนท่ีอ่ืนทําใหมีคาใชจายมาก  ประปาขององคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ยังไมสามารถท่ีจะผลิตเปนน้ําประปา
สําหรับบริโภคได  ตองใชงบประมาณสูงมากในการดําเนินการ  ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ยังไมประสบ
ปญหาการขาดแคลนน้ําสามารถท่ีจะจัดหาน้ําดิบสําหรับผลิตประปาใหชุมชนได การแกปญหาคือ การลงพ้ืนท่ีดําเนินการ
แกไขตามจุดท่ีเกิดปญหาในทันที ปจจุบันประชาชนมีประปาใช  ดังนี้

(๑) จํานวนครัวเรือนท่ีใชน้ําประปา ๑,304 หลังคาเรือน
(2) แหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปาไดจาก

แมน้ําโขง (   / )
สระน้ําหนองใหญ ( /   )  (แหลงน้ําผิวดิน)
แหลงน้ําใตดิน (   / )

๕.๔ โทรศัพท
(๑) โทรศัพทสาธารณะ 3 แหง
(๒) จํานวนโทรศัพทสวนบุคคล (ปจจุบันประชาชนมีโทรศัพทมือถือใชทุกครัวเรือน)

๕.๕ ไปรณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
- มีท่ีทําการไปรษณียโทรเลข (อนุญาตเอกชน) 1 แหง ( เปดทําการทุกวัน เวลา 08.00 น. ถึง

18.00 น. )



-๑๐-

๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร

ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง รอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิต
ทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ยางพารา ขาว ขาวโพด เปนตน

แบงตามอาชีพได ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม รอยละ ๗๐ ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว รอยละ ๑0 ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพประมง รอยละ 5 ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพรับจาง รอยละ 7 ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพคาขาย รอยละ 8 ของจํานวนประชากรท้ังหมด

๖.๒ การประมง
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง มีการประกอบอาชีพประมง จับปลาธรรมชาติตามหมูบานท่ีมี

พ้ืนท่ีติดลําน้ําโขง ไดแก บานทาสมโฮง บานหาดแฮ และบานทาศิริขันธ
๖.๓ การปศุศัตว

- เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก
เปด โค สุกร กระบือ เปนตน

๖.๔ การบริการ
โรงแรม รีสอรท 2 แหง
รานอาหาร 2 แหง
รานเกมส 1 แหง

๖.๕ การทองเท่ียว
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ไดแก เจดีย

พุทธชยันตี รอยพระพุทธบาทถํ้าสัจจบารมี น้ําตกตาดไฮ บึงหมอเฒา การจัดงานประเพณีตางๆ และการจัดสราง
สวนสาธารณะสําหรับใชพักผอนยอนใจ

๖.๖ อุตสาหกรรม
- ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ไมมีจํานวนกิจการอุตสาหกรรม

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ
การพาณิชย
- รานคา 30 แหง
- ปมน้ํามันหัวจาย 2 แหง
- โรงสีขนาดเล็ก 5 แหง
- โรงงานอุตสาหกรรม - แหง
- ปมน้ํามัน (ปมหลอด) 3 แหง
- รานจําหนายวัสดุกอสราง 1 แหง
- จุดซื้อขายยางพารา 2 แหง
- ตลาดนัดชุมชน 1 แหง (ทุกวันท่ี 14 , 27 ของเดือน)
- รานซอมรถจักรยานยนต 3 แหง



-๑๑-

กลุมอาชีพ
มีกลุมอาชีพ  จํานวน 14 กลุม

ลําดับท่ี ชื่อกลุมอาชีพ ชื่อหมูบาน หมูท่ี ปงบประมาณ
ท่ีอุดหนุน

จํานวนเงิน
ท่ีอุดหนุน

1 กลุมทําไมกวาด บานโคกกวาง 1 2555 50,000
2 กลุมเลี้ยงสุกร บานหนองบอ 2 2555 50,000
3 กลุมเลี้ยงกระบือ บานหนองบอ 2 2555 50,000
4 กลุมปลูกขาวโพดหวาน บานหาดแฮ 3 2555 100,000
5 กลุมปลูกขาวโพดหวาน บานทาสมโฮง 4 2555 100,000
6 กลุมเลี้ยงสุกร บานโนนไพศาล 5 2555 50,000
7 กลุมปลูกขาวโพดหวาน บานโนนไพศาล 5 2555 50,000
8 กลุมปลูกขาวโพดหวาน บานดอนใหญ 6 2555 50,000
9 กลุมเลี้ยงโค - กระบือ บานดอนใหญ 6 2555 50,000

10 กลุมปลูกขาวโพดหวาน บานทาศิริขันธ 7 2555 100,000
11 กลุมเลี้ยงกระบือ บานสมพร 8 2555 33,334
12 กลุมเลี้ยงกระบือ บานสมพร 8 2555 33,333
13 กลุมเลี้ยงปลา บานสมพร 8 2555 33,333
14 กลุมการทําเฟอรนิเจอร บานบึงสําราญ 9 2555 60,000

๖.๘ แรงงาน
ปญหาสินคาการเกษตรตกต่ํา ทําใหประชากรอายุระหวาง ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอก

พ้ืนท่ี  รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมาก
เปนพ้ืนท่ีสวนยางพารา และท่ีอยูอาศัย ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได



๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน

: ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน/ชุมชน
อบต.โคกกวาง อ.บุงคลา จ.บึงกาฬ

ช่ือหมูบาน ชาย (คน) หญิง (คน) ครัวเรือน
(ครัวเรือน) พื้นท่ี (ไร)

บานดอนใหญ 219 218 109 2,010.00

บานทาศิริขันธ 95 68 43 600.00

บานทาสมโฮง 101 109 61 839.00

บานบึงสําราญ 359 372 187 1,643.00

บานสมพร 165 168 88 1,057.00

บานหนองบอ 246 237 124 2,814.00

บานหาดแฮ 481 443 230 4,065.00

บานโนนไพศาล 468 436 252 5,012.00

โคกกวาง 381 385 210 2,610.00

สรุปรวม 2,515 2,436 1,304 20,650



๗.๒ ขอมูลดานการเกษตร

ชื่อ
หมูบาน

1. ทํานา

ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน

จํานวน
ครัวเรือน
(ครัวเรือน)

จํานวน
ไร (ไร)

ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก./
ไร)

ตนทุน
เฉลี่ย
(บาท./
ไร)

ราคา
ขาย
เฉลี่ย
(บาท./
ไร)

จํานวน
ครัวเรือน
(ครัวเรือน)

จํานวน
ไร (ไร)

ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุน
เฉลี่ย
(บาท./ไร)

ราคาขาย
เฉลีย่
(บาท./ไร)

บาน
ดอน
ใหญ

0 0 0.00 0.00 0.00 100 172 330.00 3,710.00 3,481.50

บาน
ทาศิริ
ขันธ

0 0 0.00 0.00 0.00 35 145 330.00 3,710.00 3,481.50

บานทา
สมโฮง 0 0 0.00 0.00 0.00 20 122 330.00 3,710.00 3,481.50

บานบึง
สําราญ 0 0 0.00 0.00 0.00 110 800 330.00 3,710.00 3,481.50

บานสม
พร 0 0 0.00 0.00 0.00 80 245 330.00 3,710.00 3,481.50

บาน
หนอง
บอ

0 0 0.00 0.00 0.00 124 2,200 330.00 3,710.00 3,481.50

บาน
หาดแฮ 0 0 0.00 0.00 0.00 196 1,100 330.00 3,710.00 3,481.50

บาน
โนน
ไพศาล

0 0 0.00 0.00 0.00 250 1,150 330.00 3,710.00 3,481.50

โคก
กวาง 0 0 0.00 0.00 0.00 210 1,200 330.00 3,710.00 3,481.50

สรุป
รวม 0 0 - - - 1,125 7,134 330.00 3,710.00 3,481.50



ชื่อ
หมูบาน

2. ประเภทของการทํา
การเกษตร (ทําสวน)
อบต.โคกกวาง อ.บุงคลา
จ.บึงกาฬ

ยางพารา

จํานวน
ครัวเรือน

จํานวน
ครัวเรือน

จํานวน
ไร

ผลผลิต
เฉลี่ย

ตนทุน
เฉลี่ย

ราคาขาย
เฉลี่ย

(ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (ไร) (กก./ไร) (บาท./ไร) (บาท./ไร)
บานบึง
สําราญ 180 600 220 1,760.00 3,740.00
บาน
ทาศิริ
ขันธ 38 340 220 1,760.00 3,740.00
บาน
หาดแฮ 215 0 220 1,760.00 3,740.00
บาน
โนน
ไพศาล 252 3,500 220 1,760.00 3,740.00
โคก
กวาง 200 2,200 220 1,760.00 3,740.00
บานสม
พร 85 600 220 1,760.00 3,740.00
บาน
ดอน
ใหญ 100 1,500 220 1,760.00 3,740.00
บาน
หนอง
บอ 115 3,890 220 1,760.00 3,740.00
บานทา
สมโฮง 55 500 220 1,760.00 3,740.00
สรุป
รวม 1,240 13,130 220 1,760.00 3,740.00

3. ประเภทของการทํา
การเกษตร (ทําไร)ขาวโพด

ชื่อ
หมูบาน

จํานวนครัวเรือน จํานวนไร ผลผลิตเฉลี่ย ตนทุนเฉลี่ย ราคาขายเฉลี่ย
(ครัวเรือน) (ไร) (กก./ไร) (บาท./ไร) (บาท./ไร)

บานทาศิ
ริขันธ 20 60 1,000.00 2,000.00 8,000.00
สรุปรวม 20 60 1,000.00 2,000.00 8,000.00



๗.๓ ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร

ช่ือหมูบาน

1. แหลงน้ําทางการเกษตร (ปริมาณน้ําฝน)
อบต.โคกกวาง อ.บุงคลา จ.บึงกาฬ

เพียงพอ
(หมูบาน)

ไมเพียงพอ
(หมูบาน)

บานดอนใหญ 1 0

บานทาศิริขันธ 1 0

บานทาสมโฮง 1 0

บานบึงสําราญ 1 0

บานสมพร 1 0

บานหนองบอ 1 0

บานหาดแฮ 1 0

บานโนนไพศาล 1 0

โคกกวาง 1 0

สรุปรวม 9



ช่ือหมูบาน

2. แหลงน้ําทางการเกษตร (แหลงน้ําธรรมชาติ)
อบต.โคกกวาง อ.บุงคลา จ.บึงกาฬ

แมน้ํา หวย/ลําธาร คลอง หนองน้ํา/บึง
เพี

ยง
พอ

ไม
เพี

ยง
พอ

ทั่ว
ถึง

ไม
ทั่ว

ถึง
เพี

ยง
พอ

ไม
เพี

ยง
พอ

ทั่ว
ถึง

ไม
ทั่ว

ถึง

เพี
ยง

พอ

ไม
เพี

ยง
พอ

ทั่ว
ถึง

ไม
ทั่ว

ถึง

เพี
ยง

พอ
ไม

เพี
ยง

พอ
ทั่ว

ถึง

ไม
ทั่ว

ถึง

บาน
ดอนใหญ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

บานทา
ศิริขันธ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
บานทา
สมโฮง 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บานบึง
สําราญ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
บาน
สมพร 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
บานหนอง
บอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
บาน
หาดแฮ 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

บานโนน
ไพศาล 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
บานโคก
กวาง 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
สรุปรวม 4 0 0 4 0 5 0 5 0 0 0 0 4 4 0 8



ชื่อหมูบาน

3 แหลงนํ้าทางการเกษตร (มนุษยสราง)
อบต.โคกกวาง อ.บุงคลา จ.บึงกาฬ

ฝาย สระ

เพียงพอ ไม
เพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง เพียงพอ ไม

เพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง

(หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน)
บานดอน
ใหญ 0 1 0 1 0 0 0 0
บานทาศิริ
ขันธ 0 1 0 1 0 0 0 0
บานทาสม
โฮง 0 1 0 1 0 0 0 0
บานบึง
สําราญ 0 0 0 0 0 0 0 0
บานสมพร 0 0 0 0 0 0 0 0
บานหนอง
บอ 0 0 0 0 0 0 0 0
บานหาดแฮ 0 1 0 1 0 0 0 0
บานโนน
ไพศาล 0 0 0 0 0 1 0 1
บาน
โคกกวาง 0 0 0 0 0 1 0 1
สรุปรวม 0 4 0 4 0 2 0 2



๗.๓ ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)

ชื่อ
หมูบาน

: ขอมูลดานแหลงนํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)
อบต.โคกกวาง อ.บุงคลา
จ.บึงกาฬ

บอบาดาลสาธารณะ บอนํ้าต่ืนสาธารณะ ประปาหมูบาน(ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)
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ถึง
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ถึง
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มูบ

าน
)

(ห
มูบ
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มูบ

าน
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มูบ
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)
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มูบ

าน
)

(ห
มูบ

าน
)

บาน
ดอน
ใหญ 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
บาน
ทาศิริ
ขันธ 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
บานทา
สมโฮง 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
บานบึง
สําราญ 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
บาน
สมพร 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
บาน
หนอง
บอ 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
บาน
หาดแฮ 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
บาน
โนน
ไพศาล 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
บาน
โคก
กวาง 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
สรุป
รวม 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 8 1 8 1



ชื่อ
หมูบาน

: ขอมูลดานแหลงนํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพ่ือการอปุโภค บริโภค)
อบต.โคกกวาง อ.บุงคลา
จ.บึงกาฬ

ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) แหลงนํ้าธรรมชาติ

ครัวเรือนใน
หมูบานน้ี มีนํ้ากิน
นํ้าใช เพียงพอ
หรือไม

ไม
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เพี
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บานดอน
ใหญ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
บานทา
ศิริขันธ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
บานทา
สมโฮง 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
บานบึง
สําราญ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
บาน
สมพร 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
บาน
หนองบอ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
บานหาด
แฮ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
บานโนน
ไพศาล 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
บาน
โคกกวาง 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
สรุปรวม 9 0 0 0 0 0 2 7 0 9 9 0



๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘.๑ การนับถือศาสนา

- ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ รอยละ ๙๘
วัด 8 แหง
ศาลเจา 1 แหง
สํานักสงฆ 3 แหง

- ผูท่ีนับถือศาสนาคริตส  รอยละ ๒

๘.๒ ประเพณีและงานประจําป
ประชาชนภายในตําบลโคกกวาง  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามวัฒนธรรมและขนบธรรม

เนียมประเพณีอันดีงาน  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม  โดยยึดถือขนบธรรมเนียมท่ัวไปเหมือนคนไทยภาค
อีสาน คือ ฮีตสิบสองครองสิบสีเ่ปนแนวทางในการดําเนินชีวิต  นอกจากนั้นยังมีงานประเพณีตาง ๆ  เชนบุญเบิกบาน
บุญกองขาว บุญผะเหวด  บุญประจําปและประเพณีเก่ียวกับศาสนาและความเชื่อของราษฎรในตําบล

๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนในเขตตําบลโคกกวางไดอนุรักษณภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทํา

เครื่องจักสารใชสําหรับในครัวเรือน วิธีการทอเสื่อจากตนกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติตามลําน้ําโขง
ภาษาถิ่น สวนมากรอยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน

๘.๔ สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก
ประชาชนในเขตตําบลโคกกวาง ไดผลิตของใชพ้ืนเมืองข้ึนใชในครัวเรือนและเหลือเอาไวจําหนวยบาง

ไดแก เสื่อท่ีทอจากตนกก ไมกวาดจากตนแขม และกระติ๊บขาวเครื่องจักรสานท่ีทําจากตนคลา

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้ํา ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําดิบจากแมน้ําโขง ซึ่งจะตองนํามาผาน

กระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย ไมสามารถนําข้ึนมาใชใหพอเพียงได และบางแหงเค็ม
ไมสามารถใชดื่มและอุปโภคได

๙.๒ ปาไม ในเขตตําบลโคกกวางมีปาไมหลากหลายชนิด
๙.๓ ภูเขา ในเขตตําบลโคกกวางมีภูเขา อุทยานแหงชาติภูวัว
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพ้ืนท่ีของตําบลโคกกวางสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  รานคา  สถานประกอบการ
ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีจํานวนมากเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม สัตวปา
หลายชนิด ปญหาคือ น้ําใตดินเค็ม  หรือไมก็เปนน้ํากรอย  ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคได
ได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ําฝนน้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ
ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหา
ดานขยะ  เม่ือชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแกไขปญหา ตําบลโคกกวางไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชน
และเปนไปตามความตองการของประชาชน เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี โครงการ
จัดการขยะตนทาง โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
ของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ

๑๐. อ่ืนๆ

...................................................................................................



สวนที่สวนที่ 22

1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ  และการเบิกจายงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560

1.1 สรุปสถานการณพัฒนา  การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนา

(พ.ศ. 2556 - 2560) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563) ข้ึนมา เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558)(พ.ศ. 2557 – 2559)(พ.ศ. 2558 – 2560)(พ.ศ.2559 – 2561) อันมี
ลักษณะเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแผนท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมี
ความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป  โดย
องคการบริหารสวนตําบลไดใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  การจายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการท่ีขอใหหนวยงานอ่ืนมาดําเนินงานให  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป

ท้ังนี้ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ไดดําเนินการตั้งงบประมาณการเบิกจายงบประมาณ
ดังกลาว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2556 - 2560)

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ป 2557

โครงการ
(เปาหมาย)

ผลการการ
ดําเนินงาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 32 6
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 26 9
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5 0
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 3 1
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว 1 0
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบบริหารจัดการท่ีดี 50 30
รวมท้ังสิ้น 117 46
คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา 39.31

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ. 2557 – 2560)



ยุทธศาสตรการพัฒนา
ป 2558

โครงการ
(เปาหมาย)

ผลการการ
ดําเนินงาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 36 13
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 42 22
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 6 3
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 8 6
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว 2 1
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบบริหารจัดการท่ีดี 55 49
รวมท้ังสิ้น 149 94
คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา 63.08

ยุทธศาสตรการพัฒนา

จํานวนโครงการ
ปรากฏอยูใน

แผนพัฒนาสาม
ป

บรรจุในขอบัญญัติ
(นําไปปฏิบัติ)

คิดเปนรอยละ
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 36 13 36.11
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 42 22 52.38
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 6 3 50

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคง 8 6 75

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว 2 1 50
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบบริหารจัดการท่ีดี 55 49 89.09
รวม 149 94 63.08

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ป 2559

โครงการ
(เปาหมาย)

ผลการการ
ดําเนินงาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 32 6
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 26 9
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5 0
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 3 1
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว 1 0
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบบริหารจัดการท่ีดี 50 30
รวมท้ังสิ้น 117 46
คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา 39.31



ยุทธศาสตรการพัฒนา

จํานวนโครงการ

ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาสามป

บรรจุในขอบัญญัติ
(นําไปปฏิบัติ)

คิดเปนรอยละ
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 32 6 18.75
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 26 9 34.61
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 5 0 0

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคง 3 1 33.33

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว 1 0 0
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบบริหารจัดการท่ีดี 50 30 60
รวม 117 46 39.31

ผลการดําเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2557 กับ 2558)

การ
ดําเนินงาน

แผนพัฒนา
สามป
2557

แผนการ
ดําเนินงาน

2557

ขอ
บัญญัติ
2557

ดําเนิน
การ

ไดจริง

แผนพัฒนา
สามป
2558

แผนการ
ดําเนินงาน

2558

ขอ
บัญญัติ
2558

ดําเนิน
การ

ไดจริง
จํานวน
โครงการ

117 117 46 46 149 149 94 72

รอยละ - 100 39.31 39.31 - 100 63.08 76.59

ผลการดําเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙)

การ
ดําเนินงาน

แผนพัฒนา
สามป
2558

แผนการ
ดําเนินงาน

2558

ขอ
บัญญัติ
2558

ดําเนิน
การ

ไดจริง

แผนพัฒนา
สามป
2559

แผนการ
ดําเนินงาน

2559

ขอ
บัญญัติ
2559

ดําเนิน
การ

ไดจริง
จํานวน
โครงการ

149 149 94 72 115 115 56 47

รอยละ - 100 63.08 76.59 - 100 48.69 83.92

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ไดดําเนินการตั้งงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาดังนี้

ผลการดําเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2559 กับ 2560)

การ
ดําเนินงาน

แผนพัฒนา
สามป
2559

แผนการ
ดําเนินงาน

2559

ขอ
บัญญัติ
2559

ดําเนิน
การ

ไดจริง

แผนพัฒนา
สามป
2560

แผนการ
ดําเนินงาน

2560

ขอ
บัญญัติ
2560

ดําเนิน
การ

ไดจริง
จํานวน
โครงการ

115 115 56 47 104 104 67 ยังไมได
ดําเนินการ

รอยละ - 100 48.69 83.92 - 100 64.42



1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามท่ีตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการพัฒนาตําบลใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
ซึ่งแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดดังนี้

(1) เชิงปริมาณ
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2556 - 2560)
โครงการท่ีบรรจุในแผน จํานวน 117 โครงการ
สามารถดําเนินการได จํานวน 46 โครงการ
คิดเปนรอยละ 39.31
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง สามารถดําเนินงานไดตาม
วัตถุประสงคของแผนและสามารถดําเนินการไดในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับ
ปงบประมาณท่ีผานมา

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2556-2560)
โครงการท่ีบรรจุในแผน จํานวน 149 โครงการ
สามารถดําเนินการได จํานวน 94 โครงการ
คิดเปนรอยละ 63.08
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง สามารถดําเนินงานไดตาม
วัตถุประสงคของแผนและสามารถดําเนินการไดในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับ
ปงบประมาณท่ีผานมา

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2559 - 2563)
โครงการท่ีบรรจุในแผน จํานวน 115 โครงการ
สามารถดําเนินการได จํานวน 56 โครงการ
คิดเปนรอยละ 48.69



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2563)
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง สามารถดําเนินงานไดตาม

วัตถุประสงคนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมาเม่ือเปรีบยเทียบเปนรอยละ ของแผนกับ
ปงบประมาณท่ีผานมา

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2559 - 2563)
โครงการท่ีบรรจุในแผน จํานวน 104 โครงการ
คาดวาจะสามารถดําเนินการได จํานวน 67 โครงการ
คิดเปนรอยละ 64.42
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง จะดําเนินงานไดตามวัตถุประสงค
มากกวารอยละ 60 ข้ึนไปของแผนและสามารถดําเนินการไดในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือ
เปรียบเทียบกับปงบประมาณท่ีผานมา

(2) เชิงคุณภาพ
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ไดดําเนินการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล

สูงสุดตอประชาชนโดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ในภาพรวม  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการประเมิน
ความพึงพอใจสรุปไดดังนี้

จากการวิเคราะหผลการประเมิน จะเห็นไดวาประชาชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง มากกวาปท่ีผานมา  เหตุผลท่ีทําใหผลการประเมินสูงกวาปท่ีผานมานั้น  อาจจะ
มาจากองคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาปท่ีผานมา  ทําใหประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินงานของตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง โดยขอมูลท่ีจะทําใหหาสาเหตุไดคือ  การเปลี่ยนแปลงของ
หมูบานตามตัวชี้วัดท่ีเลือก พบวา ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ไดบรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. 2558 - 2560) จํานวน 149 โครงการ  ซึ่งเปนโครงการ/กิจกรรมท่ีผานการประชาคมหมูบานและประชาคม
ตําบลแลว ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการได 94 โครงการ
คิดเปนรอยละ 63.08 สามารถดําเนินการโครงการไดท้ังหมด 72 โครงการ จากงบประมาณรายจายท่ีอนุมัติ
งบประมาณแลว ไมสามารถดําเนินการตามภารกิจท่ีไดตั้งไว จํานวน 22 โครงการ  นอยกวาปท่ีผานมา

2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560
2.1 ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ
ตามท่ีตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

เพ่ือแกไขปญหาใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพ่ือใหความเปนอยูของประชาชนดีข้ึน
ซึ่งผลจากการดําเนินงานของตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกวางนั้น  ผลท่ีไดรับมีดังนี้

1. ประชาชนมีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน
2. ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน
3. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก
4. ไมมีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี
5. เด็กๆ ไดรับการศึกษาทุกคน
6. ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
7. ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเรื่องท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคงแข็งแรง
8. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณะภัย



9. ไมมีเกิดอาชญากรรมการในพ้ืนท่ี
10.ปญหาไขเลือดออกลดลง
11.ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการท่ีถูกตอง
12.ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการสาธารณสุข
13.ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการปองกันภัย
14.ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของตามท่ีองคการบริหารสวนตําบล

โคกกวาง
15.ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ของตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง

ดวยความสะดวกสําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลท่ีคาดวาจะไดรับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้
1. ประชาชนมีถนนท่ีมีคุณภาพดีข้ึนสําหรับในการสัญจรไปมา
2. มีการบริการประชาชนท่ีครอบคลุมข้ึน
3. ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน
4. หมูบานในเขตตําบลมีระบบระบายน้ําเพ่ิมมากข้ึน
5. การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน

2.2 ผลกระทบ
ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

สามารถดําเนินการไดตามท่ีประชาชน ซึ่งการดําเนินงานนั้นก็สามารถสงผลผลกระทบตอหมูบานในตามท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลโคกกวาง ดังนี้

1. การกอสรางถนนเพ่ิมข้ึนในเขตตําบล ทําใหการระบายน้ําไดชาเกิดน้ําทวมขังในบางจุด ทําให
องคการบริหารสวนตําบลตองเรงกอสรางรางระบายน้ําเพ่ิมข้ึนเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว

2. การพัฒนาเจริญข้ึนทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนไปดวย  สงผลใหเกิดเปนชุมชนแออัด
กอใหเกิดโรคระบาด เชน  ไขเลือดออก  โรคมือ ทาว ปาก  เปนตน

3. เม่ือประชาชนเพ่ิมมากข้ึน แตหนวยบริการดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหไมได
รับความสะดวกในการใชบริการ

4. การกอสรางทางระบายน้ําในหมูบานสามารถระบายน้ําได  แตผลกระทบคือปลายทางท่ีเปนเกิดการ
อุดตัน เปนแหลงสะสมเชื้อโรคตางๆ

3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปญหา

1) เจาหนาท่ียังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เทาท่ีควร
2) เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย
3) ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก
4) ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก
5) ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะสามารถ

ดําเนินการได



อุปสรรค
1) การขาดความรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการ

ทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย  ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง
2) องคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของ

ประชาชน
3) องคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ี

แนวทางการแกไข
(1) การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง

1) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน

2) การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป
กลาวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดําเนินการ

3) ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ี  ในแผนพัฒนาสามป
4) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
5) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากท่ีสุด  เชน

การแกไขปญหาเรื่องน้ําประปา
(2) การบริการประชาชน

1) ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ี
เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี

2) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล

3) เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน
4) ควรสรางความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความ

เขาใจ
5) ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับองคการบริหารสวนตําบล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปญหา

1) การจัดทําแผนพัฒนาสามปของตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ยังมีบางโครงการ/
กิจกรรมท่ีไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  คือ  ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

2) ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา

3) องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไวใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

อุปสรรค
1) ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง มีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไข

ปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชนไดท้ังหมด
2) ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแต

ละดานบางรายการยังไมเพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทําใหตองโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจายรายการใหม



แนวทางการแกไข
(1) การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง

1) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน

2) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณคลัง ในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป

3) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น

4) องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม

5) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากท่ีสุด  เชน
การแกไขปญหาเรื่องน้ําประปา  การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค  และปญหาวาตภัยท่ีเกิดข้ึนเปนประจําทุกป

(2) การบริการประชาชน
1) ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี
2) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล
3) เจาหนาท่ีองคการบรหิารสวนตําบลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน
4) ควรสรางความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความ

เขาใจ
5) ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับองคการบริหารสวนตําบล

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปญหา

1) ตามท่ีองคการบรหิารสวนตําบลโคกกวาง ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภท
และเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาลนอยกวาปท่ีผานมา  ซึ่งไมไดรับตามท่ีตั้งประมาณการรายรับไวในงบประมาณ
รายจายประจําป  ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการไดท้ังหมด

2) เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพียงพอตอการดําเนินการ
3) ชุมชนในเขตตําบลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก
4) ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก

อุปสรรค
1) อํานาจหนาท่ีมีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได

แนวทางการแกไข
(1) การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง

1) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน

2) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณคลัง ในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป

3) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น



4) องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม

(2) การบริการประชาชน
1) ควรปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา  แกไขปญหาขยะไมใหสงกลิ่นเหม็น
2) ควรปรับสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี
3) องคการบริหารสวนตําบลควรจัดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอกระจายขาว

มากกวานี้และประชาสัมพันธขาวบอยๆ
4) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล

************************************************



สวนที่สวนที่ 33

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง มีความสัมพันธกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  โดยมุงเนนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของประเทศไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ตอท่ีประชุมคณะกรรม
กรรจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุมคณะ
กรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 –2579) สรุปยอได  ดังนี้

/ความเปนมา...

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน



1. ความเปนมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ

มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ัง
ค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบใน
การดําเนินงานในระยะท่ี 2 ของรัฐบาล (ป 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี 3 (ป 2560 เปนตนไป)
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ไดแก (1) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และ (2) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และได
นําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการ
ดาเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ

ในการดําเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนท่ีจะนําเสนอตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม 2559 ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (ตุลาคม 2559 -
กันยายน 2564) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ 5 ป มา
ถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560
2. สาระสําคัญ

2.1 สภาพแวดลอม
ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลาย

มิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกได
สงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ตองปรับตัว
และเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการ
ผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและ
ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุม
เกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคม
ท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ
ตองนาเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขัน
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ

/ท่ีซับซอน...



ท่ีซับซอนข้ึนอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติใน
รูปแบบตางๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซึ่งลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดารงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี 21 กระแสโลกาภิวัตนไดทาใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมข้ึน แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็จะยิ่งทําให
ความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากข้ึน ประกอบกับในอนาคต 20 ป
ขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกท่ี
สําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนท่ีเขมขนข้ึนอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทา
ทายตอการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและ
เทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ี
ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ 10 ป
ขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวง
ป 2551 – 2552 และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนท่ีทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงข้ึนและ
กลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน
ขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมี
ความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอ่ิมตัว
มากข้ึน ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญและเปนวงกวาง เชน
ท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหมๆ ท่ีจะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง
10 ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 5.1 ในชวง 5 ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550)
สถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ป ขางหนานี้ จะทาใหขนาด
ของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล

ในดานความม่ันคงของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ
เพ่ือพยายามคงบทบาทผูนาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น
นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความม่ันคงของโลกในชวงป 2560 – ป 2579 มีลักษณะผสมผสานกันท้ังความรวมมือ
และความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการ
กําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสําคัญ
สําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปนอัจฉริยะจะกระทบการ
ดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมท้ังเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนา
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหมได เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตอง
ปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลง
ของทรัพยากรตางๆ รวมท้ังน้ํามัน ซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารของโลก

นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ท้ังนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจ

/ใหมๆ แตม.ี..



ใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดานสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังท่ีสําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน ในขณะท่ีความพยายาม
ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความท่ัวถึงมากข้ึน ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหความ
เปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ี
และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากข้ึน

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
ทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป
2531 และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป 2553 และลาสุดในป 2557
รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน 57,392 ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน ฐานการสงออก
สินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและสราง
รายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคา
เกษตร การทองเท่ียว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึนสงผลใหการจางงานเพ่ิมข้ึนเปน 38.1 ลานคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน 38.6 ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ 1 ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอย
ละ 20.0 ในป 2550 เปนรอยละ 10.9 ในป 2556 คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม อ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากร
ตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากข้ึน ความ
รวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมท้ังกรอบความรวมมือท่ีชวยทําใหประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากข้ึน

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540 - 2541 ไดสงผลใหภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีอันไดแก การ
ดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึน มีการกากับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะการคลังมีความม่ันคงมากข้ึน และ
ฐานะเงินสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมีการดําเนินการอยาง
เปนระบบมากข้ึน มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคลองตัวมากข้ึน

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออน
สําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไม
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ต่ํา ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ํา ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะท่ีโครงสราง
เศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ
ออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยท่ีการใชองค
ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยท่ี
ดาเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับ
การดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการ
พัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรง

/ใสและขาด...



ใสและขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสรวม
ท้ังการบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และ
กฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอ่ืนและไม
ยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะท่ีความเหลื่อมล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาท่ีทาทายมาก
รวมท้ังปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุก
ดาน

ท้ังนี้ ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญ ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา 20 ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะท่ีสําคัญยิ่งตอ
การพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความม่ันคงทางสังคม
และคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจากัดดานทรัพยากร ท้ังดานแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชนนอกจากนั้นปญหาความ
เหลื่อมล้ําในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย
ความจําเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และท่ีสําคัญเงื่อนไขจาเปนท่ีตองปรับตัวคือ
การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ท่ีทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให
เกิดการบริหารราชการท่ีดี

โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะสงผลให
ประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัตนเขมขนข้ึน เปนโลกไร
พรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี ขอมูลและขาวสาร
ตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดา
เนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึนท้ังใน
เรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันให
ประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากข้ึน โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพ่ือแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชน
สูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ 4 - 5 ปตอจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีข้ึนได
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก
และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว

ท้ังนี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศท้ังท่ีเปนจุด
แข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปน
จะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพ
ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยท่ีประเทศไทยตองปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของ
โลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม

/การลงทุน…



การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิต
การทางาน และการเรียนรู ซึ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกันอยาง
เปนเอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซึ่ง
การดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมาย
การพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสวนตางๆ เพ่ือใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือตอการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะใหประเทศไทยมีความ
ม่ันคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้การวิเคราะหให
ไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจากัดรวมท้ังความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิง
ยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยท่ีจะสงผลใหเกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน การดําเนินการมีบูรณา
การและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเปนภาพเดียวกัน

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและยุทธศาสตร
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาใหการดาเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการสูญเสียโอกาสและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหมี
เปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะตองขับเคลื่อนประเทศไปสู
เปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจาเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตร
ชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกําหนด
วิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความ
ทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ

การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนาไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนาพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซึ่งจะทําให
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติกาลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุก
คนตองการบรรลุรวมกันรวมท้ังนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกรและ
คนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซึ่งสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือ
ประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

/วิสัยทัศน...



2.2 วิสัยทัศน
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศนดังกลาวจะตอง
สนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยาง
ม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู
รวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติ
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดาน
ความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา

/อนาคต.....



2.3 ยุทธศาสตรชาติ
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการ

วางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติ
ในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษา
ไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศ

/พัฒนาแลว...



พัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบ
แนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (2)
ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4)
ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีสาระสําคัญ
ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้

2.3.1 ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลด
และปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(1) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น
สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม

(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดลุยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน
2.3.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู

การเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความม่ันคงและปลอดภัยดาน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้
ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ
เชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบน
ของหวงโซมูลคามากข้ึน

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุงสู
ความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบ
การดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
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- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
รวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิม
มูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน

(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร

(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ
โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวาง
ประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ

2.3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐาน
ท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีตองให
ความสําคัญ อาทิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง
(3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง
2.3.4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรงกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางท่ี
ตองใหความสําคัญ อาทิ

(1) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

/ยุทธศาสตร...



2.3.5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเรง
อนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานน้ํา รวมท้ังมีความสามารถในการ
ปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสี
เขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม

2.3.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงาน
ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู
ทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ

2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ ใช

เปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตอง
อาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตร
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ

2.5 ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ
2.5.1 สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนดเปาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมาย
ของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนด
ตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได
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2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายดานการ
จัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ
และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ

2.5.3 กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตร การ
นําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงาน
โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  แตท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไดสิ้นสุดลง และ
การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 อยูระหวางการเสนอรางแผนซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตร
เอาไวแลว

ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง
มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง จึงได
จัดทําแผนท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับท่ี 12 ซึ่งมีท้ังหมด 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบบริหารจัดการท่ีดี

1. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงจําเปนตองยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้

(1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(4) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
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2. สถานะของประเทศ
2.1 ดานเศรษฐกิจ

2.1.1 3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป 2540 - 2541) จะ
ขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ 5 ตอป จนทาใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป 2557 มาอยูท่ี
ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซึ่งทาใหประเทศไทยไดขยับฐานะข้ึนมาเปน
ประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ 8 ปท่ีผานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ 3.2 ชะลอจากรอยละ 5.7 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9
ซึ่งต่ํากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวาระดับท่ีจะทําใหประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางใน
ระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของ
การลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross
Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ 41.3 ในชวงป 2534 - 2539 เปนรอยละ 25.5 ในชวงป 2543 –
2547 นอกจากนี้ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ย
ในชวงป 2543 - 2547 อยูท่ีประมาณรอยละ 4.9 ต่ํากวาสิงคโปรและมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกวาไทย

2.2.2 การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง แตความสามารถในการแขงขัน
เริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน (สัดสวนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป 2553 ท่ีระดับรอยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เปนรอยละ 7.2 28.5 และ
64.3 ในป 2557 ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทาใหมีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting
Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใตเครือขายของบริษัทแมในตางชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดสวน
สูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผานมายังเพ่ิมในระดับท่ี
นาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงทาใหความสามารถในการแขงขัน
ระหวางประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะทอนมาท่ีปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ 9.7 ตอปในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) เปนเฉลี่ยรอยละ 1.1 ในชวง 3 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.
2555-2557)

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตองอาศัยการผลิตท่ีมี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนของตนเองมากข้ึน แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวงกอน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 จะอยูในระดับท่ีนาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ 8 ป ท่ีผานมา และยังมีความลาชา
เม่ือเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการเปน
ประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ท้ังนี้การขยายตัวของ
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ 3.32 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 เปนรอยละ 2.05 ในชวงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ทาใหประเทศไทยจาเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิม
การลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน
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2.1.4 การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการแกไข
ปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป 2524 และ
2540 แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทาใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑท่ี
แข็งแกรง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออํานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะ
เปนขอจากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยรอยละ 37.9
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 เปนรอยละ 42.2ในชวง 3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ชี้ใหเห็นวาแมจะอยู
ภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ี
ผานมาและจะเปนขอจากัดตอการใชมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะตอไป

2.1.5 อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไมมากนัก เนื่องจากตางประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันท่ีอยูตรงกลางระหวางประเทศท่ีมีความ
ไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความกาวหนาและความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรม
และความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไทยเปนอันดับท่ี 31 จาก 144 ประเทศ และในป พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for
Management Development) ไดจัดอันดับไวท่ี 30 จาก 61 ประเทศชั้นนํา ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความ
สะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจาป 2558 หรือ Ease of Doing Business 2015 ซึ่งดําเนินการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับท่ี 26 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก

2.1.6 สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับการ
ยกระดับดีข้ึนจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงใหเกิด
ความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมประเทศท่ีมีรายไดสูง โดยในป 2557
อันดับความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูท่ี 47 และดานเทคโนโลยีท่ี 44 จาก 61 ประเทศท่ีจัด
อันดับโดย IMD ลดลงเม่ือเทียบกับอันดับท่ี 37 และ 43 ตามลําดับในป 2551 และตลอดชวงระยะเวลา 14 ปท่ีผานมา
(2553-2556) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ 0.17 ตอ GDP โดยในป
2556 (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 0.48 ตอ GDP โดยเปนการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ 47 ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนา
แลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยูท่ีรอยละ 4.03, 3.35,
2.79, และ 2.27 ตอ GDP ในป 2555 ตามลําดับ

ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป 2556 บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามี
จานวน 11 คนตอประชากร 10,000 คน ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูท่ีระดับ 20-30 คน
ตอประชากร 10,000 คน

2.1.7 สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบการ
ขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนาประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงนาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมท่ัวถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคาคอนขาง
สูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงดานความม่ันคงท้ังใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ
ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจํากัด ยังไมสามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้
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ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐานยังขาด
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และ
ขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหมและการประกอบกิจการในตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและ
ทักษะเฉพาะดานท่ีตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการ
ดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน

2.2 ดานสังคม
2.2.1 โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาท้ังในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและการ

ตั้งครรภในกลุมวัยรุนท่ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึน อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก 6.3 คน ในชวงป 2507-2508เปน
1.62 คน ในชวงป 2548-2558 และคาดวาในป 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน

(2) กาลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ 30 เปนประชากรกลุมเจเนอ
เรช่ัน Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มข้ึนชา ซ่ึงจะเปนขอจากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป กําลังแรงงาน
ของไทยมีจานวน 38.9 ลานคนในชวงป 2555-2558 และเริ่มลดลงรอยละ 0.1 ในป 2556และรอยละ 0.2 ในป
2557 ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.2 ตอปในชวง 10 ปท่ีผานมา (ป 2548-2557) แตยังต่ํา
กวาประเทศเพ่ือนบาน เชน มาเลเซีย 1 เทาตัว และสิงคโปร 5 เทาตัว และกําลังแรงงานกวารอยละ 65.1 มีการศึกษา
ระดับมัธยมตนและต่ํากวา นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจํานวนรอยละ 27 ของประชากรในป
2553 มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตรา
การเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต

(4) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน สะทอนถึงภาระคาใชจายดาน
สุขภาพท่ีเพิ่มมากข้ึน ขณะท่ีผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก
10.3 ลานคน (รอยละ 16.2) ในป 2558 เปน 20.5 ลานคน (รอยละ 32.1) ในป 2583 การเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน แตมี
รายไดไมเพียงพอกับ
คาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ 78.5 ของรายไดท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุท่ีลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในป 2543 เหลือ 3 คน
ในป 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในชวงป 2543-2556
สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยงตอการลมสลาย

2.2.3 คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึน อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทย ป 2557 เพศชาย 71.3 ป เพศหญิง 78.2 ป แตเสียชีวิต
กอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม คนไทยไดรับโอกาสทาง
การศึกษาสูงข้ึน จานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ป เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยชวงป
2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ป ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ํา สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในป 2556 มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญมี
ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหาสําคัญท่ีสุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต และ
การทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน
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2.2.4 สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได
สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 42 ในป 2543 เหลือรอยละ 10.9 ในป 2556 แตความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหลื่อมลาดานรายไดมีแนวโนมดีข้ึนเล็กนอย คา
สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก 0.484 ในป 2554 เหลือ 0.465 ในป 2556
อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยท่ีสุดกับกลุมคนจนท่ีสุดแตกตางกันถึง 34.9 เทา ในป 2556
โดยกลุมคนรวยท่ีสุดรอยละ 10 ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ 36.8 ของรายไดท้ังหมด ขณะท่ีกลุมคนจนท่ีสุดรอยละ 10
ถือครองรายไดเพียงรอยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานท่ีสําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจท่ีไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชน
ของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไมท่ัวถึง* ประชากรท่ีเกิดชวงป 2555-2556

2.2.5 ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก
(1) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยท้ังดานการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยูในกลุมคน

เพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ 20 มีการถือครองท่ีดินมากท่ีสุด มี
สัดสวนการถือครองท่ีดินสูงกวากลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ 20 ท่ีมีการถือครองท่ีดินนอยท่ีสุด 325.7 เทา เนื่องจาก
ปญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินวางเปลาของภาครัฐ

(2) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและระหวางภูมิภาค มี
ปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ 10 ท่ีมีฐานะความเปนอยูดี
ท่ีสุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ 10 ท่ีมีฐานะความเปนอยูดอยท่ีสุด
ประมาณ 19.1 เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เทา

(3) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหวางภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป 2556 พบวา
อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง 3.6 เทา

(4) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเขาถึงการ
คุมครองมากข้ึน จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 1.09 ลานคน ในป 2555 เปน 2.471
ลานคน ในป 2557 ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 42.4 ในป 2557 อยางไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เทา ในป 2556

(5) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย เขาไมถึง
กระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี้ ผูมีรายไดนอย
มักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการท่ีไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมและตองใช
ระยะเวลายาวนาน

2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน จากการท่ีคนไทยกวารอยละ 99.9 ไดรับความคุมครอง
ทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ 73.8 ระบบประกันสังคมรอยละ16.7 และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ 7.1 ขณะท่ี กลุมผูดอยโอกาสมีหลักประกันทางรายไดม่ันคงข้ึน
และมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในป 2558 ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเปนแบบข้ันบันไดตามชวง
อายุ 8.3 ลานคน จากผูสูงอายุท้ังประเทศ 10.4 ลานคน สวนผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเปน 800 บาท ครอบคลุมผู
พิการรอยละ 89.5 และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสท่ีอยูในครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใต
โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและ
ผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยัง
ไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยถึง 4.544,926 ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัยแก
ผูสูงอายุโดยเฉพาะผูท่ีมีรายไดนอยและผูยากไร

/วัฒนธรรม...



2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรม
มากข้ึน อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว ไมรูจักเสียสละ
ไมเอ้ือเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเขามาของ
แรงงานตางชาติท่ีกอใหเกิดการนาเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ิน

2.2.8 ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึน ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความ
ตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีข้ึน โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และบูรณาการเปนแผน
ตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือใหไดรับการ
สนับสนุนท้ังในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุมทํากิจกรรมท้ัง
ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพ่ิมข้ึนจาก 142,632 แหงในป 2555 เปน 152,377
แหง ในป 2556 สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ 32.51 ขององคกรท้ังหมด และองคกรการเงิน รอย
ละ 26.77

2.2.9 ความไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวง
ระยะเวลากวา 10 ปท่ีผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน
นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม

2.3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมาก กอใหเกิดความเสื่อมโทรม

อยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน
(1) พื้นท่ีปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหความตองการใชท่ีดินเพ่ือ

การผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย พ้ืนท่ีปาไมจึงถูกบุกรุก
ทําลายมากข้ึน โดยพ้ืนท่ีปาไมลดลงจาก 171.02 ลานไร หรือรอยละ 53.33 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศในป 2504
เปน 102 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 31.6 ในป 2556

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และท่ีดินมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ
การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพ้ืนท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ีภูเขา ซึ่งมีขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน การใช
ทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ การบริหารจัดการท่ีดิน
มีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดินความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน

(3) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชนอ่ืนๆ
จํานวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทําใหพ้ืนท่ีปาชาย
เลนลดลงจากป 2504 ท่ีมีพ้ืนท่ีปาชายเลนกวา 2.3 ลานไร เหลือเพียง 1.5 ลานไร ในป 2552 คิดเปนการลดลงรอย
ละ 34.8 ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรท้ังหมดตั้งแตป
2534 และหามการใชประโยชนอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป 2549-2554 พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในป
2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ลานตัน ลดลงจากป 2549 ท่ีมีปริมาณ 2.42 ลานตัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ี
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนือ่งจากปริมาณความตองการสัตวน้ําท่ีเพ่ิมมากข้ึน

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใช
พลังงานดีข้ึน ความตองการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด 30 ปท่ีผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทาใหตองนําเขาจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในป 2555 ตองนําเขา
เพ่ิมข้ึนรอยละ 6 อยูท่ีระดับ 1.08 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ 54ของความตองการใชในป
2555 และคิดเปนรอยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเขาสูงท่ีสุดคิดเปน
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รอยละ 76 ของการนําเขาพลังงานท้ังหมด ขณะท่ีการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตนในป 2555 เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.8 อยูท่ี
ระดับ 1.981 พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ท้ังนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีข้ึน
โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใชพลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป 2555 การเพ่ิมข้ึนของ GDP รอยละ
1 ขณะท่ีมีการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 0.6

(5) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทย
ประกอบดวย 25 ลุมน้ําหลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ลานลูกบาศกเมตร ขณะท่ีการพัฒนาแหลง
เก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ 28 ของปริมาณน้ําทําธรรมชาติ มีแองน้ําบาดาลท้ังหมด 27 แองน้ําบาดาล
มีปริมาณการกักเก็บในชัน้น้ําบาดาลรวมประมาณ 1.13 ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาข้ึนมาใชได โดยไม
กระทบตอปริมาณน้ําบาดาลท่ีมีอยูไดรวมปละ 68,200 ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม การพัฒนานาบาดาลข้ึนมาใช มี
ขอจํากัดในเรื่องขงความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความ
ตองการใชน้ําในประเทศ ในป 2557 มีจํานวนประมาณ 151,750 ลานลูกบาศกเมตร โดยท่ีศักยภาพของการเขาถึง
แหลงน้ําของภาคสวนตางๆ มีจํานวน 102,140 ลานลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถจัดสรรน้ําตามความตองการไดอีก
ประมาณ 49,610 ลานลูกบาศกเมตร

2.3.2 ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(1) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพ่ิมสูงข้ึนจาก 10.4 กิโลกรัม/คน/วัน ในป 2553 เปน 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในป 2557
สถานท่ีกําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ 19 และมีการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ
18 ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพ่ิมสูงข้ึนถึง 19.9 ลานตัน ในป 2556 ของเสียอันตราย ในป 2557 มีประมาณ
2.69 ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ตอป เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัดซากของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร ขณะท่ีการจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการไดประมาณรอยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากข้ึน แตยังพบ
การลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีข้ึน ในป 2557 พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ และท่ีเปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง กาซโอโซน และ
สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพ้ืนท่ีวิกฤติในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคงประสบปญหาสารอินทรีย
ระเหยงาย ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอ่ืน เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคามาตรฐาน แตสวนใหญมี
ปริมาณลดลงจากปท่ีผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงเม่ือตนป 2557 ท้ังนี้ ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร การท่ีปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่งเปนผลการปรับปรุงมาตรฐานนามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO 3 เปน EURO 4 ตั้งแตป 2555 และการปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและทางจักรยาน การ
เขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต
จํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีข้ึนเปนลาดับ โดยความรวมมือ
และการทํางานระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และประชาชนดีข้ึน

(3) คุณภาพน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง 10 ปท่ีผานมา
(พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ําท่ีอยูในเกณฑ
พอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินท่ีมีปุยตกคางจากการเกษตรและการปศุสัตว
และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไมเพียงพอตอการบําบัดน้ําเสียท่ีเพ่ิมข้ึนตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน 10.3 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน
ขณะท่ีระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียท่ีเกิดข้ึนไดเพียงรอยละ 31

/ประเทศไทย...



(4) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มข้ึน แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับท่ี 2 การจัดทาบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
วาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป 2533 ปริมาณ 229.08 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และ
เพ่ิมเปน 265.9 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป 2557 โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.3 ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง 5 ปท่ีผานมา ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซ
เรือนกระจกตางๆ ท่ีมีการดําเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการ
ใชประโยชนท่ีดินมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนรอยละ 1.1 จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคท่ีมีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูด
กลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงอุทกภัยเกิดข้ึนบอยครั้งและมีความรุนแรงมากข้ึน
สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม สรางความ
เสียหายนับเปนมูลคากวาหม่ืนลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถ่ีมากข้ึน ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคน
ไทยเปนประจําทุกปในมิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลกระทบตอประชากรเปน
จํานวนมากกวาภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะท่ีน้ําทวมเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในลําดับประเทศท่ีมี
ความเสี่ยงตนๆ ของโลก

2.4 ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
2.4.1 ดานธรรมาภิบาล

(1) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการประเมิน
ผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูในระดับปาน
กลางในป 2556 แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยูในระดับท่ีตองเรงแกไข สถานการณ
ดังกลาว ถือเปนความจาเปนของประเทศไทยท่ีจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน เนื่องจาก
สถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2552 มีอยางนอย 6 ประการคือ (1) หลักนิติธรรม
(2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปรงใส (4) หลักความมีสวนรวม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุมคา ขณะนี้
ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ินท่ีมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มี
การทุจริตเพ่ือใหไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการ
บริหารงานท่ีไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจ
บางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ กระทําการทุจริตเพ่ือใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว
ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ท่ี
ตนเองไดรับประโยชนมากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหาร
จัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชน
หลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุม
นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป 2544 โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 72% ในป
2557 ถือวาอยูในระดับดีเม่ือเทียบกับป 2545 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเม่ือเทียบกับป
2554 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 77% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ใหความสําคัญใน
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การพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อม่ันแกผูลงทุนท้ังในประเทศและ
ตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล

2.4.2 ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน 3 สวนไดแก บริหารราชการ
สวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีใชหลักการกระจายอํานาจท่ีสวนกลางไดมอบ
อํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยท่ีไมขัดตอกฎหมายของประเทศ ท้ัง
สามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการ
กําหนดนโยบายเพ่ือใหขาราชการนําไปปฏิบัติ ท้ังนี้การปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนใน
โครงสรางของหนวยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการกําหนดสวน
ราชการไวเปน 20 กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

(2) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาท่ีตองแกไขการกระจาย
อํานาจใหแก อปท. ในระยะท่ีผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ
2550 และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 นอกจากนั้น มีการใชงบประมาณเปนตัวกระตุน
ใหเกิดการถายโอนภารกิจ หนาท่ีและเพ่ิมรายไดในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดสวน
ของรายไดของทองถ่ินตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ 31.31 เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 25.17 ในปงบประมาณ 2550 และ
รอยละ 28.21 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถายโอนภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแก อปท. ฉบับท่ี 1 จํานวน 185 ภารกิจจากภารกิจท่ีจะตองถายโอน 245 ภารกิจและถายโอน
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี 2 จํานวน 75 งาน/กิจกรรมจาก 114 งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจาก
สวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 9,850 คน แบงเปนขาราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา
5,295 คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยูท่ีสถานีอนามัย จํานวน 79 คน และลูกจางประจํา 3,098 คน
อยางไรก็ตามยังมีปญหาท่ีตองการการแกไข เชน การทับซอนของอํานาจหนาท่ีและเขตพ้ืนท่ีระหวางองคการบริหารสวน
จังหวัดและเทศบาลหรืองคการบริหารสวนตําบล ทาใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหา
การซื้อเสียง ทําใหการเลือกตั้งระดับทองถ่ินขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซึ่งรายไดท่ี
ทองถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ 9.90 ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเปน
รอยละ 10.65 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทองถ่ินจําเปนตองพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ 78.52
และรอยละ 39.46 ตามลําดับ สงผลให อปท. ในพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงท่ีตั้งของ
อุตสาหกรรม การคา การบริการ การเปนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก การจัด
บริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมีขอบเขตจากัด

2.4.3 ดานการทุจริตคอรรัปช่ัน
ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก

พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจาง รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริตคอรรัปชั่นในปจจุบันท่ี
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญท่ีสูงเปนแสนลานบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมท่ีเกิดมากข้ึนในชวงท่ีรัฐเขามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพ่ิมข้ึนและในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ท่ีออกมา รวมท้ัง
กฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองคกรตางๆ
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ยังไมสามารถท่ีจะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception
Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ พบวาประเทศไทยได 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม
100 คะแนน อยูอันดับท่ี 85 จากการจัดอันดับท้ังหมด 175 ประเทศท่ัวโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึน
เล็กนอยเทียบกับป 2556 ท่ีได 35 คะแนน อยูอันดับ 102 โดยเม่ือเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียนพบวา ประเทศ
ไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส สวนประเทศสิงคโปรสูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได 52 คะแนน (คะแนนมาก
หมายถึงมีคอรรัปชันนอย)
3. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย

3.1 บริบทภายใน
3.1.3 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน

ภายใตสมมติฐาน (1) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ 3.8 ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และรอยละ 4.2 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4
(3) ราคานามันเฉลี่ย 70 - 90 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และเฉลี่ย 80-100 ดอลลาร
สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ 0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 และ (6) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.2 และรอยละ
0.7 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และ 13 ตามลําดับภายใตสมมุติฐานเหลานี้ เศรษฐกิจไทยในชวง 10 ปขางหนามี
แนวโนมท่ีจะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.3–4.3 โดยมีคากลางของการประมาณการรอยละ 3.8 ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะข้ึนเปนประเทศ รายไดสูงในชวงป 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4.3 2,574 (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตกอยู
ภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากข้ึน เม่ือคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของ
กําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเรงข้ึนเปนเฉลี่ยรอยละ 1.0 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 14 ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากข้ึน (2) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการยกระดับฐานะ
ประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ (3) จํานวนประชากร
รวมจะเริ่มลดลงในป 2,570 ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง

(4) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ท่ีการปรับตัวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุชากวาไทย (5) ภาระการใชจายเพ่ือดูแลผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนทาใหการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจากัดมากข้ึน (6) เกณฑรายไดข้ันต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดข้ันสูงปรับตัว
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร สรอ. ตอคนตอปตามการเพ่ิมข้ึนของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศสําคัญๆ เงื่อนไขดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงท่ีจะไมสามารถหารายไดท่ีเพียงพอในการท่ีจะทําใหคน
ไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก

3.1.2 การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานตอง

แบกรับการดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน โดยในป 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ 1 คน และ
คาดการณวาในป 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผูสูงอายุ 1 คน การขาดแคลนกําลังแรงงาน
ทําใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายได
และทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึนชา ปญหาการคามนุษย และการขาดการคุมครองทาง
สังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสใน
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การพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนเปนตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคํานวณใหม
อีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑข้ันต่ําในป 2546 ซึ่งอยูท่ี 12,745 ดอลลาร สรอ.
ตอคนตอป

3.1.3 ความเหลื่อมล้ํา
ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาสการเขาถึง

บริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศท่ี
ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและผลประโยชนของการพัฒนาไป
ยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไมท่ัวถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมท่ีมีโอกาส
และรายไดสูง ทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ 10 ของประชากรกับกลุมคนจนรอยละ 10 ของประชากร
มีความแตกตางกันถึง 34.9 เทาในป 2556 นอกจากนีค้วามเหลื่อมล้ํายังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิง
ทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสารปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

3.1.4 ความเปนเมือง
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพ้ืนท่ีนั้นๆ จึงจําเปนท่ีจะตองมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถ่ินท้ังปจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่ง
จะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถ่ิน การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปญหาการ
บริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีอาจสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน อยางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองความตองการคนในเมืองท่ีมากข้ึน จะสงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนต่ําลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากข้ึน นอกจากนี้ ความตองการแรงงานท่ีมากข้ึนจะมีสวนเอ้ือหรือทําให
จําเปนตองมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการท่ีมีจํานวนมาก

3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ
(1) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบดานการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอ้ือตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มีมาตราสําคัญๆ ท่ี
จะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 69 หนวยงานของรัฐ
องคการเอกชนหรือองคกรใดท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาท่ีตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ
ดังกลาวตอสาธารณะเพ่ือใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหง
รัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสรางโอกาสเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหนาท่ี และขอบเขตความ
รับผิดชอบท่ีชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รวมท้ังมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัด
ใหมีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรท่ีมีความเปนธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

(2) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องท่ีเก่ียวกับ
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การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอรรัปชั่นท้ัง
การคอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพ่ือรายงานขอ
คนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ
และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากข้ึน

3.2 บริบทภายนอก
3.2.1 การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก

องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป 2544-2564 (ค.ศ. 2001-2100)
จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรรวมท่ัวโลก โดย
ประเทศท่ีพัฒนาแลวจะใชระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะท่ีกลุม
ประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางสั้นกวา สะทอนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุท่ีสั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผล
ใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและ
บริการท่ีเหมาะกับผูสูงอายุมากข้ึน นับเปนโอกาสอยางมากสําหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดาน
การคาและบริการ ดานการทองเท่ียว ท่ีพักอาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมท้ังเปนโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปทํางานในประเทศท่ีพัฒนาแลว

3.2.2 การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายมาเปน
รูปแบบการคาท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวาง
Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกวา Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอ่ืนๆ เขาไวดวยกัน) เพ่ือ
ผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทาใหความสามารถในการแขงขันลดลง

3.2.3 ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน
(1) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกาดานการคาการลงทุนท่ีมุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความโปรงใสและสิ่งแวดลอม

(2) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 จะนํามาซึ่งโอกาสท่ี
สําคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก 1) การลดขอจํากัดในดานอุปสงค
ในประเทศ 2) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานและ
วัตถุดิบเขมขนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิตท่ีสูงข้ึนท้ังการผลิตใน
ประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบานและ 3) โอกาสในการใชความไดเปรียบดานสถานท่ีตั้งและดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค

(3) การเปดเสรีทางการคากับประเทศท่ีพัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดานมาตรฐานของ
การคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมตองปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินคาท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปดเสรีทางการคาจะ
กอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาข้ันปฐม แรง
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กดดันจากการเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินคา
เกษตร สินคาก่ึงทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมท้ังแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียังไมท่ัวถึง ยังมี
แนวโนมท่ีจะตอกย้ําปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากข้ึนและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโต
ของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเปนปจจัยท่ีจําเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่องและยั่งยืน

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดชวงแผนฯ 12
เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ และแนวโนมการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ
สําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไมประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีท้ังโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม
ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซํ้าเติมตอ

สถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากข้ึนอุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน
ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบตอความอุดม
สมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรคระบาดในพืชและสัตว
และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม เกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พ้ืนท่ีชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝง และการสูญเสียแนวปะการัง การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความม่ันคงดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน

(1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนมเกิด
บอยครั้งข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผลกระทบตอภาคการผลิต
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้
ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทย
ตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขันทางการคา

3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดทาเปาหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา 15 ป โดย
สหประชาชาติใหการรับรองแลวเม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2557 ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จานวน 17 ขอ และ
เปาหมาย (Target) จานวน 169 ขอ
ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ท่ีตองเนนขจัดความยากจนใหหมดไป ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน ลดความไมเทาเทียมกันท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบ
การผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมี
ความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนาในระดับ
โลกรวมกัน
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4. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย
4.1 กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนด
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการ
วางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มี
ความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”
ของประเทศ

4.2 การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทําข้ึน

ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสง
ละโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตร
อินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

4.3 เปาหมาย
4.3.1 การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2546 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร สรอ.)
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํา

กวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะท่ีปริมาณการสงออก
ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป)

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ

(1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน

4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง

4.3.4 การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน

อยางยั่งยืนและเปนธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
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(5) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา
4.3.5 การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ

(1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
(3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม

5. แนวทางการพัฒนา
5.1 การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง

5.1.1 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังดานการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมท้ังสนับสนุนและ
ผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชน
อยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา

5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะ

ความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวางสาขา
การผลิตและระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และ
สนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปน
มาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย

4.1.3 การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ

ทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของของคนไทย
และสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล

5.1.4 การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง
เพื่อเช่ือมโยงพื้นท่ี

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลักใน
การเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็ม
รูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิด
จากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง
เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน

5.1.5 การปรับโครงสรางการผลิต
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐมเปน

สินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับท่ีจาเปนสําหรับการสราง
ความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและ
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ความตองการของตลาดตั้งแตตนนาถึงปลายนาท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตร
จากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดจาก
ขนาด พิจารณาพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใชกลไก
ตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความ
เชื่อมโยงกันเปนโครงขายท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของ
การทองเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุม
กิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ รวมท้ังสงเสริมการ
พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยง
ท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการ
ทองเท่ียวในภูมิภาค
อาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองค
รวมท้ังระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ี
เปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการท้ังใน
ระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิ
สติกส และพลังงาน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ เปน
ตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิ
สติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และ
สนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การ
ลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดาน
การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมท้ังการให
ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพ่ือสังคม

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ

โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการ
เรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึงโดย
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพ่ือ

สรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)
(2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(3) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคน

เกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ
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(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบการศึกษา
ตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู

5.2.3 การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับ

ผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความ
เปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมีการ
ใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
ท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub)
เพ่ือนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึง
ผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน

5.2.4 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบท่ี
หลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยาง
ตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอายุ

5.3 การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
5.3.1 การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน

โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจาง
แรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุน
ดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับ
ปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู
อาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู
พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing)

5.3.3 การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให
เกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณา
การแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม รวมท้ังปรับโครงสรางภาษีท่ีเปน
ธรรม เชน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน
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5.3.4 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน รวมท้ังการ
ปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน
เปนตน

5.4 การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
5.4.1 การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอม

รองรับความเปนเมือง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตอความ
ตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา

5.4.2 การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริมและเรงรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดานการคา การลงทุน
และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซ
อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโล
จิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง

5.4.3 การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับการลงทุน
โครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน

5.5 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ โดยคํานึงถึง

ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบสารสนเทศมาใช
เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคา
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยาง
เปนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรท่ีดินใหแก
ผูยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทําฐานขอมูลท่ีดินเพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินใน
อัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติ
บริหารจัดการน้ําเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้ง
องคกรบรหิารจัดการน้ําในระดับพ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแรโดยกําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใช
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน

5.5.2 การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลวท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและคาธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน
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5.5.3 การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศ สูเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสู
หวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทํา
การเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมี
บทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง
อากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน
เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด
เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ท่ีเหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และ
การบังคับใชกฎหมาย

5.5.5 การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันนาทวม วางแผนปองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ี
สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบ
นิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจ
ตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงใน
อนาคต

5.6 การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ
5.6.1 การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวน

สามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจางโครงการ
ของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการ
ยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและคดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุค
สมัย ฯลฯ

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
รวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง

5.6.3 การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับพ้ืนท่ี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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5.6.4 การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมีคุณภาพ
รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปนโครงการท่ีมีผลกระทบในวง
กวาง

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนพัฒนาภาค เปนแผนท่ีท่ียึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดท้ัง 4
ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถ ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบไป
ดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทานั้นตั้งอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดาน
เศรษฐกิจ ดานการเกษตร  การทองเท่ียว  การคาการลงทุน การพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา
รอบรู  เทาทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ สรางความม่ันคงดานอาหาร  แกไขปญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอยางอบอุน
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปยอ  ดังนี้

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2

บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุก
จังหวัดท้ัง 4 ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด
1. แนวคิดและหลักการ

1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล เปนธรรมและ มี
ภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองครวม” ท่ียึด คน  ผลประโยชนของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง และพัฒนา  ยึด
หลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือใหสังคมสมานฉันทและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน

1.2 หลักการ มุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตางๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน
เพ่ือสรางโอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย

(๑)กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(2)กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี

2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นท่ี
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนา

ประเทศ  เปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุล ดังนั้นจึง
กําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังนี้

2.1 พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือเปนฐานการ
พัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทองเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ
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2.1.1 พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic
Corridor) เชน พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนท่ีอรัญ
ประเทศ-สระแกว-ปราจีนบุรี  พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎรธานี-
นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา

2.1.2 พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North South Economic Corridor)
ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแกว-บุรีรัมย-มุกดาหาร

2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศ โดยเนนพ้ืนท่ี
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน

2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมขนสงเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันเชิง
พ้ืนท่ี เชน การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงขายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน

2.4 สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศใหยั่งยืน
ไดแก พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองและแหลงอุตสาหกรรม และการจัดใหมีการจัดการ
ใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
(1) เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร

การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว  การตั้งองคกรรวมภาครัฐ
และเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบาน

(2) สรางคนใหมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา รอบรู เทาทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ

(3) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหาร  แกไขปญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอยางอบอุน

(4) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปาไมใหได 15.9
ลานไร หรือรอยละ 25 ของพ้ืนท่ีภาค  ปองกันการรุกพ้ืนท่ีชุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน ฟนฟูดิน ยับยั้ง
การแพรกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทําเกษตรอินทรีย

3.2 ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด
(1) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลําภู เลย

และบึงกาฬ เนนการฟนฟูระบบนิเวศนเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรการสงเสริม
การคา การลงทุนและการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน

(2) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย สกลนคร นครพนม  และมุกดาหาร เนนให
ความสําคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร สงเสริม
พ้ืนท่ีชลประทาน  การทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ

(3) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน  กาฬสินธุ  มหาสารคาม และ
รอยเอ็ด เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ และการลงทุนของภาค การใช
ประโยชนพ้ืนท่ีชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด  การทําการเกษตรกาวหนา  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
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(4) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  สุรินทร
มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol)
พัฒนาการทองเท่ียวท้ังการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพ่ิม และพัฒนาเสนทาง

(5) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อํานาจเจริญ  มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและขาดแคลนน้ํา การสราง
งานและรายไดจากการทองเท่ียวใหมากข้ึน

3.3โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project)
๑. โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพ่ือการสงออก
๒. โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน
๓. โครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวอารยธรรมขอม
๔. โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
๕. โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล
๖. โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเขมแข็ง
๗. โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ียั่งยืน

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนา

กลุมจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

(อุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลําภู และเลย) ระยะ 4 ป  พ.ศ. 2558 - 2561 (ฉบับทบทวน)
ไดจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน  ท้ังภาคราชการ  องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  องคกรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมท้ัง 4 จังหวัด  ทุกข้ันตอน  ตั้งแตการรวบรวมและจัดทําขอมูล
การประเมินศักยภาพของกลุมจังหวัด การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาประสงครวม กลยุทธ ตัวชี้วัด
แผนงานและโครงการจากการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จึงได
กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในอนาคต  คือ

1) เปนศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนท่ีสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม
3) เปนศูนยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินคาในภูมิภาคและการคาขายชายแดน
4) เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และไดปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน “แหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนยกลางผลิตภัณฑไหม และการทองเท่ียว
อารยธรรมของ” เปน “ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ทอมเท่ียวอารยธรรม Logistic และ การคาชายแดน เช่ือมโยง
กลุมอาเซียน”

เปาประสงครวม
1. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสูครัวโลก
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ดานการทองเท่ียวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุมประเทศอาเซียน
3. เพ่ือพัฒนาใหเปนศูนยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินคาในภูมิภาคและประเทศ

อาเซียน
ยุทธศาสตร : ประกอบดวย 1 ยุทธศาสตร คือ

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต การบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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มุงเนนการสรางความเขมแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงานการสรางศักยภาพของผูประกอบการ นักลงทุน และ SME ควบคูไปกับการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ
กระจายรายไดสูชุมชน สงเสริม OTOP และวิสาหกิจชุมชุน ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยกระดับการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณดานอารยธรรม ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและ
ประเพณี ขออนุภาคลุมแมน้ําโขง

มุงเนนการสรางมูลคาใหกับการทองเท่ียวใหโดดเดนมีจุดขายในดานของอัตลักษณ มีการ
เชื่อมโยงเรื่องราวท่ีเปนอารยธรรม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภาคลุมแมน้ําโขงบนเสนทาง
(ROUTES) การทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ท่ีมีการคมนาคมขนสงท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย

ยุทธศาสตรท่ี 3 : เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสรางมูลคาเพ่ิมเพ่ือการแขงขัน
มุงเนนสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรดวยการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใชในภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือศักยภาพการผลิตและสงเสริมการเกษตรปลอดภัยและกาวสูเกษตรอินทรียอยางยั่งยืน
สรุปรายละเอียดในแตละประเด็นยุทธศาสตรดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต การบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร

๑. เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากข้ึน
๒. ประชากรมีรายไดเพ่ิมข้ึน
๓. มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดีข้ึน

ตัวช้ีวัด
๑. อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน
๒. มูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัวท่ีเพ่ิมข้ึน
๓. โรงงานอุตสาหกรรมไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน

กลยุทธของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1
1. กระตุนเศรษฐกิจดวยกลไกการตลาด สงเสริมการคาและการลงทุนยกระดับผูผลิต

ผูประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชนใหมีศักยภาพในการแขงขันท่ีสูงข้ึน
ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม โดยมีโครงการกระตุนเศรษฐกิจกลุมจังหวัด
ภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบดวย 8 กิจกรรมยอยไดแก

1.1 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและลดตนทุนใหผูผลิต
ผูประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน
1.2 สนับสนุนการพัฒนาชองทางการพัฒนาใหกับผูผลิตผูประกอบการ SMEs
OTOP และวิสาหกิจชุมชน
1.3 สงเสริมการตลาด ดานการคาการลงทุน การทองเท่ียวและการเกษตรของ
กลุมจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบน 1 (Expo)
1.4 สงเสริมการคาและการลงทุนของไทยกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือสรางและ
ขยายตลาดการคากับประเทศเพ่ือนบานและการคาชายแดน
1.5 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือใหเปน ท่ีตองการของตลาดแรงงานและ
ผูประกอบการ
1.6 เทศกาลอาหารดีของกลุมจังหวัดฯ
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1.7 สงเสริมการตลาดดานเศรษฐกิจ
1.8 วิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยกระดับการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณดานอารยธรรมประวัติศาสตร วัฒนธรรม  และประเพณี
ของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง

เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร
1. รายไดจากการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน
2. ธุรกิจโรงแรม ท่ีพัก  และชุมชน มีรายไดเพ่ิมมากข้ึน

ตัวช้ีวัด
๑. รายไดการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน
๒. อัตราการขยายตัวรายไดทองเท่ียวของกลุมจุงหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน

กลยุทธของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2
1. กลยุทธพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณ  มีโครงการใหญ

คือ โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพอสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณ โดยมี 2 กิจกรรมยอย คือ
1.1 พัฒนาปรังปรุงและซอมแซมถนนสายหลักท่ีเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว ท่ี
สําคัญของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

2. กลยุทธพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของกลุมจังหวัดท่ีเปนจุดขายหรือ Land Mark ของ
สถานท่ีทองเท่ียว  มีโครงการใหญ คือ โครงการสนับสนุนการพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมี 4 กิจกรรมยอย คือ

2.1 กอสรางสิ่งสนับสนุนจุดขายหรือ Land Mark ของสถานท่ีทองเท่ียว
2.2 พัฒนาฟนฟูแหลงธรรมชาติและระบบนิเวศสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของ
กลุมจังหวัด
2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือความปลอดภัย และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สุขอนามัยและสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียว
2.4 กอสรางเสนทางจักรยานเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณของกลุม
จังหวัด

3. กลยุทธสงเสริมสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณของกลุมจังหวัด เพ่ือสรางรายได
ทางดานการทองเท่ียวและกระจายรานไดสูชุมชนบนเสนทาง(Routes) การทองเท่ียวของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีโครงการใหญ คือ โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณบน
เสนทาง (Routes) การทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมี 6 กิจกรรม
ยอย คือ

3.1 สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับอัตลักษณ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ใหกับผูประกอบการ ไกล มัคคุเทศกและชุมชน
3.2 สงเสริมการเพ่ิมมูลคาและการตลาดใหกับสินคา OTOP และวิสาหกิจชุมชน
ในเสนทาง (Routes) การทองเท่ียวของกลุมจังหวัด
3.3 สงเสริมการประชาสัมพันธการโฆษณา การทองเท่ียงเชิงอัตลักษณ ผานทาง
สื่อ และการจัดทําเสนทาง (Routes) การทองเท่ียวของกลุมจังหวัด
3.4 กระตุนการทองเท่ียวในฤดูกาลทองเท่ียวแตละพ้ืนท่ีของกลุมจังหวัด
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3.5 พัฒนาศักยภาพดานภาษา และการใหบริการของผูประกอบการไกด
มัคคุเทศก และเครื่อขายพัฒนาชุมชนเพ่ือการทองเท่ียว
3.6 สงเสริมการทองเท่ียวดวยการใชแอปพลิเคชั่นและสมารทโฟน

ยุทธศาสตรท่ี 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและการสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการ  แขงขัน
เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร

1. ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ และการแปรรูบเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม มีการขยายตัวมากข้ึน
2. แปลง/ฟารมผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภคมีจํานวนเพ่ิมข้ึน

ตัวช้ีวัด
1. อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน
2. จํานวนแปลง/ฟารมผลผลิตทางการเกษตรสําคัญท่ีไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP (Good

Agriculture Practices) เพ่ิมข้ึน
กลยุทธของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3

1. กลยุทธพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการเกษตร ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน มี
โครงการใหญ คือ โครงการพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานดานการเกษตร โดยมี 5 กิจกรรมยอย คือ

1.1 พัฒนาแหลงกักเก็บน้ําในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดเพ่ือการชลประทาน
1.2 กอสรางและบริหารศูนยเทคโลโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการผลิตและแปรรูป
เพ่ิมมูลคายางพาราเพ่ือใชในภาคอุตสาหกรรม
1.3 สนับสนุนการกอสรางและบริหารศูนยกลางการผลิตและการคาเกษตรของ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
1.4 กอสรางและบริหารศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการแปรรูป ออย และ
มันสําปะหลังใหเปนเอทานอล เพ่ือใชในภาคอุตสาหกรรม
1.5 กอสรางและบริหารตลาดกลางสินคากสิกรรม (ไซโล หองเย็นยานพาหนะท่ี
ใชบรรทุกสินคาจากไรนา อุปกรณคัดขนาดและคุณภาพ เครื่องมือบรรจุหีบหอ
เครื่องชั่ง ตวง)

2. กลยุทธสงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
สงเสริมการตลาด และยกระดับภาคการเกษตรเกษตรสูการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย มี
โครงการใหญ คือ โครงการสงเสริมการเพ่ิมผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับภาคการเกษตร
สูการเกษตรปลอดภัย โดยมี 10 กิจกรรมยอย คือ

2.1 สงเสริมการใชเทคโนโลยีการผลิต และนวัตกรรมใหมเพ่ือการเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
2.2 สงเสริมการแปรรูปผลผลิตภาคการประมงเพ่ือการเก็บรักษาและสราง
มูลคาเพ่ิม
2.2 เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรดวยการแปรรูปและบรรจุภัณฑดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.4 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาสายพันธขาวหอมมะลิ/ขาวเหนียวคุณภาพของ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
2.5 สงเสริมการสรรหาและพัฒนาการเลี้ยงสัตวพันธุดี(โค กระบือ สุกร ไก แพะ)
2.6 สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรและอาหารภายใตสัญลักษณ Q ใหเปนท่ี
ยอมรับและตรงกับความตองการของตลาด
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2.7 พัฒนาคุณภาพท่ีดินทางการเกษตรบริเวณลุมแมน้ําโขง
2.8 สงเสริมการตลาดและการเพ่ิมชองทางการตลาดดานการสินคาเกษตร
ประมง และปศุสัตว
2.9 สงเสริมการสรรหาและพัฒนาการประมงพันธดี (กุง ปู ปลา)
2.10 สนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร (ขาว ออย มันสําปะหลัง
ยางพารา) ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

แผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัด

บึงกาฬ องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําแผนสี่ปโดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ ระยะ 4 ป
พ.ศ. 2558 – 2561 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว  มีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน  จังหวัดบึงกาฬ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558- 2561)

“ศูนยกลางยางพาราของภาคอีสาน สะพานการคา บานเมืองนาอยู สูประชาคมอาเซียน”
พันธกิจ

1. มุงสรางและปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมใหท่ัวถึง
โดยใชแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค(Creative Economy)ใหเกษตรกรและการใชเทคโนโลยีการ
ผลิต พัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง และมีโอกาสทาง

2. พัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ สามารรองรับการคา การลงทุนและการทองเท่ียว
3. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมภัยทางสังคมท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคสวนใหสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

เปาประสงค
เศรษฐกิจเติบโตอยางเสถียรภาพ ผลผลิตทางการเกษตรมีผลผลิตภาพสูง ประชานมีรายไดตอหัวเพ่ิมข้ึน

สังคมเปนสุขภายใตสภาพแวดลอมท่ีดี

กลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมผลผลิตและพัฒนาสินคาเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการทองเท่ียวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ
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เปาประสงคตามยุทธศาสตร
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลคาสินคาทางการเกษตรสงเสริการแปรรูปและตลาดยางพารา
2. เพ่ิมศักยภาพการคา การตลาด เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ
3. พัฒนาแหลงทองเท่ียวสูระดับมาตรฐาน ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณและมีมาตรฐาน

สิ่งแวดลอมท่ีดี
4. สังคมมีความเขมแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชวีิตท่ีดี และมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

1. ความเช่ือมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมผลผลิตแลพัฒนาสินคาเกษตร
เพ่ือเพ่ิมมูลคา

เพ่ิมผลผลิตและมูลคาทางการเกษตรสงเสริมการแปรรูป
และตลาดยางพารา

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถการคาและการ
ลงทุน

เพ่ิมศักยภาพการคา การตลาด เพ่ือเพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการทองเท่ียวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพท่ียั่งยืน

พัฒนาแหลงทองเท่ียวสูระดับมาตรฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณและมีมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมท่ีดี

ยุทธศาสตรท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคงและพัฒนาคน
สูสังคมคุณภาพ

สังคมมีความเขมแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมี
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ โดยปจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้
วิสัยทัศน อปท. ในเขตจังหวัดบึงกาฬ (Vision)

"ทองถ่ินนาอยู  ทองเท่ียวกาวหนา  ประชาชนอยูดี  มีความสุข  อยางยั่งยืน"
พันธกิจ (Mission)

พันธกิจท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหได
มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน  เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและ
เศรษฐกิจของทองถ่ิน

พันธกิจท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนใหเขมแข็ง  สามารถพ่ึงตนเอง
ได ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจท่ี 3 สรางระบบบริหารจัดการท่ีดี  โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  การวาง
แผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง

พันธกิจท่ี 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญาของทองถ่ิน

พันธกิจท่ี 5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดี
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พันธกิจท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี  เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
พันธกิจท่ี 7 สรางความเขมแข็งดานการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลัง

ใหสอดรับกับอํานาจหนาท่ีและภารกิจท่ีมีอยูเดิม  และท่ีไดรับโอนจากการกระจายอํานาจจากรัฐบาล
พันธกิจท่ี 8 พัฒนาศักยภาพของผังเมืองใหเปนเครื่องมือชี้นําและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอยางมี

ประสิทธิภาพ
พันธกิจท่ี 9 สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนการทองเท่ียว  และกีฬา
พันธกิจท่ี 10 สงเสริมและพัฒนาเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เปาประสงค
1. เสนทางคมนาคมท่ีไดมาตรฐาน
2. คน  ครอบครัว  และชุมชนเขมแข็ง
3. ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจและการวางแผนพัฒนา
4. ระบบการศึกษาและสาธารณสุขไดมาตรฐานประชาชนเขาถึง มีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
5. การบริหารจัดการท่ีดีไดมาตรฐาน
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความยั่งยืน
7. ระบบการบริหารการเงินการคลังท่ีไดมาตรฐาน  โปรงใส  ตรวจสอบได
8. การพัฒนาเมืองท่ีมีคุณภาพ  ตามผังเมืองของจังหวัด
9. การคา การลงทุน การทองเท่ียว และกีฬา  มีศักยภาพ
10. ทองถ่ินมีศักยภาพรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬประกอบดวย 8 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบรอย
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการคา การลงทุน การทองเท่ียว  และกีฬา
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาดานระบบการบริหารจัดการท่ีดี
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 การสงเสริมและพัฒนาการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

/ยุทธศาสตร...



ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 1
: การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรม  และการโยธา
- งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา
: การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานท่ัวไป, งาน
วางแผน ฯลฯ
- งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
: การสํารวจออกแบบ, การควบคุมการกอสราง,การ
ตรวจสอบการกอสราง, งานศูนยเครื่องจักรกล, การ
ควบคุมอาคารผังเมือง, การควบคุมการซอมบํารุงทาง/
เครื่องจักร ฯลฯ
: การพัฒนางานดานการคมนาคม การขนสง และ
ระบบโลจิสติกส
1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน
- งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
: การบริหารงานบุคคล, การบริหารท่ัวไป, การวางแผน
สถิติ ฯลฯ
- งานไฟฟาถนน
: การวิศวกรรม, การสาธารณูปโภค, งานสถานท่ีไฟฟา
สาธารณะ ฯลฯ
- งานสวนสาธารณะ
: การกอสรางปรับปรุง  ดูแลรักษาสวนสาธารณะ, สนาม
เด็กเลน  สวนสุขภาพ  ฯลฯ

/ยุทธศาสตร...



ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 2
: การพัฒนาดานการเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการเกษตร
- งานสงเสริมการเกษตร
: การบริหารงานบุคคล, การบริหารท่ัวไป, งาน
วางแผนสงเสริมการเกษตร, งานวิชาการใหบริการดาน
วิชาการเกษตร, งานสวัสดิการการเกษตร, งานสงเสริม
ความรูการเกษตร, สงเสริมพืชผักสวนครัว และผลไม
ฯลฯ
- งานอนุรักษแหลงน้ํา และปาไม
: ขุดลอกแหลงน้ํา คูคลอง เพ่ือการเกษตร ฯลฯ
2.2 แผนงานการศึกษา
- งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา
: การบริหารงานบุคคล, การบริหารท่ัวไป, การบริหาร
การศึกษา, การวางแผน และสถิติ, การเงนิและบัญชี
การสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ ฯลฯ
- งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
: งานโรงเรียน, งานนิเทศน , กิจกรรมเด็กและเยาวชน,
การบริการผลิตสื่อการสอน ฯลฯ
- งานระดับมัธยมศึกษา
: งานโรงเรียน, งานนิเทศน , กิจการนักเรียน, การ
บริการผลิตสื่อการสอน ฯลฯ
- งานศึกษาไมกําหนดระดับ
: การศึกษานอกโรงเรียน, งานกิจกรรมนักเรียน, การ
นิเทศน , การบริการสนับสนุนการศึกษา, กิจกรรม
ลูกเสือและยุวกาชาด, การสงเสริมพัฒนาหลักสูตร,
การศึกษาอ่ืนๆ ฯลฯ
2.3 แผนงานสาธารณสุข
- งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
: การบริหารงานบุคคล, การบริหารท่ัวไป ฯลฯ
- งานโรงพยาบาล
: การรักษาพยาบาล, การเภสัชกรรม, งานทันต
สาธารณสุข, งานเวชกรรมสังคม, งานบริการสงเสริม
อนามัย, งานสถานพักฟน, การชันสูตรและรังสีวิทยา,
การปองกันและบําบัดยาเสพติด, การปองกันและบําบัด
โรคเอดส  ฯลฯ

/ยุทธศาสตร...



ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 2 (ตอ)
: การพัฒนาดานการเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

- งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอ่ืน
: การบริการสาธารณสุข, งานสาธารณสุขอ่ืน, งานวิจัย
สาธารณสุข  ฯลฯ
- งานศูนยบริการสาธารณสุข
: การใหบริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานท่ี, การ
วางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน
ฯลฯ
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห
- งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
: การบริหารงานบุคคล, การบริหารท่ัวไป, การบริการ
สาธารณะ, การวางแผนสถิติดานสังคมสงเคราะห ฯลฯ
- งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห
: การสังคมสงเคราะห, การสวัสดิภาพเด็ก และเยาวชน,
การสวัสดิการสังคม, การสงเคราะหผูสูงอายุ ฯลฯ
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- งานบริหารท่ัวไป
: การบริหารงานบุคคล, การบริหารท่ัวไป, การจัดตั้ง
ประชาคม, การประชาสัมพันธ, การจัดเก็บสถิติขอมูล
ฯลฯ
- งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
: การจัดประชุมสัมมนา, กิจกรรมการใหความรูทางดาน
วิชาการ, การรณรงคกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการรวมคิด รวม
ทํา รวมแกไขปญหาชุมชน เชน ยาเสพติด โรคเอดส
อาชญากรรม ฯลฯ

/ยุทธศาสตร...



ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 3
: การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม
และการรักษาความสงบเรียบรอย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
: การบริหารงานบุคคล, การบริหารท่ัวไป,การวางแผน
ปองกันภัย, การประชาสัมพันธปองกันภัย ฯลฯ
- งานเทศกิจ
: การบริหารและบังคับการเทศกิจ, กิจกรรมดานนิติการ,
การรักษาความสงบเรียบรอย, การบังคับใหเปนไปตาม
กฎหมายทองถ่ิน, การรักษาความปลอดภัยสถานท่ีอาคาร
ฯลฯ
- งานปองกันภัยฝายพลเรือน และระงับอัคคีภัย
: การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, การดําเนินการ
ระงับและบรรเทาสาธารณภัย, การปองกันอัคคีภัย, ศูนย
วิทยุสื่อสาร ฯลฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 4
: การพัฒนาดานการคาการลงทุน การทองเท่ียว
และกีฬา

4.1 แผนงานการพาณิชย
- งานกิจการสถานธนานุบาล
: งานกิจการสถานธนานุบาล ฯลฯ
- งานกิจการประปา
: งานผลิต, งานจําหนายและบริการ, งานมาตราวัดน้ํา,
งานธุรการ, งานการเงินและบัญชี ฯลฯ
- งานตลาดสด
: งานจัดระเบียบตลาดสด, การบริหารงาน
ตลาดสด ฯลฯ
- งานโรงฆาสัตว
: การบริหารงานโรงฆาสัตว ฯลฯ
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ
- งานกีฬา  และนันทนาการ
: การสงเสริมกิจกรรมกีฬา, งานมวลชนดานกีฬาและ
นันทนาการ  ฯลฯ
- งานวิชาการ วางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว
: ประชาสัมพันธการทองเท่ียว, ใหบริการทองเท่ียว,
งานวางแผนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว, อนุรกัษแหลง
ทองเท่ียว ฯลฯ

/ยุทธศาสตร...



ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 5
: การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.1 แผนงานการเกษตร
- งานอนุรักษแหลงน้ํา และปาไม
: งานปาไมชุมชนการพัฒนาระบบชลประทาน ฯลฯ
5.2 แผนงานเคหะ และชุมชน
- งานกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
: ระบบการรักษาความสะอาด ,ระบบการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  การพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย ฯลฯ
- งานบําบัดน้ําเสีย
: ระบบควบคุมบําบัดน้ําเสีย , ระบบการรักษาความ
สะอาดคูคลอง  ระบายน้ํา  ฯลฯ
: การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ํา

ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 7
: การพัฒนาดานระบบการบริหารจัดการท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
- งานบริหารท่ัวไป
: การบริหารงานท่ัวไป, การบริหารงานบุคคล, การ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอรและประมวลผลขอมูลท่ัวไป
ขององคกร, กิจการทะเบียน, การปกครอง, การ
ประชาสัมพันธ, การองทุกข รองเรียน, การประสานงาน,
กิจการสภา, การเลือกตั้ง, การจัดทําคําสั่งประกาศ, การ
พัฒนาบุคลากร ฯลฯ
- งานวางแผนสถิติ และวิชาการ
: งานวิชาการและแผน, การจัดทํางบประมาณ, การ
ติดตามผลการดําเนินงานตามงบประมาณ, การวิเคราะห
การใชจายงบประมาณ,การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล
สถิติฯ ฯลฯ
- งานบริหารงานคลัง
: การเบิกจาย, การพัสด,ุ การทรัพยสิน, สถิติการเงิน
และการคลัง, การตรวจสอบบัญชี, การพัฒนารายได,
การจัดเก็บรายได, การซอมแซม บํารุงรักษาพัสด,ุ
กิจกรรมทางวิชาการดานการเงิน การคลัง และการบัญช,ี
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ฯลฯ
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 8
: การสงเสริมและพัฒนาการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
: การบริหารงานบุคคล, การบริหารท่ัวไป, การวางแผน
ปองกันภัย, การประชาสัมพันธปองกันภัย ฯลฯ
- งานเทศกิจ

: การบริหารและบังคับการเทศกิจ, กิจกรรมดานนิติ
การ, การรักษาความสงบเรียบรอย, การบังคับให
เปนไปตามกฎหมายทองถ่ิน, การรักษาความปลอดภัย
สถานท่ีอาคาร ฯลฯ
- งานปองกันภัยฝายพลเรือน และระงับอัคคีภัย
: การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, การดําเนินการ
ระงับและบรรเทาสาธารณภัย,การปองกันอัคคีภัย, ศูนย
วิทยุสื่อสาร ฯลฯ
8.2 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ
- งานวิชาการ  วางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว
: ประชาสัมพันธการทองเท่ียว, ใหบริการทองเท่ียว,
งานวางแผนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว, อนุรักษแหลง
ทองเท่ียว ฯลฯ
8.3 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา
: การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานท่ัวไป, งาน
วางแผน ฯลฯ
- งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
: การสํารวจออกแบบ, การควบคุมการกอสราง,การ
ตรวจสอบการกอสราง, งานศูนยเครื่องจักรกล, การ
ควบคุมอาคารผังเมือง, การควบคุมการซอมบํารุงทาง/
เครื่องจักร ฯลฯ
: การพัฒนางานดานการคมนาคม การขนสง และ
ระบบโลจิสติกส
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ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 2.0 หมายถึง  การปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ ท่ีเนนการใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาชวยพัฒนา โดยท่ีภาคการเกษตรยังคงเปนแกนหลัก  แตจะเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิม
ไปสูการเกษตรสมัยใหม  โดยสรางเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart  Farmer) และสนับสนุนใหเกษตรกรเปนผูประกอบการ
มากข้ึน

เดิมประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ตั้งแตรูปแบบ “ประเทศไทย 1.0” ท่ี
เนนดานเกษตรกรรม  จนถึง“ประเทศไทย 2.0” ท่ีเนนอุตสาหกรรมเบา  และ “ประเทศไทย 3.0” ท่ีเนนอุตสาหกรรม
หนัก  ซึ่งทําใหเราติดอยูใน 3 กับดัก  คือ รายไดปานกลาง  ความเหลื่อมล้ํา  และความไมสมดุลในการพัฒนา  ซึ่ง
รัฐบาลจะตองปฏิรูปเพ่ือเปลี่ยนผานจากประเทศไทย 3.0 ไปสู “ประเทศไทย 4.0” ท่ีเนนเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม  คือ  เปลี่ยนจากการทําปริมาณมากแตไดผลนอย เปนการทําปริมาณนอยแตไดผลมาก  ซึ่งตองอาศัยกระบวน
ทัศนในการพัฒนา 3 เรื่อง  คือ

1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑ  ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม
2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนดวยอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี
3) เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินคา  ไปสูภาคบริการมากข้ึน
ดังนั้น เราจึงตองคนหาเครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม  ท่ีจะสรางความม่ังค่ัง

อยางยั่งยืนใหกับประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21 โดยการแปลง “ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศท่ีมีอยู
2 ดาน  คือ  ความหลากหลายเชิงชีวภาพ  และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมใหเปน “ความไดเปรียบในเชิงแขงขัน”
ใน 5 กลุมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเปาหมาย  ไดแก

กลุมท่ี 1 กลุมอาหาร  เกษตร  และเทคโนโลยีชีวภาพ
กลุมท่ี 2 กลุมสาธารณสุข  สุขภาพ  และเทคโนโลยีการแพทย
กลุมท่ี 3 กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ  หุนยนต  และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส

ควบคุม
กลุมท่ี 4 กลุมดิจิทัล  เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและฝงกับอุปกรณตางๆ และ
กลุมท่ี 5 กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค  วัฒนธรรม  และบริการท่ีมีมูลคาสูง (จดหมายขาวรัฐบาลเพ่ือ

ประชาชน,2559)
ความสัมพันธ/สอดคลองกับ ประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0)

องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ไดตระหนักและสงเสริมการท่ีทุกฝายไดรวมประกาศเจตนารมณ
สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากนั้น  นับเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน สําหรับองคการ
บริหารสวนตําบลหนองพันทา ไดรวมจัดแสดงผลิตภัณฑของชุมชน ซึ่งมีความสัมพันธสอดคลองกับประเทศไทย 4.0
(THAILAND 4.0) กลุมท่ี 5 กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค  วัฒนธรรม  และบริการท่ีมีมูลคาสูง  ผลิตภัณฑเครื่องจักร
สานท่ีทําจากไมไผ  อาทิ งอบ  ไมกวาดทางมะพราว  พัดทําจากไมไผ เสื่อทําจากตนกก  กระติบขาว  น้ํายาลางจาน
น้ํายาสระผม  น้ํายาลางรถยนต  ผาหม  เปนตน  ท่ีเกิดจากความรวมมือของคนในชุมชนทองถ่ิน  และไดรับการสนับสนุน
จากองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอโซพิสัย
และหนวยงานราชการอ่ืนๆ  ซึ่งจากความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมนี้  กอใหเกิดการสรางอาชีพ สรางรายได ใหแกคนในชุมชน
ทําใหผลิตภัณฑชุมชนเปนท่ีรูจักของผูคนท่ัวไป และเยาวชนยังไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน ซึ่งเหลานี้ถือเปนการสราง
กลไกเศรษฐกิจฐานราก ท่ีมุงเนนใหประชาชนมีอาชีพท่ีม่ันคงบนพ้ืนท่ีของตนเอง  หากทุกภาคสวนไดรวมมือกันอยาง
จริงจังและตอเนื่อง ก็จะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถของสมาชิกในชุมชน ซึ่งเปนพลังพลเมืองท่ีสําคัญ ในการสราง
เศรษฐกิจและพัฒนาประเทศชาติอยางยั่งยืน
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2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 วิสัยทัศน

องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติ ซึ่ง
เปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของทองถ่ินใน
อนาคตอยางรอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน คาดหวังท่ีจะให
เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้

“ ตําบลนาอยู  เชิดชูคุณธรรม  นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง ”

2.2 ยุทธศาสตร
ประเด็นหลักการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง (พ.ศ.2561 - 2564)
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวมกับประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ

รวมท้ังองคกรตางๆ  ท่ีเก่ียวของ  กําหนดประเด็นหลักการพัฒนา 6 ดาน 6 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาดานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน
 พันธกิจ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค
 เปาประสงค : สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการ

ของประชาชน
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค : มีเสนทางท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
1.การสงเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปการ ไฟฟา
ประปาใหครบถวน

จํานวนการพัฒนา ไฟฟา ประปา ท่ีเพ่ิมข้ึน

2.การสงเสริมและพัฒนาปรับปรุง กอสราง ถนน
สะพานและทางระบายน้ํา

จํานวนถนน สะพาน สิ่งกอสรางและรองระบายน้ําท่ี
เพ่ิมข้ึน

3.การสงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําสาธารณะ
ใหเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภค

จํานวนแหลงน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน

/ยุทธศาสตร...



ยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาดานสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต
 พันธกิจ : การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็ง

สามารถพ่ึงตนเองได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 เปาประสงค : ประชาชนในตําบลสามารถพ่ึงตนเองได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค :จํานวนโครงการท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
1)การสงเสริมและพัฒนาดานสังคมและอาชีพ จํานวนโครงการท่ีเพ่ิมข้ึน

2) การพัฒนางานดานสวัสดิการสังคม จํานวนโครงการท่ีเพ่ิมข้ึน

3) การสงเสริมและพัฒนาทุนวัฒนธรรมจริยธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน

จํานวนโครงการท่ีเพ่ิมข้ึน

4) การสงเสริมและพัฒนาทุนมนุษยและการศึกษา จํานวนทุนท่ีเพ่ิมข้ึน
5) การสงเสริมและพัฒนาการเสริมสรางความเขมแข็ง
แกประชาชนท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต

จํานวนโครงการท่ีเพ่ิมข้ึน

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 พันธกิจ : การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการดานการทองเท่ียว

 เปาประสงค : เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี และการพัฒนาท่ียั่งยืน

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค :จํานวนโครงการท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
1. การสงเสริมและพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมใน
ดานขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย

จํานวนแหลงท่ีจํากัดขยะมูลฝอย

2.การสงเสริมและพัฒนาการดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดิน น้ํา ปาไม)
ใหอุดสมบูรณ

จํานวนโครงการท่ีเพ่ิมข้ึน

/ยุทธศาสตร...



ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง
 พันธกิจ : การสงเสริมดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง

 เปาประสงค : เพ่ือการพัฒนาความสงบเรียบรอยใหกับประชาชน

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค :จํานวนประชาชนท่ีไดรับความรูเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบรอย

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
1. การสงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบสังคม
เสริมสรางการพ่ึงพาตนเองของคนในสังคม

จํานวนประชาชนในชุมชนไดรับความรูท่ีเพ่ิมข้ึน

2.การสงเสริมและพัฒนาดานการปองกันอุบัติภัย จํานวนโครงการพัฒนาท่ีเพ่ิมข้ึน

ยุทธศาสตรท่ี 5  : การพัฒนาดานการทองเท่ียว
 พันธกิจ : การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการดานการทองเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมท่ีดี เพ่ือพัฒนาท่ียั่งยืน

 เปาประสงค : เพ่ือการพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ียั่งยืน

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค :ประชาชนในตําบลสามารถใชประโยชนเพ่ิมมากข้ึน

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
การสงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับ
ภาคเอกชน ชุมชนทองถ่ิน และสถาบันการศึกษาใน
การบริหารดานการทองเท่ียวในทองถ่ิน

จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน

/ยุทธศาสตร...



ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาดานระบบบริหารจัดการท่ีดี
 พันธกิจ : การสรางระบบบริหารจัดการท่ีดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ

การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง

 เปาประสงค : เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานในทองถ่ิน

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค :ประชาชนท่ีมารับบริการเพ่ิมมากข้ึน

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
1. การสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ

การทํางานของบุคลากรใหเกิดกระบวนการเรียนรู
และพัฒนาอยางตอเนื่อง

บุคลากรมีการพัฒนาความรูเพ่ิมข้ึน

2. การสงเสริมและพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศและนวัตกรรมในการทํางานโดยใช
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

มีวัสดุ อุปกรณ เพ่ิมข้ึน

3. การสงเสริมและพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

มีการพัฒนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน

4. การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการใหบริการท่ีทันสมัยอยางครบวงจร

ประชาชนท่ีไดรับบริการเพ่ิมมากข้ึน

5. การสงเสริมและพัฒนาการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governments) ใน อปท.
ทุกระดับ

ประชาชนท่ีไดรับบริการเพ่ิมมากข้ึน

6. การสงเสริมและพัฒนาการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ
ประชาชน

เจาหนาท่ีไดรับฟงความคิดเห็นของประชาน
เพ่ิมมากข้ึน

2.3 เปาประสงค
เปาประสงคในการพัฒนา

1.สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการ
ของประชาชน

2.ประชาชนในตําบลสามารถพ่ึงตนเองได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3.เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี และการพัฒนาท่ียั่งยืน
4.เพ่ือการพัฒนาความสงบเรียบรอยใหกับประชาชน
5.เพ่ือการพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ียั่งยืน
6.เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานในทองถ่ิน

/ตัวชี้วัด...



2.4 ตัวช้ีวัด
1) กรณีโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการท่ี คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงานโดย

จะตองไดคุณภาพงานท่ีดี ไมมีปญหาและขอทวงติง
2) กรณีโครงการดานอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการ

2.5 คาเปาหมาย

ยุทธศาสตร เปาหมาย
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน มีเสนทางท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพ และคุณภาพชีวิต จํานวนโครงการท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

จํานวนโครงการท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอย
และความม่ันคง

จํานวนประชาชนท่ีไดรับความรูเก่ียวกับการรักษา
ความสงบเรียบรอย

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว ประชาชนในตําบลสามารถใชประโยชนเพ่ิมมากข้ึน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบบริหารจัดการท่ีดี ประชาชนท่ีมารับบริการเพ่ิมมากข้ึน

2.6 กลยุทธ
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน

กลยุทธ
1.การสงเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปการ ไฟฟา
ประปาใหครบถวน
2.การสงเสริมและพัฒนาปรับปรุง กอสราง ถนน
สะพานและทางระบายน้ํา
3.การสงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําสาธารณะ
ใหเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภค

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพ และคุณภาพชีวิต
กลยุทธ

1)การสงเสริมและพัฒนาดานสังคมและอาชีพ

2) การพัฒนางานดานสวัสดิการสังคม

3) การสงเสริมและพัฒนาทุนวัฒนธรรมจริยธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน
4) การสงเสริมและพัฒนาทุนมนุษยและการศึกษา
5) การสงเสริมและพัฒนาการเสริมสรางความเขมแข็ง
แกประชาชนท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต

/ยุทธศาสตร…



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธ

1. การสงเสริมและพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมใน
ดานขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย
2.การสงเสริมและพัฒนาการดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดิน น้ํา ปาไม)
ใหอุดสมบูรณ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง
กลยุทธ

1. การสงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบสังคม
เสริมสรางการพ่ึงพาตนเองของคนในสังคม
2.การสงเสริมและพัฒนาดานการปองกันอุบัติภัย

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว
กลยุทธ

การสงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับ
ภาคเอกชน ชุมชนทองถ่ิน และสถาบันการศึกษาใน
การบริหารดานการทองเท่ียวในทองถ่ิน

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบบริหารจัดการท่ีดี
กลยุทธ

1. การสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ
การทํางานของบุคลากรใหเกิดกระบวนการเรียนรู
และพัฒนาอยางตอเนื่อง

2. การสงเสริมและพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศและนวัตกรรมในการทํางานโดยใช
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

3. การสงเสริมและพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4. การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการใหบริการท่ีทันสมัยอยางครบวงจร

5. การสงเสริมและพัฒนาการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governments) ใน อปท.
ทุกระดับ

6. การสงเสริมและพัฒนาการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ
ประชาชน

/2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร...



2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรท่ีสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11

ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด  จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนในการนํามาเปนแนวทางกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีชัดเจนจะ
เปนการเตรียมการพัฒนา  เปนการนําภูมิคุมกันท่ีมีอยู พรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในทองถ่ินใหเขมแข็งข้ึน เพ่ือเตรียม
ความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณเปลี่ยนแปลง
ไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนใหมีคุณภาพ ใชทรัพยากรท่ีมีอยู
ภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือ
ประโยชนสุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง จึงไดกําหนด
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ เปนทองถ่ินนาอยู ควบคูการศึกษา พัฒนาสินคาหนึ่งตําบล ชุมชนวัฒนธรรม
นําพาแหลงทองเท่ียว

2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้

/การวิเคราะห...

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร



3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลไดใชการวิ เคราะห SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
ผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งมีราย ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคต  โดยการวิเคราะหดวยเทคนิค SWOT ดังนี้

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส  การพัฒนาในอนาคต
ของทองถ่ินดวยเทคนิค SWOT Analysis

จุดแข็ง

1. ตําบลโคกกวางพ้ืนท่ีปลูกยางพารา จํานวน รอยละ 80%
2. ตําบลโคกกวางมีการปลูกพืชสวน เชน ปลูกขาวโพด ,ปลูกมะเขือเทศ ฯลฯ
3. ตําบลโคกกวางมีบึงหมอเฒาเปนจุดชมวิวและแหลงทองเท่ียว
4. ตําบลโคกกวางมีทรัพยากรปาไม
5. ตําบลโคกกวางมีความสะดวกในการติดตอการคาขายกับประเทศเพ่ือนบาน
6. ตําบลโคกกวางมีความสะดวกในการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการเพราะระยะทางลดลง

จุดออน
1. ราคายางพาราตกต่ํา
2. ไมมีศูนยกลางจําหนายพืชสวน
3. ไมมีงบประมาณมาพัฒนาในการปรับปรุงภูมิทัศนริมบึงหมอเฒา
4. ขาดเจาหนาท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน

โอกาส
1. การสงออกยางพารา
2. เปนศูนยกลางการคาระหวางประเทศ
3. นโยบายของรัฐบาล
4. การพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว

อุปสรรค
1. การแขงขันทางเศรษฐกิจ
2. ยาเสพติดเขามาตามแนวชายแดน
3. สภาพภูมิอากาศ (น้ําทวม,ภัยแลง,พายุ,ภัยธรรมชาติ)
4. คาครองชีพสูง
5. การบุกรุกท่ีสาธารณะ
6. ปญหาตางดาวหลบหนีเขาเมือง
7.ปญหาขาดพ้ืนท่ีทํากินเนื่องจากรัฐบาลประกาศใหพ้ืนท่ีทํากินของราษฎรเปนเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ
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การสรุปสถานการณพัฒนา (การวิเคราะหจุดเข็ง  จุดออน  โอกาส และอุปสรรค)
องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ไดดําเนินการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ เพ่ือชี้ใหเห็นถึงศักยภาพ

ปญหาและความตองการของประชาชน  โดยองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี้
(1) การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐาน สามารถจําแนกไดดังนี้
1) มีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปนถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก รอยละ 70 เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ 100 โดยผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปญหาคือ องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากพ้ืนท่ียัง
ไมเปนท่ีสาธารณะ จะดําเนินการไดก็ตอเม่ือตองเปนท่ีสาธารณะ  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ
ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้ องคการบริหารสวน
ตําบลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกัน
แกไขปญหาใหกับตําบล

2) การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน 100
เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจาก
พ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลจึงไมสามารถ
ดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้
ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับตําบล

3) การประปา องคการบริหารสวนตําบลมีกิจการประปาเปนขององคการ
บริหารสวนตําบลเองอยูท้ังหมด 8 หมูบาน สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน 100 เปอรเซ็นต
และมีน้ําใชตลอดท้ังป  ปญหาคือ  มีการขอความอนุเคราะหเรื่องน้ําไมเพียงพอในชวงฤดูแลง การแกปญหาคือ การ
ใหบริการน้ํากับผูท่ีประสบปญหาในทันที  การพิจารณาโครงการตางๆ ท่ีไมสามารถดําเนินการไดนั้น เชน โครงการ
กอสรางระบบน้ําประปาขนาดใหญ ฯลฯ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนาสามปเพ่ือท่ีจะพิจารณา
ดําเนินการในปตอไป เม่ือมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนตอไป

ดานท่ีอยูอาศัยและการอุปโภคบริโภค
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรในพ้ืนท่ีมีท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคง ปญหาคือ ยังมี

ครัวเรือนท่ีตองการความชวยเหลือในการซอมแซมท่ีอยูอาศัย การแกปญหาคือองคการบริหารสวนตําบลไดมีโครงการ
ซอมแซมบานคนจน แตงบประมาณมีจํากัดถามีงบประมาณท่ีมากกวานี้องคการบริหารสวนตําบลก็จะดําเนินการใหได
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บานเรือนสวนมากมีความเปนระเบียบเรียบรอยและถูกสุขลักษณะในหมูบานไมมีมีการเกิด
มลพิษ เพราะในตําบลไมมีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ําสําหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ําท่ีบรรจุในถังหรือ
ขวด

(2) การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรสวนใหญทําการเกษตร รอยละ 70 เชน

ยางพารา ขาว มันสําปะหลัง ตามลําดับ  รายไดสวนมากมาจากการทําการเกษตร  และมีรายไดจากสัตวเลี้ยงไมมาก  คน
อายุ 15 - 60 ป มีอาชีพและรายได รอยละ 90 มีอาชีพและมีรายได หมูบานในเขตตําบลบางหมูบานมีอาชีพคาขาย
มีรานคา  ทําใหมีรายไดมากจากการคาขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของตําบลจึงไมเทากัน แตปญหาก็คือ รายไดเฉลี่ยต่ํากวา
คนละ 30,000 บาทตอปรอยละ 75 ไมมีการเก็บออม สาเหตุเปนเพราะวาราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ําคาครอง
ชีพสูง  มีเงินแตซื้อของไดนอยลง  ประชากรมีพ้ืนท่ีในการทางเกษตรบางสวนในท่ีท่ีมีน้ําทวมเปนประจํา  บางพ้ืนท่ีภาวะ
ฝนท้ิงชวง มีพ้ืนท่ีในการทําการเกษตรนอย
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(3) การวิเคราะหขอมูลสังคม
ดานแรงงาน

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ 15 - 60 ป อยูในกําลัง
แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง 25 - 50 ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี
รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยู
อาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได

ดานสุขภาพและสาธารณสุข
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัด

กรองสุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรค
เอดส  โรคไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชน
บางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตําบลหนวยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหหมูบานเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง
ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป สําหรับเด็กแรกเกิด - 6
ป  ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑมาตรฐาน จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะ  การใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมาก
ไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้องคการบริหารสวนตําบลพยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาล
สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา

ดานการศึกษา
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ 15 - 60 ปเต็ม รอยละ 99 อาน

เขียนภาษาไทยและคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ 6 - 14 ป  รอยละ 100 ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ไดเรียนตอ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ 99 ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี  ปญหาคือ
ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบล ไดจัดกิจกรรมใหกับเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัดกิจกรรม
ตางๆ กับทางโรงเรียน

ดานคานิยมของคนในพื้นท่ี
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา (พุทธ) ประชากร

ในเขตตําบลใหความรวมมือกันทํากิจกรรมสาธารณะตางๆ  ผูสูงอายุ  ผูพิการไดรับการดูแล  ปญหาคือ ประชากรใน
ครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมท้ังท่ีเปนครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุน  การแกปญหาขององคการบริหาร
สวนตําบลคือ จัดกิจกรรมตางๆ ในตําบล พยายามท่ีจะใหทุกสวนทุกฝายทุกคนมีสวนรวมและรณรงคใหเห็นถึงโทษของ
การดื่มสุรา  ใหหมูบานเห็นความสําคัญของครอบครัว  เชน  การแขงขันกีฬาชมุชน  แอโรบิคแดนส งานประเพณี เปนตน

ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูก

วิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีเพียงบางครอบครัวท่ีไมมีการปองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการ
แกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือ
การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวง
เทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของ
กลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไข
ปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตนประชาสัมพันธ

/ใหทราบถึง..



ใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอ
กําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร. เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไม
สามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไข
ปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได

ดานยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในตําบลขององคการบริหารสวนตําบล จากการท่ีทางสถานี

ตํารวจภูธรอําเภอบุงคลา ไดแจงภาพรวมทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีผูท่ีติดยาเสพติด ควรไดรับ
ความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจําให
มากกวานี้ การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค
การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือ
ตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด

(4) การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  รานคา

สถานประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน
น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหา ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ํา สําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ี
สวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหาดานขยะ  การแกไขปญหา องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําโครงการเพ่ือ
แกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให
ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ

(5) ดานการเมือง – การบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลไดจัดตั้งหมูบานในเขตตําบล มีท้ังหมด 9 หมูบาน แตละหมูบานมี

สมาชิกสภาหมูบานละ 2 รวม 18 คน ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี ปญหาคือการแขงขันทาง
การเมืองคอนขางสูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงท่ีจะมีการเลือกตั้ง เปนบางหมูบานไมวาจะเปนการ
เลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภา  นายกองคการบริหารสวนตําบล โดยเฉพาะ การคัดเลือกผูใหญบาน  การแกไขปญหาของ
องคการบริหารสวนตําบลคือ  ขอความรวมมือ  ผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรม
และใหรายงานอําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ี
กระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนองคการบริหารสวนตําบลก็ไดพยายามแกไข  โดย
เรื่องจากการประชุมประชาคมทองถ่ินทุกชุมชนในเขตตําบล ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จากผล
การประชุมทุกครั้งท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดข้ึน มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ี
หลากหลาย สงผลใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับ
ประโยชน และมีสวนรวมในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลไดจัดโครงการ
อบรมศึกษา  ดูงาน ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานสวนตําบล โครงการอ่ืนๆ สําหรับประชาชนอีกหลาย
โครงการ  เพ่ือนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหเจริญเทาเทียมกับอบต. อ่ืนๆ
และองคการบริหารสวนตําบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ มีอัตรากําลังพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
จํากัด ไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการของประชาชนในดานบริการ

/การประเมิน.



3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลนั้น  ไดทําการประเมินสถานการณ

สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ดาน
สถานการณ

สภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/

ความตองการ

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนม
อนาคต

1. การพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน

1) ขาดแคลนแหลงน้ําใน
การเกษตรและน้ําประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไมพอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน

- แหลงน้ําและ
น้ําประปาในการ
อุปโภค-บริโภค

- ในตําบลโคกกวาง - ประชาชนมีแหลง
น้ําและมีน้ําประปา
ใชอยางพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากข้ึน

2) ไฟฟาสองสวางทางและ
ที่สาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพื้นที่
ไดทั้งหมด

- ไฟฟา - ทางและที่
สาธารณะในตําบล
โคกกวาง

- ทางและที่
สาธารณะมีแสงสวาง
เพียงพอประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ปองกันการเกิด
อาชญากรรมได

3) ระบบระบายน้ํายังไม
เพียงพอ เกิดการอุดตัน สง
กลิ่นเหม็นกอความรําคาญ

- ราง/ทอระบายน้ํา - พื้นที่ในตําบล โคก
กวาง

- มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ําได
สะดวก ไมอุดตัน ไม
สงกลิ่นเหม็นกอ
ความรําคาญ

4) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและองคการ
บริหารสวนตําบลไม
สามารถดําเนินการได
เนื่องจากงบประมาณไม
เพียงพอ

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมที่
ประชาชนมีความ
ตองการให
ดําเนินการ

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

2. การพัฒนาดาน
สังคม อาชีพ และ
คุณภาพชีวิต

1) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม โรคระบาด
โรคติดตอ

- ดานสาธารณสุข - ในตําบลโคกกวาง ในพื้นทีไ่มมีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม  โรคระบาด
โรคติดตอ

2) ประชาชนในพื้นที่ปวย
เปนโรคเร้ือรังแนวโนมที่
เพิ่มข้ึน เชน เบาหวาน

- ประชาชนกลุม
เสี่ยงและผูปวย

/3.2 การประเมิน ตอ...



ดาน สถานการณสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/

ความตองการ

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนม
อนาคต

3) ปริมาณขยะและน้ําเสีย
เพิ่มมากข้ึน

- ในตําบลโคกกวาง - ปริมาณขยะและน้ํา
เสียถูกกําจัดใหหมด
ดวยวิธีการที่ถูกตอง

4) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย

- ประชาชนในตําบล
โคกกวาง

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยไดถูกตอง

5) ประชาชนในพื้นที่บาง
รายมีที่อยูอาศัยไมมั่นคง
แข็งแรง

- ที่อยูอาศัย - ประชาชนในพื้นที่
ที่ไดรับความเดือน
รอนเร่ืองที่อยูอาศัย

- ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความชอยเหลือ
ซอมแซมที่อยูอาศัย
ใหมั่งคงแข็งแรง

(6) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ําที่ยังไม
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เชน
จากน้ําฝน น้ําที่ไมได
คุณภาพ มีตะกอน

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในตําบล
โคกกวาง

- ประชาชนบริโภค
น้ําที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ

7) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไมพอเพียง เด็ก
นักเรียนไมไดรับการศึกษา
ตอในระดับที่สูงกวาข้ัน
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา
ครอบครัวยากจน

- สังคมในชุมชน - เด็กนักเรียนใน
ตําบลโคกกวาง

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนไดรับ
การศึกษาที่สูงข้ึน มี
งบประมาณใน
การศึกษาเลาเรียน

8) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตาม
ลําพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก

- ผูสูงอายุและเด็กใน
ตําบลโคกกวาง

- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลที่ดี

/3.2 การประเมิน ตอ...



ดาน สถานการณสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปญหา/
ความตองการ

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนม
อนาคต

9) ผูพิการไมไดรับความชวยเหลือใน
ดํารงชีวิต

- ผูพิการในตําบล
โคกกวาง

- ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการ
ดํารงชีวิตและทั่วถึง

10) เยาวชนและวัยรุนติดเกมส สิ่ง
ลามก  บุหร่ี เหลา สาเสพติด และ
ทองกอนวัยอันสมควร

- เยาวชนและ
วัยรุนในตําบล โคก
กวาง

- เยาวชนและวัยรุนมี
อนาคตที่ดี

11) ประชาชนกรอายุตั้งแต 35 ข้ึน
ไป  ไมไดตรวจสุขภาพประจําป

- ประชาชนใน
ตําบลโคกกวางที่
อายุ 35 ข้ึนไป

- ประชาชนที่อายุ 35
ข้ึนไปไดรับการตรวจ
สุขภาพทุกคน

3. การพัฒนาดาน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1) ปริมาณขยะและน้ําเสียเพิ่มมาก
ข้ึน

- ดาน
สาธารณสุข

- ประชาชนตําบล
โคกกวาง

- ปริมาณขยะและน้ํา
เสียถูกกําจัดใหหมด
ดวยวิธีการที่ถูกตอง

4. การรักษาความ
สงบเรียบรอยและ
ความม่ันคง

1) ประชาชนไมมีการวางแผนในการ
ดําเนินงาน

- การวางแผน - ประชาชนตําบล
โคกกวาง

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดําเนินงานไดเอง

2) ปญหายาเสพติด และสิ่งผิด
กฏหมาย

- การวางแผน - ประชาชนใน
ตําบลโคกกวาง

- ปญหายาเสพติด
และสิ่งผิดกฏหมาย
ลดลง

5. การพัฒนาดาน
การทองเท่ียว

1) ประชาชนไมมีการวางแผนในการ
ดําเนินงาน

- การวางแผน - ประชาชนตําบล
โคกกวาง

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดําเนินงานไดเอง

2) ขาดการประชาสัมพันธ - การวางแผน - พื้นที่ในตําบล
โคกกวาง

- มีการประชาสัมพันธ

6. ดานบริหาร
จัดการที่ดี

1) นโยบายท่ีเรงดวนเกินไปทําให
การดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ

- ระยะเวลาใน
การดําเนินงาน

- องคการบริหาร
สวนตําบล โคก
กวาง

- ปญหาเร่ืองความ
เรงดวนของการปฏิบัติ
ตามนโยบายควรระบุ
หวงเวลาใหชัดเจนเพื่อ
ความมีประสิทธิภาพ
ของงาน

2) บุคลากรไมเพียงพอตอการ
บริหารจัดการงาน

- จํานวน
บุคลากร

- องคการบริหาร
สวนตําบล    โคก
กวาง

การปฏิบัติงานเกิด
ความลาชาเนื่องจาก
บุคลากรนอยควรเพิ่ม
บุคลากรใหเพียงพอ



3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง
โครงการความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา พ.ศ.2561-2564

ยุทธศาสตรชาติ
20 ป

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด

1.ยุทธศาสตรดานความ
มั่นคง

2.ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขนั

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน

4.ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส
ความเสมอภาคและ   เทาเทียมกัน

ทางสังคม

5.ยุทธศาสตรดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

6.ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ

1.ยุทธศาสตร
ดานความ

มั่นคง

ยุทธศาสตร
ดานการตาง
ประ เทศ
ประเทศ

เพื่อนบาน
และภูมิภาค

ยุทธศาสตร
การสราง

ความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแขงขัน

ไดอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ภาคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
การ

เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย

ยุทธศาสตร
ดาน

วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี

การวิจัยและ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา

โครงสราง
พื้นฐานและ

ระบบ
โลจิสติกส

ยุทธศาสตร
การสราง
ความเปน
ธรรมลด

ความเหลือ่ม
ล้ําในสังคม

ยุทธศาสตร
ดานการเติบโต
ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

เพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรดานการ
เพิ่มประสิทธิภาพ

และธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ

1. สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  การผลิต
และการบริการ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

2. ยกระดับการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณดานอารยธรรมประวัติศาสตร
วัฒนธรรม และประเพณีของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง

3. เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสราง
มูลคาเพิ่มเพื่อการแขงขัน

1.สงเสริมการผลิตและสินคา
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา

ยุทธศาสตร
จังหวัด

2.การพัฒนาขีดความสามารถ
การคาและการลงทุน

3. การพัฒนาการทองเที่ยวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน

4 การรักษาความสงบความมั่งค่ังและ
พัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

แบบ ยท.01



ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

การพัฒนาดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต

การพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และ
การักษาความสงบ
เรียบรอย

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลคาสินคา
ทางการเกษตร สงเสริมการแปรรูป
และตลาดยางพารา

เพ่ิมศักยภาพการคา  การตลาด เพ่ือ
เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ

สังคมมีความเขมแข็ง ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมีความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน

พัฒนาแหลงทองเที่ยวสูระดับมาตรฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ และมี
มาตรฐานสิ่งแวดลอมที่ดี

ยุทธศาสตร
ของ อบต.
โคกกวาง

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม อาชีพและ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การรักษาความสงบเรียบรอย
และความม่ันคง

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การทองเที่ยว

การพัฒนาดานระบบ
การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานระบบบริหารจัดการ
ที่ดี

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน

สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอตอ
ความตองการ

เพ่ือการรักษา
ความสงบ
เรียบรอยใหกับ
ประชาชน

ประชาชนในตําบลสามารถพ่ึงตนเองได ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย
ยุทธศาสตร

แนวทางการ
พัฒนา

1) การสงเสริมและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ไฟฟา ประปาใหครบถวน
2) การสงเสริมและพัฒนา
ปรับปรุง บูรณะ กอสราง ถนน
สะพานและทางระบายน้ํา
3) การสงเสริมและพัฒนา
ปรับปรุงแหลงน้ําสาธารณะให
เพียงพอตอการอุปโภคและ
บริโภค

1) การสงเสริมและพัฒนาดานสังคมและอาชีพ
2) การพัฒนางานดานสวัสดิการสังคม
3) การสงเสริมและพัฒนาทุนวัฒนธรรมจริยธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน
4) การสงเสริมและพัฒนาทุนมนุษยและการศึกษา
5) การสงเสริมและพัฒนาการเสริมสรางความ
เขมแข็งแกประชาชนทั้งสุขภาพและสุขภาพจิต

1) การสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายความ
รวมมือกับภาคเอกชน
ชุมชนทองถ่ิน และ
สถาบันการศึกษาในการ
บริหารดานการทองเที่ยว
ในทองถ่ิน

1) การสงเสริมและพัฒนาการจัด
ระเบียบสังคมเสริมสรางการพ่ึงพา
ตนเองของคนในสังคม
2) การสงเสริมและพัฒนาดานการ
ปองกันอุบัติภัย

1) การสงเสริมและพัฒนาการ
จัดการสิ่งแวดลอมในดานขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย
2) การสงเสริมและพัฒนาการ
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ดิน น้ํา ปาไม)
ใหอุดสมบูรณ

1) การสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถการทํางาน
ของบุคลากรใหเกิดกระบวนการเรียนรูและ พัฒนา
อยางตอเนื่อง
2) การสงเสริมและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการทํางานโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3) การสงเสริมและพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4) การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการ
ใหบริการที่ทันสมัยอยางครบวงจร
5) การสงเสริมและพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี (Good Governments) ใน อปท.ทุกระดับ
6) การสงเสริมและพัฒนาการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน

ผลผลิต/
โครงการ

ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการผลผลิต/โครงการ

การพัฒนาดานการวางแผน  การ
สงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมการทองเที่ยว กีฬา
และนันทนาการ

การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

การพัฒนาดาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
ที่ดี และการ
พัฒนาที่ย่ังยืน

เพ่ือการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวที่ย่ังยืน

เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพการ
บริหารงานในทองถ่ิน

การสงเสริมการผลิตและพัฒนาสินคา
เกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา

การพัฒนาขีดความสามารถการคา
และการลงทุน

การพัฒนาการทองเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน

การักษาความสงบ ความม่ันคงและพัฒนา
คนสูสังคมคุณภาพ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

การสงเสริมและ
พัฒนาเขาสู
ประชาคมอาเซียน



3.4 แผนท่ียุทธศาสตร วิสัยทัศน (Vision)และพันธกิจ (Mission) การพัฒนาตําบล

แบบ ยท.02

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

“ ตําบลนาอยู  เชิดชูคุณธรรม  นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง ”

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษา
ความสงบเรียบรอยและความม่ันคง

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ระบบบริหารจัดการ ที่ดี

สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชน

ประชาชนในตําบลสามารถ
พ่ึงตนเองได ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่ดี และการพัฒนา
ที่ย่ังยืน

เพ่ือการพัฒนาความสงบเรียบรอย
ใหกับประชาชน

เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานในทองถ่ิน

เพ่ือการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ที่ย่ังยืน

กลยุทธ 
1)การสงเสริมและพัฒนาดานสังคม
และอาชีพ
2) การพัฒนางานดานสวัสดิการ
สังคม
3) การสงเสริมและพัฒนาทุน
วัฒนธรรมจริยธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน
4) การสงเสริมและพัฒนาทุน
มนุษยและการศึกษา
5) การสงเสริมและพัฒนาการ
เสริมสรางความเขมแข็งแก
ประชาชนทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต

1.การสงเสริมและพัฒนา
ระบบสาธารณูปการ ไฟฟา
ประปาใหครบถวน
2.การสงเสริมและพัฒนา
ปรับปรุง กอสราง ถนน
สะพานและทางระบายน้ํา
3.การสงเสริมและพัฒนา
ปรับปรุงแหลงน้ําสาธารณะ
ใหเพียงพอตอการอุปโภคและ
บริโภค

1. การสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลากรให เกิด
กระบวนการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. การสงเสริมและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการทํางานโดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. การสงเสริมและพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
4. การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการใหบริการที่ทันสมัยอยางครบวงจร
5. การสงเสริมและพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (GoodGovernments)
ใน อปท.ทุกระดับ
6. การสงเสริมและพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวม
ของประชาชน

-การสงเสริมและ
พัฒนาเครือขาย
ความรวมมือกับ
ภาคเอกชน
ชุมชนทองถ่ิน
และสถาบัน
การศึกษาในการ
บริหารดานการ
ทองเที่ยวใน
ทองถ่ิน

1. การสงเสริมและ
พัฒนาการจัดการ
สิ่งแวดลอมในดานขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูลและ
น้ําเสีย
2.การสงเสริมและ
พัฒนาการดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(ดิน น้ํา ปาไม)
ใหอุดสมบูรณ

1. การสงเสริมและ
พัฒนาการจัดระเบียบ
สังคมเสริมสรางการ
พ่ึงพาตนเองของคน
ในสังคม
2.การส ง เสริมและ
พั ฒ น า ด า น ก า ร
ปองกันอุบัติภัย

-บริหารงานทั่วไป
-การศึกษา
-สาธารณสุข
-เคหะและชุมชน

คาเปาหมาย จํานวนโครงการที่ไดรับ
จัดสรรเพ่ิมข้ึน

จํานวนประชาชนที่ไดรับความรู
เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย

จํานวนโครงการที่ไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน ประชาชนในตําบลสามารถใช
ประโยชนเพ่ิมมากข้ึน

ประชาชนที่มารับบริการเพ่ิม
มากข้ึน

มีเสนทางที่ไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน

-การศึกษา วัฒนธรรม
และนันทนาการแผนงาน -การรักษาความสงบ

ภายใน
-บริหารงานท่ัวไป-แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
-บริหารงานทั่วไป
-การศึกษา
-สาธารณสุข
-สรางความเขมแข็งของชุมชน
-การศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ
-งบกลาง





3.5 รายละเอียดตามแผนยุทธศาสตร แบบ ยท. 03

ความ ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ยุทธศาสตร เปาประสงค ระดับ กลยุทธ กาวหนา ผลผลิต / หนวยงาน หนวย
ยุทธศาสตร ในเขต อปท. เปาประสงค 61 62 63 64 ของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด (ตัวชี้วัดรวม) เปาหมาย หลัก

พัฒนาขีดความ
สามารถการคา
และการลงทุน

การพัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

การพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐาน

สาธารณูปการใหได
มาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ
ตอความตองการ
ของประชาชน

มีเสนทางที่ได
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 16 16 16 17 1. การสงเสริมและพัฒนาระบบ

สาธารณูปการไฟฟาประปาใหครบถวน
2.การสงเสริมและพัฒนาปรับปรุง
กอสราง ถนน สะพาน
และทางระบายน้ํา
3.การสงเสริมและพัฒนา
ปรับปรุงแหลงน้ําสาธารณะ
ใหเพียงพอตอการอุปโภค
และบริโภค

ปละ 16
โครงการ

65
โครงการ กองชาง อบต.

โคกกวาง

รักษาความ
สงบ
ความมั่นคง
และพัฒนาคน
สูสังคมคุณภาพ

ดาการเกษตร
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

การพัฒนาดาน
สังคมอาชีพ
และคุณภาพชีวิต

ประชาชนในตําบล
สามารถพึ่งตนเอง
ไดตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวนโครงการ
ที่ไดรับจัดสรร
เพิ่มขึ้น

5 5 4 4 1)การสงเสริมและพัฒนาดานสังคมและ
อาชีพ
2) การพัฒนางานดานสวัสดิการสังคม
3) การสงเสริมและพัฒนาทุนวัฒนธรรม
จริยธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
4) การสงเสริมและพัฒนาทุนมนุษยและ
การศึกษา
5) การสงเสริมและพัฒนาการ
เสริมสรางความเขมแข็งแกประชาชน
ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ปละ 5
โครงการ

18
โครงการ

สํานักงาน
ปลัด

อบต.
โคกกวาง

กอง
การศึกษาฯ

กอง
สาธารณสุขฯ



3.5 รายละเอียดตามแผนยุทธศาสตร แบบ ยท. 03

ความ ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ยุทธศาสตร เปาประสงค ระดับ กลยุทธ กาวหนา ผลผลิต / หนวยงาน หนวย
ยุทธศาสตร ในเขต อปท. เปาประสงค 61 62 63 64 ของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด (ตัวชี้วัดรวม) เปาหมาย หลัก

พัฒนาการ
ทองเที่ยว
การจัดการ

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดลอม
อยางสมดุล

ยั่งยืน

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดลอม

การพัฒนาดาน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่ดี
และการพัฒนาที่
ยั่งยืน

จํานวนโครงการ
ที่ไดรับจัดสรร
เพิ่มขึ้น

1 1 1 1 1.การสงเสริมและพัฒนาการจัดการ
สิ่งแวดลอมในดานขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้ําเสีย
2.การสงเสริมและพัฒนาการดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ดิน น้ํา ปาไม)
ใหอุดสมบูรณ

ปละ 1
โครงการ

4
โครงการ

สํานักงาน
ปลัด

อบต.
โคกกวาง

กอง
สาธารณสุขฯ

รักษาความ
สงบ
ความมั่นคง
และพัฒนาคน
สูสังคมคุณภาพ

การพัฒนาดาน
การจัดระเบียบ
ชุมชนสังคม การ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

การพัฒนาดาน
การรักษาความ
สงบเรียบรอย
และความมั่นคง

เพื่อการพัฒนา
ความสงบเรียบรอย
ใหกับประชาชน

จํานวน
ประชาชนที่ไดรับ
ความรูเกี่ยวกับ
การรักษาความ
สงบเรียบรอย

1 1 1 1 1.การสงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบ
สังคมเสริมสรางการพึ่งพาตนเองของคน
ในสังคม

2.การสงเสริมและพัฒนาดานการ
ปองกันอุบัติภัย

ปละ 1
โครงการ

1
โครงการ

สํานักงาน
ปลัด

อบต.
โคกกวาง



3.5 รายละเอียดตามแผนยุทธศาสตร แบบ ยท. 03

ความ ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ยุทธศาสตร เปาประสงค ระดับ กลยุทธ กาวหนา ผลผลิต / หนวยงาน หนวย
ยุทธศาสตร ในเขต อปท. เปาประสงค 61 62 63 64 ของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด (ตัวชี้วัดรวม) เปาหมาย หลัก

พัฒนาการ
ทองเที่ยว
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม
อยางสมดุล
ยั่งยืน

การพัฒนาดาน
การคา การลงทุน
การทองเที่ยว
และกีฬา

การพัฒนาดาน
การทองเที่ยว

เพื่อการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวที่
ยั่งยืน

จํานวนโครงการ
ที่ไดรับจัดสรร
เพิ่มขึ้น

1 1 1 1 การสงเสริมและพัฒนาเครือขายความ
รวมมือกับภาคเอกชน ชุมชนทองถิ่น
และสถาบันการศึกษาในการบริหารดาน
การทองเที่ยวในทองถิ่น

ปละ 1
โครงการ

1
โครงการ

กอง
การศึกษาฯ

อบต.
โคกกวาง

รักษาความ
สงบ
ความมั่นคง
และพัฒนาคน
สูสังคมคุณภาพ

การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการที่ดี

การพัฒนาดาน
ระบบบริหาร
จัดการที่ดี

เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพการ
บริหารงานใน
ทองถิ่น

ประชาชนที่มา
รับบริการเพิ่ม
มากขึ้น

21 21 21 21 1. การสงเสริมและพัฒนาขีดความ
สามารถการทํางานของบุคลากรใหเกิด
กระบวนการเรียนรูและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
2. การสงเสริมและพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศและนวัตกรรมในการทํางาน
โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. การสงเสริมและพัฒนาระบบติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการใหบริการที่ทันสมัยอยางครบ
วงจร
5. การสงเสริมและพัฒนาการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี (Good Gove
rnments) ใน อปท.ทุกระดับ
6. การสงเสริมและพัฒนาการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยและการมีสวน
รวมของประชาชน

ปละ 21
โครงการ

21
โครงการ

สํานักงาน
ปลัด

อบต.
โคกกวาง

กอง
การศึกษาฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

กองคลัง
กองชาง





สวนที่สวนที่ 44

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

1 ดานการพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง องคการ
บริหารสวน
ตําบล
โคกกวาง

2 ดานสังคม อาชีพและคุณภาพ
ชีวิต

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดอบต.
บริการชุมชน การศึกษา กองการศึกษาฯ
บริการชุมชน สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ
บริการชุมชน สรางความเขมแข็งของ

ชุมชน
สํานักปลัด อบต.

บริการชุมชน การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

กองการศึกษาฯ

การดําเนินงาน งบกลาง สํานักปลัด อบต.
3 ดานการจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดอบต.
บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป กองสาธารณสุขฯ

4 ดานการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความมั่นคง

บริหารท่ัวไป การรักษาความสงบภายใน สํานักปลัดอบต.

5 ดานการทองเท่ียว บริการชุมชน การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

กองการศึกษาฯ

6 ดานระบบบริหารจัดการท่ีดี บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดอบต.

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป กองคลัง
บริการชุมชน การศึกษา กองการศึกษาฯ
บริการชุมชน สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ
บริการชุมชน เคหะและชุมชน กองชาง

รวม 6 ยุทธศาสตร 4 ดาน 9 แผนงาน 5 สํานัก/กอง

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏบัิติ



สวนที่สวนที่ 55

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2558 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2559

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ

/เสนอความ...

การติดตามและประเมินผล



เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้
แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 0703 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ

2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 7 การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 4830 ลงวันท่ี 22
พฤศจิกายน 2556 ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน)

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

การจัดผลเชิงคุณภาพ องคการบริหารสวนตําบลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ
โดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้
แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต

1. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน
กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน

2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน
3. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและบาง

เรื่องอาจทําไมได
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน

2) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ป

3) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น

4) องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละ
ดานท่ีจะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม

***************************
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