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แผนพัฒนา 4 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง
อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี
------------------------

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง ตั้งอยู่หมู่ที่
4 ตาบลโคกสว่าง อาเภอสาโรง
จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ห่างจาก
อาเภอสาโรง ประมาณ 19 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 60 กิโลเมตร
เนื้อที่
หรือประมาณ 41,875
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง มีเนื้อที่โดยประมาณ
ไร่ แยกเป็น
บ้านวังคก
พื้นที่ 7.3 ตารางกิโลเมตร
บ้านอูบมุง
พื้นที่ 5.6 ตารางกิโลเมตร
บ้านโคกสว่าง
พื้นที่ 7.1 ตารางกิโลเมตร
บ้านคุ้ม
พื้นที่ 6.5 ตารางกิโลเมตร
บ้านกะแอก
พื้นที่ 7.2 ตารางกิโลเมตร
บ้านนาดี
พื้นที่ 4.2 ตารางกิโลเมตร
บ้านสระดอกเกษ
พื้นที่ 5.8 ตารางกิโลเมตร
บ้านหนองนกเขียน
พื้นที่ 4.1 ตารางกิโลเมตร
บ้านหนองหว้า
พื้นที่ 6.4 ตารางกิโลเมตร
บ้านกะแอกเหนือ
พื้นที่ 2.8 ตารางกิโลเมตร
บ้านหนองอะลาง
พื้นที่ 5.8 ตารางกิโลเมตร
บ้านสระดอกคูณ
พื้นที่ 4.2 ตารางกิโลเมตร

67 ตารางกิโลเมตร
(4,562.5 ไร่)
(3,500 ไร่)
(4,437.5 ไร่)
(4,062.5 ไร่)
(4,500 ไร่)
(2,625 ไร่)
(3,625 ไร่)
(2,562.5 ไร่)
(4,000 ไร่)
(1,750 ไร่)
(3,625 ไร่)
(2,625 ไร่)

1.2 ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง เป็นที่ราบสูง สภาพ
ดินปนทราย มีลาห้วยไหลผ่าน จานวน 7 สาย คือ ลาห้วยข้าวสาร ลาห้วยดวน ลาห้วยคุ้ม ลาห้วย
ร่องเสือ ลาห้วยหนองจาน ลาห้วยครก และลาห้วยร่องขาม
-ทิศเหนือ ติดต่อตาบลโคกก่อง อาเภอสาโรงและตาบลสระสมิง
อาเภอ วารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
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- ทิศใต้ ติดต่อตาบลหนองกุง อาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
- ทิศตะวันออก ติดต่อตาบลนาเจริญ ตาบลนากระแซง อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
- ทิศตะวันตก ติดต่อตาบลขามปูอม ตาบลค้อน้อย อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ
โดยทั่วไปมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาว คืมีออากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและอากาศ
ค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว
ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดืมิถอุนายนถึงเดือนกันยายน
1.4. ลักษณะของแหล่งน้า
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
-บึงน้าสาธารณะ
จานวน 12 แห่ง
-ปุาไผ่
จานวน - หมู่บ้าน
-พื้นที่ปุาและทุ่งหญ้าสาธารณะ
จานวน 250 ไร่
-พื้นที่หนองน้าสาธารณะ
จานวน 100 ไร่
-พื้นที่ของส่วนราชการและโรงเรียน จานวน
70 ไร่
-พื้นที่วัดและสานักสงฆ์
จานวน 216 ไร่
แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า, ล้าห้วย
7
สาย
- บึง, หนองและอื่น ๆ
12
แห่ง
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝาย / ทานบ
31
แห่ง
- บ่อน้าตื้น
แห่ง
- บ่อโยก
แห่ง
- อื่น ๆ (ระบุ)
แห่ง
ตาราง แสดงแหล่งน้าและพื้นที่ในเขตตาบลโคกสว่าง อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชนิดแหล่งน้า
พื้นที่ (ไร่)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

บ้านวังคก
บ้านอูบมุง
บ้านโคกสว่าง
บ้านคุ้ม
บ้านกะแอก
บ้านนาดี
บ้านสระดอกเกษ
บ้านหนองนกเขียน
บ้านหนองหว้า
บ้านกะแอกเหนือ
บ้านหนองอะลาง
บ้านสระดอกคูณ
12 หมู่บ้าน

หนองบัว
หนองแคน
หนองสาธารณะ
หนองสาธารณะ
หนองก้านหญ้า ,หนองสะแบง
หนองนกเขียน
หนองเม็ก
หนองขาม, หนองบอน
หนองจาน หนองคู
12 แห่ง

15
4
7
15
20
10
8
15
15
109
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน
มีประชากรทั้งสิ้น 8 ,035 คน แยกเป็นชาย 4 ,039 เป็นหญิง 3,996 คน และมีจานวนครัวเรือน
2,233 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 120 คน/ตารางกิโลเมตร
ตารางข้อมูลประชากร จาแนกตามเขตการปกครอง
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
7
8
9
10
11
12

บ้านวังคก
บ้านอูบมุง
บ้านโคกสว่าง
บ้านคุ้ม
บ้านกะแอก
บ้านนาดี
บ้านสระดอกเกษ
บ้านหนองนกเขียน
บ้านหนองหว้า
บ้านกะแอกเหนือ
บ้านหนองอะลาง
บ้านสระดอกคูณ
รวม

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
339
318
657
231
225
456
530
504
1.034
507
470
977
370
401
771
313
295
608
426
420
846
151
125
276
135
151
286
179
207
386
484
505
989
374
375
749
4.039 3,996 8,035

จานวน
ครัวเรือน
193
162
288
275
214
157
221
76
87
95
265
200
2,233

ผู้นาหมู่บ้าน
นางสุริยา ทวีกาล
นายคาดี บุญประชม (กานันตาบลโคกสว่าง)
นายหนูกร อันโย
นายจิตรา จันทรัตน์
นายทิพย์ไพวรรณ ดอกดวง
นายสวน เกษรักษา
นายบุญโจม โพธิชาติ
นายสมพร วงษาเลิศ
นายทองคา ตาทุวัน
นายคาผง มลสิน
นายพิจิตร แก้วสุพรรณ
นายจันทา เสนสีสุข

ข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร์ ที่ทาการปกครองอาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี ณ เดือนกันยายน ๒๕59

2.1 การเลือกตั้ง
- ในเขตตาบลโคกสว่าง ในการได้มาซึ่งจานวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง
โดยการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จานวน 12 หมู่บ้าน จะประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกสว่าง หมู่บ้านละ 2 คน
- บุคลากรทางการเมือง จานวน 26 คน ประกอบด้วย
1.นายบุญศรี บุญประชม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง
2.นายประยูร แสงงาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
3.นายวิไล เกณทวี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
4.นายสนาน อ่างมณี
เลขานุการนายก
5.นายเข็มทอง บุญประชุม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล บ้านอูบมุง)
6.นายไพลวัน บุตรดาเคน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล บ้านโคกสว่าง)
7. นายสิทธิชัย แสงเขียว เลขานุการสภา อบต.
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8. นายสงวน สุจันทา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล บ้านวังคก
9. นายสถิต
ศรีอนันต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านวังคก
10.นาย
บุญช่วย นารีสา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านอูบมุง
11. นาย
วิชิต บุญประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล บ้านโคกสว่าง
12. นายสังข์ โสสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล บ้าน
คุ้ม
13. นาย
ชุมพล อัคธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล บ้านคุ้ม
14. นายสมบัติ
จิตรโภคา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล บ้านกะแอก
15. นาย
วิชัย ทองพูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล บ้านกะแอก
16. นายบุญนอง
โสสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล บ้านนาดี
17. นายสุรชาติ
เงินลุน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล บ้านนาดี
18. นาย
อภินันท์ จันทาโฮม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล บ้านสระดอกเกษ
19. นายอ่อน จันดีบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหนองนกเขียน
20. นายอุทิศ สอนอาจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหนองนกเขียน
21. นายคาพอง สายสมุทร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล บ้านหนองหว้า
22. นายไอ่ สารีพวง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล บ้านหนองหว้า
23. นางพิมพร ผุยประกอบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล บ้านกะแอกเหนือ
24. นายสุวรรณ สอนอาจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล บ้านหนองอะลาง
25. นายทองคา ทาราศี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหนองอะลาง
26. นายสารพงษ์ มุทุวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านสระดอกคูณ
โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง
ผู้บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
สานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กองสวัสดิการสังคม
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โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกสว่าง
ปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.8)
อบต.6)
รองปลัด อบต.

สานักงานปลัดฯ
อบต.

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองสวัสดิการ

ชื่อและตาแหน่งของบุคลากร (พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

การศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22

นายสิทธิชัย แสงเขียว
นางสาวกิรณา สบายใจ
นางหทัยกาญจน์ วันแก้ว
นางสาวณฐพร โกมลศรี
นางสาวพรพิมล ศรีพัทยากร
นางชิมประภา เชื้อพรมธรรม
นางฐิติยา สาพล
นางสาวกรวิภา มหาลี
นางสาวทัศนีย์ พูลสุข
นางสาวสุภัทราภรณ์ จิตรโภคา
นายวิรัตน์ อุดมวงศ์
นายฉัตตวุติ ดาวไฉว
นางบุญล้อม โล่ห์ทอง
นางสาวรัตนาพร พงษ์กลิ่น
นางสาวกัลยา กิ่งแก้ว
นางนัดตะวัน อาริภู
นางพะยอม คามุงคุล
นายสุรสิทธิ์ สาพล
นางสาวสรัญญา กาญจนากาศ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าสานักปลัดฯ
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน (สานักปลัด อบต.)

ผู้อานวยการกองคลัง
จพง.วิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กองช่าง)
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (กองการศึกษา)

ครู
ครู
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

หมายเหตุ

ตาแหน่งว่าง
ตาแหน่งว่าง

ตาแหน่งว่าง
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ชื่อและตาแหน่งของบุคลากร(พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
ลาดับ
23
24
25
26
27
28
29
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

ชื่อ - สกุล
นางสาวสุภาพร อัครธรรม
นางสาวศิริพร สมนึก
นายภาณุพงศ์ รองทอง
นายอินตา สิมาวัน
นางสาวหยาดนภา หม่องคาธิ
นายประธาน อ่างมณี
นางสาวดาวใจ ไชยทุม
นางสาวกาญจนา เกณทวี
นางสาวปวีณา สารีพวง
นางสาวพันธ์ทิพย์ แถมยศ
นางสาวกชพรรณ สุวรรณกูฎ
นางสาวโชตินภา วิลาวัล
นางอุษณี อินทรเทศ
นางสาวณัฐชา พันวงศ์
นายปรีชา วันแก้ว
นายวิเชียร ไชยเลิศ
นายวิชัย ชูหา
นายประภาส สิงหชาติ
นายธีระพล จันทร์แดง
นายพิทยา เอราวรรณ์

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ช่างเครื่องกาเนิดไฟฟูา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยช่างโยธา
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถบรรทุกน้าเอนกประสงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา
ผู้ช่วยช่างไฟฟูา

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
(1) จานวนบุคลากร
จานวน
-ตาแหน่งในสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
-ตาแหน่งในกองคลัง
-ตาแหน่งในกองช่าง
-ตาแหน่งในกองการศึกษา
-ตาแหน่งในกองสวัสดิการสังคม 3 คน
(2) ระดับการศึกษา
-ประถมศึกษา
-มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
-ปริญญาตรี
-สูงกว่าปริญญาตรี

การศึกษา
หมายเหตุ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ตาแหน่งว่าง
ปริญญาตรี
ปวส.
ปวส.
ตาแหน่งว่าง
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปวช.
ปริญญาตรี
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ปริญญาตรี
ตาแหน่งว่าง
ปวส.
ปวส.

40
15
4
5
13 คน

คน
คน
คน
คน

8
23
10

คน
คน
คน
คน
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3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน
มีประชากรทั้งสิ้น 8 ,035 คน แยกเป็นชาย 4 ,039 เป็นหญิง 3,996 คน และมีจานวนครัวเรือน
2,233 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 120 คน/ตารางกิโลเมตร
ตารางข้อมูลประชากร
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
7
8
9
10
11
12

บ้านวังคก
บ้านอูบมุง
บ้านโคกสว่าง
บ้านคุ้ม
บ้านกะแอก
บ้านนาดี
บ้านสระดอกเกษ
บ้านหนองนกเขียน
บ้านหนองหว้า
บ้านกะแอกเหนือ
บ้านหนองอะลาง
บ้านสระดอกคูณ
รวม

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
339
318
657
231
225
456
530
504
1,034
507
470
977
370
401
771
313
295
608
426
420
846
151
125
276
135
151
286
179
207
386
484
505
989
374
375
749
4.039 3,996 8,035

จานวน
ครัวเรือน
193
162
288
275
214
157
221
76
87
95
265
200
2,233

ข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร์ ที่ทาการปกครองอาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี ณ เดือนกันยายน ๒๕59

ตารางเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นของประชากรระหว่าง ปี พ.ศ. 2557 , 2558 , 2559
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12

ครัวเรือน
158
115
262
269
209
149
218
68
76
91
225
203

รวม

2,043

ปี 2557
ชาย (คน) หญิง (คน)
340
321
222
220
517
497
492
476
393
409
323
307
421
421
140
119
135
136
174
202
480
510
376
368
4,013
3,986
7,999

ครัวเรือน
192
155
285
269
212
155
220
73
84
94
263
205
2,207

ปี 2558
ชาย (คน) หญิง (คน)
343
326
225
226
525
512
496
476
383
405
314
300
427
423
149
126
131
140
178
207
476
510
376
369
4,023
4,020
8,043

ครัวเรือน
193
162
288
275
214
157
221
76
87
95
265
200
2,233

ปี 2559
ชาย (คน) หญิง (คน)
339
318
231
225
530
504
507
470
370
401
313
295
426
420
151
125
135
151
179
207
484
505
374
375
4,039
3,996
8,035
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จะเห็นได้ว่า จานวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงมีจานวนครัวเรือนและอัตราประชากรเพิ่ม และลดลง ไม่คงที่ ในทุกปี ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ
อย่าง เช่น การเกิด การตาย การย้ายถิ่นฐาน ของประชาชนในพื้นที่
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
ช่วงอายุ
น้อยกว่า 1 ปี – 17 ปี
18 – 60 ปี
60 ปีขึ้นไป
รวม

ชาย

หญิง

รวม

971
2,664
404
4,039

972
2,502
522
3,996

1,943
5,166
926
8,035

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ในเขตพื้นที่ ตาบลตาบลโคกสว่าง มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จานวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนโคก สว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ ซึ่งเพียงพอต่อจานวนนักเรียน แต่นักเรียนส่วนใหญ่จะนิยมไปเรียนที่อาเภอวารินชาราบ
และอาเภอเมือง โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
ตาราง แสดงจานวนโรงเรียน จานวนห้องเรียน จานวนครู และจานวนนักเรียน ณ พฤษภาคม 2559

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง
โรงเรียนโคกสว่าง
โรงเรียนคุ้ม
โรงเรียน.กะแอก
โรงเรียนบ้านนาดี
โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
ร.ร.สระดอกเกษ ม.1 – ม. 3
โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยา
นุสรณ์ (มัธยมศึกษา)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูบมุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระดอกคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะแอก

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- โรงเรียนประถมศึกษา
- โรงเรียนมัธยมศึกษา

จานวน
ห้องเรียน
8
8
8
8
4
11

จานวน
ครู
8
13
13
9
4
17

ก่อน
ประถม
24
60
39
31
7
38

14

31

-

3
3
3

3
3
3

68
72
60
3
6
1

ประถม
มัธยม
ป.1-ป.6 ม.1-ม.6
93
165
99
96
33
122
84
467
แห่ง
แห่ง
แห่ง

-

จานวน
นักเรียน
117
225
238
127
40
160
84
467
68
72
60
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4.2 การสาธารณสุข
การให้บริการด้านการสาธารณสุขมี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จานวน 2 แห่ง
ที่ประชาชนในพื้นที่ ตาบลโคกสว่าง ได้เข้ารับบริการด้านการรักษา คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
โคกสว่างอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3 และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสระดอกเกษ อยู่ในเขต
พื้นที่บ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ 7
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ 95
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ถังดับเพลิงประจาหมู่บ้าน ๆละ
2 ถัง รวม 24 ถัง
- ศูนย์ อปพร. ตาบลโคกสว่าง จานวน 1 แห่ง จานวน 160 นาย
- รถยนต์บรรทุกน้าเอนกประสงค์ 1 คัน
- ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 86 คน

5. การบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคม
- เส้นทางคมนาคมภายในตาบล และระหว่างตาบลโดยส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง
- ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน เป็นถนนลูกรังและถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนน คสล.
5.2 การโทรคมนาคม
- ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข
แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ
แห่ง
- เสารับสัญญาณโทรศัพท์
4 แห่ง
- ถนน คสล.
51
เส้น
- ถนนลูกรัง
47 เส้น
5.3 การไฟฟ้า
- จานวนหมู่บ้านที่ไฟฟูาเข้าถึง
จานวน
12
หมู่บ้าน
- จานวนประชากรที่ใช้ไฟฟูา
จานวน
2,233
ครัวเรือน
5.4 การประปา
- มีหมู่บ้านจานวนทั้งหมด 12 หมู่บ้าน มีระบบประปาใช้ จานวน 6 หมู่บ้าน
- ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง มีระบบประประใช้ 1 แห่ง
5.5 ไปรษณีย์และการสื่อสาร
- ไปรษณีย์ประจาตาบล 1 แห่ง
- โทรสาร 1 แห่ง
. 6.

ระบบเศรษฐกิจ
อาชีพ
- อาชีพทางการเกษตร
- อาชีพรับจ้างทั่วไปและค้าขาย

ร้อยละ 75
ร้อยละ 15
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- อาชีพรับราชการ
ร้อยละ 10
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง
- ปั๊มน้ามันและก๊าซ
22
แห่ง
- ร้านอินเตอร์เน็ต
2 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม
แห่ง
- รับซื้อของเก่า
- แห่ง
- โรงสี
42 แห่ง
- รับซื้อข้าว + ไม้ 1 แห่ง
- ร้านค้า
71 แห่ง
- ร้านผลิตขนมจีน 2 แห่ง
- ร้านซ่อมรถจักรยาน / จักรยานยนต์
16 แห่ง
- ร้านถ่ายรูป / ถ่ายเอกสาร
1 แห่ง
- ร้านเสริมสวย
6
แห่ง
- สถานที่สะสมอาหาร
9 แห่ง

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน/ชุมชน
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
7
8
9
10
11
12

บ้านวังคก
บ้านอูบมุง
บ้านโคกสว่าง
บ้านคุ้ม
บ้านกะแอก
บ้านนาดี
บ้านสระดอกเกษ
บ้านหนองนกเขียน
บ้านหนองหว้า
บ้านกะแอกเหนือ
บ้านหนองอะลาง
บ้านสระดอกคูณ
รวม

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
339
318
657
231
225
456
530
504
1.034
507
470
977
370
401
771
313
295
608
426
420
846
151
125
276
135
151
286
179
207
386
484
505
989
374
375
749
4.039 3,996 8,035

จานวน
ครัวเรือน
193
162
288
275
214
157
221
76
87
95
265
200
2,233

พื้นที่
(ไร่)
4,562.5
3,500
4,437.5
4,062.5
4,500
2,625
3,625
2,562.5
4,000
1,750
3,625
2,625
41,875

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ส่วนใหญ่ประชาชนในเขตตาบลโคกสว่าง มีอาชีพทางการเกษตร (ทานา) ร้อยละ 75 อยู่นอกเขต
ชลประทาน ทานาปีละ 1 ครั้ง ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น พริก มันสาปะหลัง ข้าโพด ถั่วฝักยาว ฯลฯ
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้า
- ทั้ง 12 หมู่บ้าน มีลาห้วยไหลผ่าน จานวน 7 สาย คือ ลาห้วยข้าวสาร ลาห้วยดวน
ลาห้วยคุ้ม ร่องเสือ ร่องงจาน ลาห้วยคก และร่องขาม
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่ออุปโภค บริโภค)
- ในเขตพื้นที่ตาบลโคกสว่าง มี 12 หมู่บ้าน ซึ่งมีระบบประปา อยู่จานวน 6 หมู่บ้าน
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ส่วนใหญ่ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลโคกสว่าง นับถือ ศาสนาพุทธ มีประเพณีและงานบุญตาม
ฮิตสิบสองครองสิบสี่ ใช้ภาษาอิสานเป็นภาษาประจาถิ่น สินค้า OTOP ของตาบลโคกสว่าง คือ เสื่อเตย
ข้าวซ้อมมือ และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากเตย
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด/สานักสงฆ์
11/2
แห่ง
- มัสยิด
แห่ง
- ศาลเจ้า
แห่ง
- โบสถ์
1
แห่ง

9. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
9.1 การรวมกลุ่มของประชาชน
แยกประเภทกลุ่ม
- กลุ่มอาชีพ
24 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์
กลุ่ม
9.2 จุดเด่นของพื้นที่
1. การตั้งบ้านเรือนอยู่ริมสองข้างถนนสายหลัก จานวน 8 หมู่บ้าน อีก 4 หมู่บ้าน
อยู่ในเส้นทางเดียวกันทาให้การออกพื้นที่สะดวก
2. พื้นที่ไม่มีปัญหาอุทกภัย ราษฎรในพื้นที่มีอุปนิสัยดี เข้าใจบทบาทของแต่ละคนดี
3. ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งอยู่กึ่งกลางตาบล ซึ่งง่ายต่อการติดต่อราชการ
ของราษฎรที่ไม่ใกล้หรือไกลเกินไป
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลในปีทผี่ ่านมา
1. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง สรุปการตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง รายละเอียด ดังนี้
ปีงบประมาณ 2557
ตั้งงบประมาณรายรับไว้
25,000,000 บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้
25,000,000 บาท
รายรับจริง 37
,461,048.73 บาท
รายจ่ายจริง
24,515,043.31 บาท
ปีงบประมาณ 2558
ตั้งงบประมาณรายรับไว้
ประมาณการรายจ่ายไว้
รายรับจริง 3
รายจ่ายจริง

26,000,000 บาท
26,000,000 บาท
1,622,799.50 บาท
23,498,078.11 บาท

ปีงบประมาณ 2559
ตั้งงบประมาณรายรับไว้
ประมาณการรายจ่ายไว้
รายรับจริง 41
รายจ่ายจริง 39

28,000,000 บาท
28,000,000 บาท
,637,849.88 บาท
,372,956.25 บาท

ปีงบประมาณ 2560
ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 42
ประมาณการรายจ่ายไว้ 42

,000,000 บาท
,000,000 บาท

1.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.2.1 เชิงปริมาณ
1. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2557-2559)
โดยสรุปดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
ในช่วงที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี โดยได้กาหนดโครงการที่จะ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี รวม 273 โครงการ สามารถจาแนกได้ตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

13

ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดการบริหารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

จานวน
จานวน
โครงการที่
โครงการที่
ปรากฏอยู่ใน
ได้ปฏิบัติ
แผน
125
69
17
4
70
36
8
2
33
32
20
5

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 148 โครงการ
สรุป จานวนโครงการที่กาหนดไว้ในแผนแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี
2557
กาหนดไว้
273 โครงการ ปฏิบัติได้จริง 148 โครงการ คิดเป็นร้อยละของความสาเร็จร้อยละ 54.21
2. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
โดยสรุปดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
ในช่วงที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี โดยได้กาหนดโครงการที่จะ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี รวม 208 โครงการ สามารถจาแนกได้ตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดการบริหารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

จานวน
จานวน
โครงการที่
โครงการที่
ปรากฏอยู่ใน
ได้ปฏิบัติ
แผน
65
28
14
3
55
42
10
2
41
38
23
14

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 127 โครงการ
สรุป จานวนโครงการที่กาหนดไว้ในแผนแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี
2558
กาหนดไว้
208 โครงการ ปฏิบัติได้จริง 127 โครงการ คิดเป็นร้อยละของความสาเร็จร้อยละ 61.06
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2. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 255
9 - 256 1)
โดยสรุปดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
ในช่วงที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี โดยได้กาหนดโครงการที่จะ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี รวม 204 โครงการ สามารถจาแนกได้ตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดการบริหารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

จานวน
จานวน
โครงการที่
โครงการที่
ปรากฏอยู่ใน
ได้ปฏิบัติ
แผน
55
14
22
8
60
40
12
3
33
31
22
4

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 105 โครงการ
สรุป จานวนโครงการที่กาหนดไว้ในแผนแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี
2559
กาหนดไว้
204 โครงการ ปฏิบัติได้จริง 105 โครงการ คิดเป็นร้อยละของความสาเร็จร้อยละ 51.47
1.2.2 เชิงคุณภาพ
ในปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่างใช้แผนพัฒนาสามปี เป็นแนวทางในการพัฒนา ตาบล
โดยจะเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเมือง – การบริหาร การพัฒนาด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของฝุายบริหารที่ต้องการสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของตาบลให้สูงขึ้น สนองตอบความต้องการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
ซึง่ ในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตาบล ใช้แผนพัฒน า
ตาบลเป็นกรอบในการกาหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล แผนพัฒนาตาบลดังกล่าวมาจาก
การจัดทาประชาคมของประชาชน ทั้งในรูปแบบของประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตาบล ซึ่งเป็นความต้องการ
ของประชาชนทั้งสิ้น ประกอบกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตาบลมีอยู่อย่างจากัด สามารถจัดสรร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชน โดยใช้หลักการการบริหารการจัดการที่ดี ซึ่งแนวทางการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
แบ่งออกเป็น 6 แผนงาน ดังนี้
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในแผนพัฒนาตาบลประจาปีที่ผ่านมา ตาบลได้จัด ทาแผนงาน/
โครงการ ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นที่น่าพอใจอยู่ในระดับหนึ่ง ซึง่ ทาได้เกือบทุกโครงการที่บรรจุอยู่ใน
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แผนพัฒนาและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ มีการก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจร ซ่อมแซมให้ได้
มาตรฐาน คงทนถาวร สะดวกในการสัญจรไป – มา ของประชาชนในท้องถิ่น ชุมชนในเขตตาบล มีไฟฟูาแสง
สว่างใช้และมีการขยายการบริการน้าประปา ตามที่ชุมชนต้องการ
สาหรับโครงการที่ไม่สามารถ ดาเนินการได้เพราะ ตาบลไม่มีงบประมาณในการดาเนินการ
อย่างพอเพียง ตาบลจะคัดเลือกโครงการตามความจาเป็นเร่งด่วนมาจัดดาเนินการก่อน – หลัง ตามลาดับ
และถ้าเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณมากก็จะขอสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ไข้ปัญหาความยากจน ในแผนพัฒนาตาบลประจาปีที่ผ่าน
มา ตาบลได้จัดทาแผนงาน/โครงการ ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ คือ ประชาชนได้รับ
การฝึกอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
สาหรับปัญหาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่สามารถดาเนินการได้ เพราะขาดงบประมาณ
ดาเนินการ
3) ด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต ในแผนพัฒนาตาบลประจาปีที่ผ่านมา ตาบลได้
จัดทาแผนงาน /โครงการในส่วนด้านการพัฒนาสังคม บรรลุวัตถุประสงค์คือ ประชาชนและชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของไทยและท้องถิ่นมากขึ้น ชุมชนในเขตตาบลปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบ้าไม่มีปัญหาการระบาดของไข้เลือดออก
สาหรับปัญหาการพัฒนาสังคมที่ไม่สามารถดาเนินการได้
เพราะตาบลไม่มีงบประมาณ
ในการดาเนินการ และส่วนหนึ่งมาจากตัวของประชาชนเองที่ไม่ให้ความร่วมมือ
4) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาตาบลประจาปีที่ผ่านมา
ตาบลได้จัดทาแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรลุตาม
วัตถุประสงค์คือ ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ชุมชนในเขต
ตาบลมีความเป็นระเบียบมีความสะอาดขึ้นปัญหาที่ ทิ้งขยะได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่ง
5) ด้านการเมือง – การบริหาร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในแผนพัฒนาตาบล
ประจาปีที่ผ่านมา ตาบลได้จัดทา แผนงาน/โครงการในด้านการเมือง -การบริหาร บรรลุวัตถุประสงค์คือ
ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งระดับต่าง ๆ มากขึ้น มีชุมชน อานวยความสะดวก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
รูปแบบต่างๆ ตามระบอบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมีเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน ประชาชนพอใจในการรับบริการของตาบล
สาหรับปัญหาด้านการพัฒนาการเมือง – การบริหาร ที่ไม่สามารถดาเนินการได้บางส่วน
เพราะตาบลขาดงบประมาณในการดาเนินการ และส่วนหนึ่งมาจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทางในการปฏิบัติงาน
6) ด้านการจัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อย ในแผนพัฒนาตาบลประจาปีที่
ผ่านมา ตาบลได้จัดทาแผนงาน/โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์คือ สามารถให้ความช่วยเหลือประชนชน เมื่อมี
ความเดือดร้อนได้ทันท่วงที มี เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมีเพียงพอในการปฏิบัติงาน ประชาชนพอใจ
ในการรับบริการของ ตาบล และในด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดให้มีศูนย์ อปพร. จัดฝึกทบทวน
อปพร.และฝึกอบรม อปพร.ใหม่ การจัดให้มีการเข้าเวรตั้งจุดตรวจจุดสกัดในวันสาคัญ และเทศกาลต่างๆ
การจัดกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ประชาชนมีความรู้และสามารถปูองกัน
อุบัติเหตุ อุบัติภัยเบื้องต้นได้
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สาหรับปัญหาด้านการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่ไม่สามารถดาเนินการได้
บางส่วนเพราะ ตาบล ขาดงบประมาณในการดาเนินการ
และส่วนหนึ่งมาจากขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน

สรุปการประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพที่ได้รับจากการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ทาให้ประชาชนใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคมและการผลผลิตออกสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น
2. ทาให้สภาพของหมู่บ้านไม่มีฝุนละอองมาก เนื่องจากสภาพถนนในหมู่บ้านเป็นถนน คสล.
3. ทาให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาในยามกลางคืนได้ปลอดภัยมากขึ้น
4. ปัญหาในเรื่องยาเสพติดลและปัญหาอาชญากรรมลดลง
5. ทาให้ประชาชนมีนาสาหรับบริโภค อุปโภคอย่างเพียงพอ
6. ทาให้มีน้าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ
2. ด้านเศรษฐกิจ
1. กลุ่มอาชีพมีเงินทุนในการประกอบอาชีพมากขึ้น
2. กลุ่มอาชีพสามารถนาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้มาประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องและ
สามารถเพิ่มกาลังผลิตได้มากขึ้น
3. ด้านพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตการดาเนินงานการพัฒนาคนและสังคม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี ด้านสาธารณสุขอนามัย ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ดังนี้
1. ทาให้มีสนามกีฬาในหมู่บ้านสาหรับใช้ออกกาลังกายและเล่นกีฬามากขึ้น
2. ทาให้ทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติด
3. ทาให้ทุกหมู่บ้านมีอาสาสมัคร อปพร.และอาสาสมัครตารวจชุมชน ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
4. ทาให้ในเขตตาบลไม่มีผู้ปุวยไข้เลือดออก
5. ทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ทาให้เด็กเยาวชน มีสุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
7. ทาให้สถานศึกษามีสนามกีฬาสาหรับให้นกเรียนเล่นกีฬามากขึ้น
8. ทาให้นักเรียนมีอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวันเพียงพอ
9. ทาให้ส่วนราชการต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประสานงานการปฏิบัติมากขึ้น
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ทาให้ประชาชนรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
2. ทาให้มีปุาชุมชนเกิดขึ้นในเขตตาบล
3. ทาให้เกิดความระเบียบ สวยงามของชุมชน เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม ลดปัญหามลพิษได้
5. ด้านการการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1. ทาให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถในการ
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ปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
2. ทาให้ประชาชนสามารถรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและทันต่อ
เหตุการณ์และรวดเร็ว
3. ทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น
4. ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
6. การดาเนินการ ในการสร้างความเข้มแข็ง และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
1. การส่งเสริมการดาเนินงาน ในด้าน ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดให้มีศูนย์ อปพร.
2. จัดฝึกทบทวน อปพร.และฝึกอบรม อปพร.ใหม่
3. การจัดให้มีการเข้าเวรตั้งจุดตรวจจุดสกัดในวันสาคัญต่างๆ
4.การจัดกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ชุมชน
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นไปได้ควรจัดลาดับความจาเป็นเร่งด่วนของ
ประชาชนให้ชัดเจน และควรดาเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณเพื่อประโยชน์หลายประการ
เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในดูฝน
2. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก้ประชาชนในกระบวนการจัดทาและ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น
3. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
3.1 ปัญหาอุปสรรที่พบ
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนามีจานวนมาก ซึ่งต้องใช้งบประมาณจานวน
มาก แต่สามารถนามาสู่การปฏิบัติได้น้อย
3.2 การวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค
1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปีมีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูง
แต่ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานตั้งไว้ในแผนพัฒนามีจานวนมาก ซึ่งต้องใช้งบประมาณจานวนมาก แต่
สามารถนามาสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผน จัดทาแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้าน
งบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรกาหนดโครงการในแผนมากกว่าสถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1
การบริหารจัดการ ข้อ 2.3 กาหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนาโครงการในแผนพัฒนาสามปี
(2558-2560) เฉพาะปี 2558 มาดาเนินการปีงบประมาณ 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้
คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง นาแผนปี 2558
ไปปฏิบัติได้ 127 โครงการ จากที่ตั้งไว้ในแผนที่ 208 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.06 ซึ่งจะได้
คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 2 คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเห็นควรให้เพิ่มร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้น

18

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
3.1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ ประกอบด้วย เปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการ
บรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กร
และคนไทยทุกคนต้องมุ่งดาเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคน
ต้องการคือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกาลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมือง
ภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แห่งเขตอานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความ
เป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
ทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนมี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต
ความมั่นคงของอาหารพลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมสาหรับวัย
เกษียณ
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น ไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้าง
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รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้
สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสาคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืนหมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบ
นิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกัน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสาคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาใน
ระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ด้าน
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
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(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดบ้อม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
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3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
หลักการสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ ๕ ปี
ที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
หลักการสาคัญของแผนฯ ดังนี้
๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพื่อให้เกิด
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่
สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุข
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพ
และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม
๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทยพัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” โดยที่
วิสัยทัศน์ดังกล่าวต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง
เขตอานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงาน อาหารและน้า ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
๔. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีมาเป็น
กรอบในการกาหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เปูาหมายที่ยั่งยืน ( SDGs) ทั้งนี้ เปูาหมายประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากมิติ
ต่างๆ ทั้งประเด็นและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการสาคัญของประเทศ ลักษณะ
ของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเปู าหมายในสังคมไทย โดยกาหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและ
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สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความ
เหลื่อมล้าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มี
สุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทาประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวที
นานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมดิจิตัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขาย
เป็น
มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่น
เป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่สาคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน
ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย
เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูง
และเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิต
และบริการใหม่ๆ เพื่อนาประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”
๕. ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเปูาหมายระยะยาว ” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในลาดับแรกที่จะกากับและส่งต่อแนว
ทางการพัฒนาและเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่าง
สอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความสาคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลัง
ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีการกาหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลาดับ
ความสาคัญสูง และการกาหนดในระดับแผนงาน/โครงการสาคัญที่จะตอบสนองต่อเปูาหมายการพัฒนาได้
อย่างแท้จริง รวมทั้งการกาหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านๆ มา ในการกาหนดเปูาหมายได้คานึงถึงความสอดคล้องกับเปูาหมายระยะยาวของ
ยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบกากับเปูาหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและกากับ
ให้สามารถดาเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนา
ระบบราชการที่สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกาหนด
ประเด็นบูรณาการเพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางสาคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวม
และกาหนดแผนงาน/โครงการสาคัญในระดับปฏิบัติ และกาหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับสาขา
การผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญนอกจากนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมุ่ง
เสริมสร้างกลไกการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นทั้งกลไกที่เป็น
กฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆและกลไกการทางานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในทุกระดับให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้าซ้อน ทั้ง
ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ให้ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็เพิ่มบทบาทของ
กลไกภาคองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในทุกภาคส่วน
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๑.๒ เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้
๑.๓ เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
๑.๔ เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๑.๕ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา
๑.๖ เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
๑.๗ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง ( Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก
๒. เป้าหมายรวม
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กาหนดเปูาหมายร่วมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ประกอบด้วย
๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
๒.๒ ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕
๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลด
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ความเหลื่อมล้าโดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการ
ผลิตและบริการ
๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗
ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มี
ความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
กาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่สาคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของ
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่ม
การใช้ระบบดิจิตัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับ
ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง
ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
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3.1.3 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้น้อมนาแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติเพื่อใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและ
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตของสภาพแวดล้อมโลกและ
ภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบดังนั้นการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกัน จาเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ
โลก และภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้น
และเพิ่มภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี
๒๕๕๘ขณะเดียวกัน จาเป็นต้องสร้างความพร้อมสาหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนานวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
การกาหนดยุทธศาสตร์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ความสาคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติ
ต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยนาทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์
อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่สาคัญ
ได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยสู่สังคมคุณภาพมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความ
เสี่ยงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างเป็นธรรม สาหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนทางกายภาพ ทุนทางการเงิน)
มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ให้ความสาคัญกับการ
ปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกัน
และกันในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้มแข็ง
ทางการเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการ
ผลิตภาคเกษตรมุ่งสู่การเป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการ
เพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลกขณะเดียวกัน จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้างความเป็น
ธรรมในสังคมให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่ม
ประสิทธิภาพการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูก
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จิตสานึก ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ปูาหมาย และตัวชี้วัด ดังนี้

เจตนารมณ์

วิสัยทัศน์
ประเทศชาติมั่นคง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนประชาชนมีความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

เจตนารมณ์

๑. เพื่อยุติความขัดแย้งของคนในชาติ
๒. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นภายใต้ระบบบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเป็นการใช้
พระราชอานาจของพระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการดังกล่าวซึ่งเดิมรัฐบาลปกติได้ใช้อานาจนั้นโดยมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง
๓. สร้างเสถียรภาพในทุกมิติทั้งด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
๔. ยกระดับการศึกษาสร้างมาตรฐานของการดารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทยตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

พันธกิจ
๑. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์สร้างสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรของชาติและการบริการขั้นพื้นฐานของรัฐอย่างเป็นธรรมและ
ทั่วถึง
๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้เป็นสังคมที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างโอกาสให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
๓. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยพัฒนาฐานการผลิตและบริการ
ให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร
ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อม
สร้างความเชื่อมโยงในทุกมิติกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๔. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
๕. ปรับปรุงการบริหารจัดการของรัฐให้เกิดความโปร่งใส ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างจริงจังและยั่งยืน
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เป้าหมายหลัก
๑. คนและสังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง
ดัชนีมวลรวมความสุขของคนไทยเพิ่มมากขึ้น และความพึงพอใจในบริการขั้นพื้นฐานของรัฐเพิ่มมากขึ้น
๒. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น และสถาบัน
ทางครอบครัวและทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสาคัญกับการเพิ่มการผลิต
ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
และสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง
๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ปริมาณที่ลดลง รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปุาไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
๕. ความโปร่งใสของประเทศไทยให้มีอันดับที่สูงขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นอยู่ในลาดับที่ดีขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
๑) การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา โดยวัดจากอัตราผู้เข้ารับการศึกษาต่อในทุกระดับไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ และการออกจากการศึกษากลางคันไม่เกินร้อยละ ๕
๒) การเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของประชาชน โดยการประเมินจากความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การรักษาจากหน่วยงานของรัฐ โดยในภาพรวม ประชาชนจะต้องมีระดับความพึงพอใจในการรับบริการอยู่ใน
ระดับมาก ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๓) มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยวัดจากร่างกฎหมายที่ผ่าน
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนร่างกฎหมายที่เข้าสู่ระเบียบวาระ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๔) มีการขยายเขตไฟฟูาให้บ้านเรือนราษฎรห่างไกล ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ ภายในปี
งบประมาณ ๒๕๕๘
๕) การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนโดยพิจารณา
จากอัตราคดีความที่เกี่ยวข้องลดลง ร้อยละ ๒๐ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
๑) มีการขยายเขตไฟฟูาให้บ้านเรือนราษฎรห่างไกล ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ภายในปี
๘๐ งบประมาณ
๒๕๖๔
๒) การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน โดยพิจารณา
จากอัตราคดีความที่เกี่ยวข้องลดลงอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๒๐ ต่อปี จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๔
กลยุทธ์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้าและการคุ้มครองสิทธิทางสังคม
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
๑) การปรับโครงสร้างอัตราภาษีบุคคลธรรมดา อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ลดความเหลื่อมล้าให้แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
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๒) การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ขอทาน และการช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ มีจานวนคดีความ
ที่เกี่ยวข้องอัตราลดลง ร้อยละ ๑๐ ภายในปีงบประมาณ
๓) การจัดที่ดินให้ผู้ไร้ที่ทากิน ช่วยเหลือเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยใช้พื้นที่ปุาเสื่อมสภาพ หรือที่ดิน
สาธารณะประโยชน์อื่น มาจัดสรรให้ใช้ประโยชน์ ให้ได้ไม่น้อยกว่๒๐
าร้อยละ
ของเปูาหมายในแผนงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
๑) การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ขอทาน และการช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ มีจานวนคดีความ
ที่เกี่ยวข้องอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๑๐ ต่อปี จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒) การจัดที่ดินให้ผู้ไร้ที่ทากิน ช่วยเหลือเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยใช้ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ที่หมดสภาพแล้วมาจัดสรรให้ใช้ประโยชน์ ให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ ของเปูาหมายในแผนงาน
กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดระเบียบการให้บริการการขนส่งสาธารณะรับจ้าง
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
๑) มีการจัดทาบัญชียานพาหนะขนส่งสาธารณะรับจ้าง ด้วยการแยกประเภท รวมถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
๒) มีการจัดทาแนวทางการปฏิบัติในการปูองกันปัญหาจาก ระบบการขนส่งสาธารณะรับจ้างทั้งด้าน
อุบัติเหตุและ การทาร้ายผู้โดยสาร รวมถึงการบังคับใช้แนวทางที่กาหนดขึ้น
๓) มีการปรับแก้กฎหมาย และกฎระเบียบในการควบคุม การให้บริการการขนส่งสาธารณะรับจ้าง
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีผลบังคับใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๔) มีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบการให้บริการการขนส่งสาธารณะรับจ้าง และใน
ภาพรวมแล้วประชาชนต้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่ได้ประปรับปรุงแก้ไข
กลยุทธ์ที่ ๔ การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
๑) มีการขยายผลโครงการทุ่งยางแดงโมเดล ไปยังพื้นที่ ๓๗ อาเภอ ๒๘๒ ตาบลและมีระบบการ
ประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ทั้งปริมาณ และ คุณภาพ โดยต้องลดจานวนเหตุการณ์ร้ายและ
ความรุนแรงลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ให้กองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้าและศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนโดยบูรณาการร่วมกัน
๒) มีแผนงานในการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ และมีแผนงานในการประเมินความก้าวหน้าของโครงการโดยจะต้องคืบหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๓) มีการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ , โครงการอบรม
สัมมนา พัฒนาและศึกษาดูงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ ,โครงการ
ก่อสร้างและการจัดตั้งอุทยานเรียนรู้ โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดโดยจะต้องคืบหน้าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๔) มีแผนงานในการการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการศึกษา รวมทั้งสร้างและซ่อมแซมบ้าน จานวน ๖๐ หลัง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้จะต้องมีการประเมินความก้าวหน้าของโครงการ
โดยจะต้องคืบหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘
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๕) มีการเปิดเวทีพูดคุยให้ครบ ๓๗ อาเภอ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งชาวไทยพุทธ
และชาวไทยมุสลิม และการกาหนดวิธีการในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน รวมทั้งมีการนาผล
การเปิดเวทีการพูดคุยไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ที่ ๕ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
๑) มีการจัดทา Website ประชาสัมพันธ์และติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียนของประชาชน การผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์ และโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อให้สื่อมวลชน นาเสนอข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง
มีแหล่งข่าวที่ชัดเจน ทั้งนี้จะต้องมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ Website ที่ได้จัดทาขึ้นโดย
ต้องอยู่ในระดับสูง
๒) มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑
ด้าน และมีการนาผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รวมถึง มีการนาผลที่ได้รับ ส่งให้สภาปฏิรูป
แห่งชาติ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นาไปใช้ในการปฏิรูปประเทศต่อไป
๓) มีกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ได้แก่ โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน โครงการ
มหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ ๔ ภาค โครงการฝึกอบรมทดสอบสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทั้งนี้จะต้องมี
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ โครงการที่ได้จัดทาขึ้นโดยผลต้องอยู่ในระดับสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ามีงยั
กลยุ
่งยืทนธ์และตัวชี้วัด ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การปฏิรูปการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
๑) มีการผลิตครู ตามความต้องการได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ ตามสัดส่วนของจานวนนักเรียนต่อ
ครูผู้สอน และมีการพัฒนาบุคลากรครูโดยมีการจัดงบประมาณสาหรับการวิจัยและการศึกษาต่อของครู ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนครูที่มีอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒) มีแผนพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยประเมินผลจากการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
สถานศึกษาต่าง ๆ ของรัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของสถานศึกษาทั้งหมดของรัฐ รวมถึงสามารถใช้ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีระบบบารุงรักษาได้อย่างเป็นระบบภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๓) มีร้อยละของจานวนนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยต้องมีไม่เกินร้อยละ ๓ ในทุกระดับชั้น
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
๑) มีการผลิตครู ตามความต้องการได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ ตามสัดส่วนของจานวนนักเรียนต่อ
ครูผู้สอน ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมีการพัฒนาบุคลากรครูโดยมีการจัดงบประมาณสาหรับการวิจัย
และการศึกษาต่อของครู เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒) มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย
ประเมินผลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นาไปใช้ในสถานศึกษาต่าง ๆ ของรัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ของสถานศึกษาทั้งหมดของรัฐ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๓) มีร้อยละของจานวนนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น โดยต้องมีร้อยละ ๑๐๐ เมื่อสาเร็จ
การศึกษาชั้นประถมปีที่ ๑ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความรู้ให้กับประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้านสาธารณสุข
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
๑) มีการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามด้านสาธารณสุข เพื่อศักยภาพ
ด้านการระวังปูองกัน ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีประเด็นของภัยคุกคามด้าน
สาธารณสุข ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒) มีการจัดระบบการสื่อสารให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามด้าน
สาธารณสุข ด้วยการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และทั่วถึง และประเมินจากการรับรู้ของประชาชนทั่วไป
โดยต้องมีผลการประเมินการรับรู้ต่อภัยคุกคามด้านสาธารณสุขของประชาชนทั่วไป อยู่ในระดับสูง ภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
กลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
๑) มีมาตรการควบคุมด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒) มีกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์สาหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างค่านิยม จิตสานึก และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
๑) ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางศาสนาในห้วงวัน
สาคัญภายในปี ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับห้วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และ
ประชาชนต้องเห็นความสาคัญของวัฒนธรรมไทยและศาสนาต่อสังคมไทย ผ่านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ไทยและศาสนานั้น โดยต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง
๒) มีกระบวนการให้ความรู้เรื่องหลักธรรมคาสอนของทุกศาสนา ในเชิงบูรณาการโดยนาไปสู่ระบบ
การศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ได้อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นรูปธรรม
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางศาสน าในห้วงวัน
สาคัญ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี จนถึงปี ๒๕๖๔
กลยุทธ์ ๕ การจัดทานวัตกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
มีมาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
มีการจัดสรรงบประมาณของประเทศอย่างน้อย ร้อยละ ๒ ของ GDP ในการวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและควบคุมทางการเกษตร และยกระดับผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรเพื่อให้อยู่ในมาตรฐานสากล ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน มี
กลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้
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กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
๑) พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้าธรรมชาติ ทั้งแหล่งน้าผิวดิน น้าบาดาล และระบบ
ชลประทาน เพื่อการเกษตร ให้ได้ร้อยละ ๙๐ ของแผนงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒) พัฒนาระบบประปาชนบทหรือประปาหมู่บ้าน และระบบประปาเมือง ตลอดจนการพัฒนาแหล่ง
น้าเพื่อสนับสนุนน้าอุปโภคและบริโภคให้กับโรงเรียนและชุมชน ให้ได้ร้อยละ ๙๐ ของแผนงานประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘
๓) ปรับปรุงระบบการอนุรักษ์ดินและระบบเตือนภัย เพื่อปูองกันการสูญเสียหน้าดินและพื้นดินถล่ม
ให้ได้ร้อยละ ๘๐ ของแผนงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๔) มีการนาระบบดาวเทียม มาใช้ในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรน้าอย่างเป็นระบบ โดยให้พร้อม
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
๑) พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้าธรรมชาติ ทั้งแหล่งน้าผิวดิน น้าบาดาล และระบบ
ชลประทาน เพื่อการเกษตร ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่เปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน
๒) พัฒนาระบบประปาชนบทหรือประปาหมู่บ้าน และระบบประปาเมือง ตลอดจน
การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อสนับสนุนน้าอุปโภคและบริโภคให้กับโรงเรียนและชุมชน ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่
เปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน
๓) ปรับปรุงระบบการอนุรักษ์ดินและระบบเตือนภัย เพื่อการปูองกันการสูญเสียหน้าดินและพื้นดิน
ถล่มให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่เปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน
กลยุทธ์ที่ ๒ การแก้ไขปัญหาเกษตรกรและการประมงอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
๑) มีกฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกร และพระราชบัญญัติประมง พ.ศ.๒๕๕๘ รวมทั้งการ
แก้ไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้บริการเกษตรกร และสนับสนุนการทาประมง โดยให้สามารถ
ออกกฎหมายได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒) มีกองทุนพัฒนาระบบสหกรณ์เพื่อให้เกษตรกรสามารถรวมตัวกันในการจัดหาปัจจัยการผลิตที่ไม่
ถูกเอาเปรียบ มีระบบแปรรูปสินค้าเกษตรร่วมกัน และมีระบบตลาดของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่รวมกันเพื่อ
ไม่ให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง โดยให้พร้อมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของแต่ละพื้นที่
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๓) จัดระเบียบในการทาประมง โดยการจดทะเบียน การออกใบอนุญาต การควบคุม ติดตาม
ตาแหน่งเรือและเฝูาระวังการทาประมง รวมทั้งพัฒนาระบบและปรับปรุงการบริหารจัดการการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานด้านประมง ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
๑) มีกองทุนพัฒนาระบบสหกรณ์เพื่อให้เกษตรกรสามารถรวมตัวกันในการจัดหาปัจจัยการผลิตที่ไม่
ถูกเอาเปรียบ มีระบบแปรรูปสินค้าเกษตรร่วมกัน และมีระบบตลาดของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่รวมกันเพื่อ
ไม่ให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแต่ละพื้นที่เปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน
๒) มีแผนงานระดับชาติในการปูองกัน ยับยั้งและขจัดการทาประมง IUU (NPOA-IUU)
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กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาพลังงานทางเลือก
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
๑) มีแผนแม่บทในการใช้พลังงานทางเลือก ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒) มีแผนแม่บทในการนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาใช้เป็นพลังงานทางเลือก ภายในปี๒๕๕๘
งบประมาณ
๓) มีมาตรการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
๑) สามารถเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนได้ร้อยละ ๒๕ ของการใช้พลังงานทั้งหมด ในปี ๒๕๖๔
๒) มีการดาเนินงานตามบรรลุผลแผนแม่บทในการใช้พลังงานทางเลือก และแผนแม่บทในการนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาใช้เป็นพลังงานทางเลือก ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของเปูาหมายทั้งหมดตามแผนแม่บท
๓) มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานทางเลือก ตามเปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน
อย่างต่อเนื่องจนถึงปี ๒๕๖๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มีกลยุทธ์
และตัวชี้วัด ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
๑) มีการนา Digital SMEs มาใช้ใน SMEs โดยกาหนดให้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ ,๕๐๐ ราย
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒) มีการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ในการดาเนินงานเชิงพาณิชย์ ตามพื้นที่เปูาหมายบริเวณชายแดน โดย
ประเมินจากมูลค่าการค้าชายแดนให้สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๓) มีการพัฒนาศักยภาพผู้นาสหกรณ์ในเชิงธุรกิจ ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่นาร่อง
เศรษฐกิจพิเศษภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๔) มีการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ
Public Private
Partnerships โดยมีกฎระเบียบและระบบบริหารจัดการรองรับให้พร้อมภายในปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
เพิ่มการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรที่จาเป็น ตลอดจนพัฒนาศักยภาพผู้นาสหกรณ์ในเชิงธุรกิจ ให้
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่นาร่องเศรษฐกิจพิเศษภายใน ปี ๒๕๖๔
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
๑) มีการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง ด้วยระบบรถไฟทางคู่ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตาม
แผนงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒) การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ด้วยเส้นทางรถไฟฟูา ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามแผนงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๓) การพัฒนาการขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ด้วยการปรับเปลี่ยนใช้
ยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( NGV) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามแผนงานประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การปรับระบบโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
๑) มีการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุ
ภูมิภาค ทั้งโครงข่ายการขนส่งทางบก ทางน้าและการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ
โดยให้มีความพร้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒) พัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและเมืองชายแดน โดยในปี ๒๕๕๘ ให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ จากฐานปี ๒๕๕๗
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
๑) มีการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุ
ภูมิภาค ทั้งโครงข่ายการขนส่งทางบก ทางน้าและการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ
โดยให้มีความพร้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามเปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน
๒) พัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและเมืองชายแดน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของทุกปี จนถึงปี ๒๕๖๔
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ของประเทศ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
๑) มีระบบในการคุ้มครองรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยไปทางานใน
ต่างประเทศ โดยการตรวจคุ้มครองแรงงานในกิจการกลุ่มเสี่ยง เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานใน
พื้นที่ ๗๖ จังหวัด ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒) มีระบบการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคภัย โดยกาหนดมาตรการปูองกัน และแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อข้ามพรมแดนโดยให้พร้อมภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่มีากงยัลยุ่งยืทนธ์และตัวชี้วัดดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
๑) ดาเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรปุาไม้ทั้งปุาต้นน้าลาธาร และปุาชุมชน ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐
ของแผนงานประจาปี ๒๕๕๘
๒) ดาเนินการปูองกัน ปราบปรามและควบคุมการตัดไม้ทาลายปุาและลักลอบการค้าทรัพยากรปุาไม้
ที่ควบคุม รวมทั้งสัตว์ปุาสงวน ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๓) มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ , การปูองกันการบุกรุกและครอบครองพื้นที่ปุาไม้
และลักลอบตัดไม้ ในพื้นที่วิกฤตรุนแรง ๑๒ จังหวัด โดยให้พร้อมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๔) ดาเนินการพัฒนาให้มีระบบฐานข้อมูลดิจิตอล เพื่อการบริหารจัดการและการจัดทาแนวเขต
ทรัพยากรปุาไม้ทุกประเภทให้เป็นแนวเดียวกัน ด้วยแผนที่แนวเขต มาตราส่วน ๑ : ๔ ,๐๐๐ ให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
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๕) หน่วยราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ตลอดจนออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ให้ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๖) มีการดาเนินการจัดทาพระราชบัญญัติบริหารจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์อื่นโดยให้เข้าสู่สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และผ่านการพิจารณาได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
๑) มีการจัดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ใน ๒ ระยะ คือ พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง
๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔
๒) มีประกาศ ข้อบังคับ เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมทั้งมีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตลอดจนการนาผลจากการกาจัดขยะมูล
ฝอยมาใช้ประโยชน์ ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน ภายในปี ๒๕๖๐
๓) มีการฟื้นฟูพื้นที่ปุาต้นน้าที่เสื่อมโทรม การเพิ่มพื้นที่ปุาชุมชน ปุาเศรษฐกิจชุมชนให้ได้ร้อยละ
๑๐๐ ของพื้นที่เปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน
๔) พื้นที่ปุาไม้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ จากที่มีอยู่ หรือประมาณ ๑๐ ล้านไร่
กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
๑) มีการดาเนินงานในการลงทะเบียนอาสาสมัครประชาชนรักษาปุาในชุมชน โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๕๐ ของประชากรในชุมชนรอบพื้นที่เขตปุาสงวนแห่งชาติ
๒) มีการดาเนินการอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ ของประชากรในชุมชน ภายในปี ๒๕๕๘
๓) มีจานวนคดีความที่เกี่ยวข้องกับการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดลงกว่าเมื่อ
เทียบกันกับห้วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้
กลยุทธ์ : การปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
๑) มีการจัดทาแผนแม่บทในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจของประเทศ เพื่อปรับบทบาทรัฐวิสาหกิจ
ตลอดจนการพัฒนาระบบกากับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒) มีแผนติดตามและแก้ไขปัญหาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง ดังนี้ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ,
บริษัท กสท. จากัด (มหาชน) , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย , ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย , การรถไฟแห่งประเทศไทย , องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และบริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) ได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการของรัฐวิสาหกิจของประเทศ อยู่ในระดับที่สูงขึ้นอย่จนถึ
างต่งอปีเนื๒๕๖๔
่อง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
ในอนาคต ให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ : การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
การเปลี่ยนผ่านการออกอากาศโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล ระยะที่ ๒ ดาเนินการเสร็จสิ้น
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
กลยุทธ์ที่ ๒ : การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
๑) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของข้าวดาเนินการให้เสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒) มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ ( GIS) เพื่อข้อมูลการผังเมือง และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดาเนินการ
ให้เสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๓) การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสนับสนุนการทาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการให้เสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ามีงยั
กลยุ
่งยืทนธ์และตัวชี้วัด ดังนี้
กลยุทธ์ : จัดระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
๑) มีกลไก ตรวจสอบถ่วงดุล โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน
และร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมให้ถึงระดับหมู่บ้าน ผ่านโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และอาเภอเคลื่อนที่ ให้
พร้อมภายในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒) แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และเกณฑ์จริยธรรมเพื่อควบคุมการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย ภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตให้พร้อมภายในไตรมาส
ที่สองของปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๓) ความโปร่งใสของประเทศไทยมีอันดับที่สูงขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า ๔.๐
คะแนน ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
ความโปร่งใสของประเทศไทยมีอันดับที่สูงขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น ไม่ต่ากว่า ๕.๐ คะแนน
ติดต่อกันจนถึงปี ๒๕๖๔
(อ้างอิงจาก http://123.242.172.2/home/document/re_st_chat.doc)

นโยบายประชารัฐ
คาว่า “ประชารัฐ ” หรือคาว่า “ประชา” รวมกับคาว่า “รัฐ” นั้น มาจากเนื้อเพลงชาติไทยที่เราขับ
ร้องหรือได้ยินกันทุกวัน ซึ่งมีใจความว่า “... ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของ
ไทยทุกส่วนอยู่ดารงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี ...” ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นามากาหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ ” เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดความ
สงบเรียบร้อย เกิดความสามัคคี และสร้างการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้
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จริง ตามเนื้อหาสาระของเพลงชาติไทยที่มีมานาน “เป็นการร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ สร้างพลังในการทา
ความดีให้ประเทศชาติ ที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขความผิดพลาดในอดีตทั้งหมดโดยความร่วมมือกัน”
ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ ” คือ การรวมเอาพลังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ
หรือภาครัฐ มาใช้ โดยมองบนพื้นฐานว่า “คนไทยทุกคน ก็คือ ประชาชนของชาติ ” ซึ่งถือเป็นพลังอานาจที่
สาคัญในการแก้ไขปัญหา ในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกด้าน
อย่างยั่งยืนโดยการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
“ประชารัฐ ”แบ่งได้เป็น 2
ยุทธศาสตร์ย่อย คือ
1) “รัฐบาล” กับ “ประชาชน” : โดย “รัฐ” หรือรัฐบาล จะเป็นผู้อานวยความสะดวก สนับสนุน และเปิดช่องทางให้
“ประชา” หรือภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิ
เพื่อปให้
ไตยประชาชนเข้าใจการ
บริหารงานของรัฐบาลในเรื่องต่และไม่
างๆ สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับรัฐบาล
2) “ประชาชน” กับ “เจ้าหน้าที่รัฐ” คือ การทางานร่วมกันของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยการสร้า“เครื
ง อข่ายประชารั”ฐในทุกด้านซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญที่เชื่อมโยงและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เข้าด้วยกัน อันเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลปัจจุเพืบ่อันให้การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐมี
ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่และเกิ
า ดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาชุและการพั
มชน ฒนาสิทธิและ
สวัสดิการของรัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไม่ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมเช่นที่ผ่านมาสาหรับหัวใจ
สาคัญของยุทธศาสตร์“ประชารัฐ” คือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน เนื่องจากการแก้การปฏิ
ปัญหารูป
และการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน จะสาเร็จหรือเห็นผลเป็นรูปธรรมไม่
หากขาดซึ
ได้เลย ่งความร่วมมือร่วมใจและการมีส่วน
ร่วมระหว่างประชาชน เจ้าหน้าทีและรั
่รัฐ ฐบาล
THAILAND 4.0
ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ”
ที่ มีภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้าง
หนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว
รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้
“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสาคัญ คือ
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่
ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกร
แบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่ High Value Services
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
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3.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี
1. สภาพทั่วไป
จังหวัดอุบลราชธานีมีสถานที่ตั้งภูมิศาสตร์อยู่สุดชายแดนทางตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ16,112 ตารางกิโลเมตร หรือ10.6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2 ของภาค และเป็นอันดับ5 ของประเทศ มีแนวพรมแดนติดกับประเทศ
เพื่อนบ้านเป็นระยะทาง 428 กิโลเมตร คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (จาก อ.เขมราฐ
– อ. น้ายืน
ติดต่อกับแขวงสะหวันนะเขต และแขวงจาปาสัก ระยะทา 361 กิโลเมตร) และราชอาณาจักรกัมพูชา (อ. น้ายืน ติด
จังหวัดพระวิหาร เป็นระยะทาง 67 กิโลเมตร) โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 630 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดจังหวัดอารนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวทิศใต้ ติดจังหวัดศรีสะเกษและราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร
จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่บนบริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช สูงจากระดับน้าทะเลปานกลางเฉลี่ย 68 เมตร (227 ฟุต)
ลักษณะโดยทั่วไป ป็นที่ราบ สูงต่าสลับกัน ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกมีแม่น้ามูล ไหลผ่านกลางจังหวัด จากทิศ
ตะวันตกมายังทิศตะวันออก ไหลลงสู่แม่น้าโขงที่อาเภอโขงเจียม มีลาน้าสาคัญ ได้แก่ ลาเซบก ลาเซบาย ลาโดมใหญ่
ลาโดมน้อย และมีภูเขาซับซ้อมหลายแห่งบริเวณชายแดน ทางตอนใต้มีเทือกเขาที่สาคัญ คือ เทือกเขาบรรทัด และ
เทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณา
จักกัมพูชา ลักษณะภูมิสัณฐานของจังอุบลราชธานีแบ่งออกสังเขป ดังนี้
1. บริเวณที่เป็นสันดินริมน้า เกิดจากตะกอนริมน้าที่พัดพามาทับถมสภาพพื้นที่เป็นเนิน สันดินริมฝั่งแม่น้าโขง
และบางบริเวณสันดินริมฝั่งลาเซบาย
2. บริเวณที่เป็นแบบลานตะพักลาน้า ที่เกิดจากการกระทาของขบวนการของน้านานมาแล้ว ประกอบด้วยบริเวณที่
เป็นลานตะพักลาน้าระดับต่า ระดับกลางและระดับสูง ลักษณะพื้นที่ที่มีทั้งที่เป็นที่ราบแบบลูกคลื่นลอนลาด
จนถึงลูกคลื่นลอนชัน จะอยู่ถัดจากบริเวณที่ราบลุ่มน้าท่วมถึงขึ้นมาพื้นที่เปล่านี้จะพบในบริเวณทั่วไปของ
จังหวัด กล่าวคือทางตอนเหนือ ทางตะวันออกและทางใต้บางแห่งใช้สาหรับทานาและบางแห่งใช้สาหรับ
ปลูกพืชไร่
3. บริเวณที่เป็นแอ่งหรือที่ราบต่าหลังแม่น้าเกิดจากการกระทาของกระบวนการของน้า พบบางแห่งในบริเวณริม
แม่น้าโขง แม่น้าชี ลาเซบายและลาโดมใหญ่ จะมีแช่ขังนานในฤดูฝน
4. บริเวณที่เป็นเนินที่เกิดจากการไหลของธารลาวา เป็นเนินเขาที่เกิดจากการไหลของธารลาวา ดินบริเวณนี้จะมี
ศักยภาพทางการเกษตรสูงซึ่งเป็นผลจากการสลายตัวผุบังของหินบะชอลท์ บริเวณนี้จะพบอยู่ในอาเภอน้ายืน
5. บริเวณที่ลาดเชิงเขา เป็นที่ลาดเชิงเขาที่ตะกอนบริเวณที่เกิดจากกระบวนการของน้านานมาแล้วทับถมกัน บริเวณ
นี้จะพบอยู่ในอาเภอโขงเจียม อาเภอพิบูลมังสาหาร อาเภอศรีเมืองใหม่ และอาเภอตระการพืชผล
6. บริเวณที่ลาดเชิงซ้อน ลักษณะเป็นภูเขาหรือเทือกเขามีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์จะพบบริเวณ
เทือกเขาพนมดงรักในอาเภอน้ายืน อาเภอนาจะหลวยและอาเภอบุณฑริก อีกแห่งหนึ่งคือ เทือกเขาภูเขา ซึ่ง
พบมากในอาภอโขงเจียม และอาเภอศรีเมืองใหม่
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2. ศักยภาพการพัฒนา
1. การที่จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ชายแดนติดต่อประเทศลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นระยะทางยาว ทาให้
จังหวัดมีความสัมพันธ์ติดต่อกับแขวงและเมืองต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศจานวนหลายแห่ง เช่น แขวงจาปาศักดิ์
แขวงสาละวัน สปป.ลาว และเมืองจอมกระสานราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นต้น จึงสามารถพัฒนาเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างกันทั้งในด้านการท่องเที่ยว การค้าขาย และการลงทุน ความมั่นคงตามแนวชายแดนและอื่น ๆ
2. มีโอกาสที่จะใช้สิทธิพิเศษทางภาษีและศุลกากร
(Generalized System Preferences :GSP) และทรัพยากร
ของประเทศลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา โดยการร่วม ลงทุนในผลิตสินค้าทั้งด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
3. สถานที่ตั้งของจังหวัดอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกได้แก่ นครวัด นครธม ราชอาณาจักรกัมพูชา และ
ประสาทวัดภู สปป.ลาว รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื“สามเหลี
้นที่
่ยมมรกต” ซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดต่อ
ระหว่าง3 ประเทศ คือ ไทย ลาว และกัมพูชา หากสามารถพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดอุบลราชธานี กับแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกดังกล่าว จะทาให้จังหวัดสามารถใช้โอกาสและศักยภาพที่มีอยู่ ใน
การดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาใช้จังหวัดเป็นสถานที่พัก และจุดเริ่มต้นในการเดินทางท่องเที่ยวใน
พื้นที่บริเวณภูมิภาคแถบนี้
4.จังหวัดมีประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจจานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง“ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา” เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงระดับประเทศ
ซึ่งหากสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นงานท่องเที่ยว
ระดับโลก(World Class) โดยการสนับสนุนอย่างจริงจังจากรัฐบาล จะทาให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวมรดกโลกของประเทศของเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี
5. จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ที่เหมาะกับการทาเกษตรกรรม รวมทั้งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี ซึ่ง
สามารถจะพัฒนาและส่งเสริมการผลิตให้“ครั
เป็นวของโลก” ได้ในอนาคต

3. วิสัยทัศน์ของการพัฒนา
“ ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ”

พันธกิจ/เป้าประสงค์
1. ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ค่านิยม
เพื่อกระตุ้นและโน้มน้าวใจให้บุคลากรในจังหวัดเกิดความกระตือรือร้นที่จะมีค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานและมีพฤติกรรมการทางานในทิศทางเดียวกันและเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมให้กลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประสบความสาเร็จ สะดวกและรวดเร็วขึ้น จึงกาหนดค่านิยมร่วม ดังนี้
“ทางานบนฐานข้อมูล เพิ่มพูนความรู้ ยึดมั่นคุณธรรม”
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ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน (ตามเกณฑ์ จปฐ. รายได้ต่ากว่า 30,000 บาท /คน/ปี)เปูาหมายร้อยละ 50 ในปี 2560
(2) นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับสามารถเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสายอาชีพ
เพิ่มขึ้น เปูาหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ในปี 2560
(3) นักเรียนมีผลการประเมินการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) เปูาหมาย
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ในปี 2560
(4) ร้อยละของครัวเรือนที่ได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม เปูาหมาย
ร้อยละ 70 ในปี 2560
(5) ร้อยละของจานวนประชาชนที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรณีเข้ารับฝึกอบรม จัดตั้งและทบทวน อาสาสมัคร ปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เปูาหมายร้อยละ 100 ในปี 2560
(6) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากการประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เปูาหมาย
ร้อยละ 100 ในปี 2560
(7) จานวนผู้ปุวยเบาหวานจานวน 149,043 คน ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ 55,006 คน
คิดเป็น เปูาหมายร้อยละ 40 ในปี 2560
(8) จานวนผู้ปุวยความดันโลหิตสูงจานวน 98,723 คน ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ 62,945
คน เปูาหมายร้อยละ 50 ในปี 2560
(9) จานวนของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปจานวน 1,270,240 คน ได้รับการตรวจคัดกรอง
เบาหวาน 10,554,299 คน เปูาหมายร้อยละ 90 ในปี 2560
(10) จานวนของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปจานวน 1,270,240 คน ได้รับการตรวจคัดกรองความ
ดันโลหิต 10,554,299 คน เปูาหมายร้อยละ 90 ในปี 2560
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
(2) ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
(3) ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
(4) รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ มูลค่าการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เปูาหมายร้อยละ 6 ในปี 2560
(2) มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
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(3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว เปูาหมายร้อยละ 5 ในปี 2560
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics)เพื่อสนับสนุนการค้า
การลงทุนและการท่องเที่ยว
(2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสและ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
(3) พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน
(4) ส่งเสริมการเปิดตลาด
และพัฒนาความร่วมมือทางการค้
การลงทุ
า นและการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร
เป้าประสงค์ที่ 1 ข้าวหอมมะลิและพืชเศรษฐกิจที่สาคัญได้รับการเพิ่มศักยภาพการผลิต
ตัวชี้วัด
(1) จานวนผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่(ก.ก./ไร่
อไร่ ) เปูาหมายจานวน420 กิโลกรัมต่อไร่ในปี2560
(2) ร้อยละของจานวนแปลง
/ฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน
GAP ข้าวหอมมะลิต่อจานวนแปลง
/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจ
จากกระทรวงเกษตรฯ
เปูาหมายร้อยละ90 ในปี 2560
(3) จานวนผลผลิตมันสาปะหลังเฉลี่ยต่(ก.ก./ไร่
อไร่ ) เปูาหมายจานวน3,800 กิโลกรัมต่อไร่ในปี2560
(4) จานวนผลผลิตยางพาราเฉลี่ยต่อไร่ (ก.ก./ไร่) เปูาหมาย จานวน 280 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2560
เป้าประสงค์ที่ 2 ปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรได้รับการบริหารให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ตัวชี้วัด
(5) จานวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น เปูาหมาย จานวน 20,000 ไร่ ในปี 2560
เป้าประสงค์ที่ 3 เกษตรกร/ชุมชนเกษตรมีความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
(6) ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกร /ชุมชนเกษตรกลุ่มเปูาหมายที่มีการพัฒนาการเกษตรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปูาหมายร้อยละ 85 ในปี 2560
เป้าประสงค์ที่ 4 ผลผลิตทางเกษตรกรรมมีการจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า
ตัวชี้วัด
(7) มูลค่าของสินค้าเกษตรที่ได้รับการแปรสภาพ /แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในระดับ กลุ่มเกษตรกร /
สหกรณ์/วิสาหกิจ/ชุมชน เปูาหมาย 560 ล้านบาท ในปี 2560
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพและได้มาตรฐาน
(2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
(3) พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้า
(4) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(5) พัฒนาและส่งเสริมการปศุสัตว์และการประมง
(6) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเชียน
4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ
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ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของหมู่บ้า/นชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
เปูอามหมาย
ร้อยละ90 ในปี 2560
(2) ร้อยละของ อปท./ภาคราชการ /องค์กรภาคประชาชน ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปูาหมายร้อยละ 90 ในปี 2560
(3) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่กาจัดได้ เปูาหมายร้อยละ 70 ในปี 2560
(4) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์
เปูาหมายร้
ได้ อยละ30 ในปี 2560
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
(1) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) ปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้าท่วม
(3) บริหารจัดการด้านพลังงาน
5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
เป้าประสงค์ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย คน หมู่บ้านและชุมชน
มีภูมิคุ้มกันและความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบบนพื้นฐานการ มีส่วนร่วม
ขององค์กรทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่
ตัวชี้วัด
(1) จานวนหมู่บ้านและชุมชนชายแดน ที่ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน และชุมชนเข้มแข็ง เปูาหมาย
308 หมู่บ้าน ในปี 2560
(2) ร้อยละของหมู่บ้านและชุมชน ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง เปูาหมายร้อยละ 100 ในปี 2560
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาศักยภาพคนชุมชน และพื้นที่เพื่อความมั่นคง
(2) ผนึกกาลังทุก ภาคส่วนเพื่อเสริม สร้างความมั่นคง
(3) พัฒนาความร่วม มือเพื่อเสริมความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน
6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้รับบริการที่พึงพอใจในการบริการของหน่วยงานไม่ต่ากว่า 85 ต่อปี
(2) ร้อยละของเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ที่ได้รับการตอบสนองและดาเนินการภายในขอบเขตอานาจ
หน้าที่ของจังหวัด เปูาหมายร้อยละ 100 ในปี 2560
เป้าประสงค์ที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานีมีระบบการ บริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
(1) ร้อยละของบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ เปูาหมายร้อยละ 35 ในปี 2560
(2) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(2) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
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3.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เป็นประตูการค้าการท่องเทียว
มีการพัฒนาอย่างสมดุล ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

การเกษตรมีศักยภาพ

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานบริการประชาชน
2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการปูองกัน การดูแล และการรักษาสุขภาพแก่ประชาชน
6. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมาย ในระบอบประชาธิปไตย
7. ส่งเสริมและบูรณาการระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการทางานภาครัฐโดยภาคประชาชน
9. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทางานของทุกภาคส่วน
10. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
11. บริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
12. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรม
13. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
14. จัดให้มีระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ
15. อนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
16. บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพียงพอต่อความต้องการของประชาขน
2. ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญาสมัยใหม่
3. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ
บริบทวิถีชีวิตของท้องถิ่น
4. ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง
5. ประชาชนมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการปูองกันโรคอย่างเป็นระบบ
6. ประชาชนมีความรู้ปรัชญาอุดมการณ์ สิทธิและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย
7. ศูนย์ประสานงานและบูรณาการข้อมูล ทรัพยากร ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมและกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรภาคประชาชน
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9. ระบบการทางานที่สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10.ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ มีส่วนร่วม ในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับชั้น
11. ศูนย์บูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
12. อุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลุ่มอาชีพ ได้รับการส่งเสริมแบบครบวงจร (ความรู้ การผลิต การบริหาร
การตลาด) ในการกาหนดทิศทางการจัดการทุกขั้นตอน
13. ประชาชนมีองค์ความรู้ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการกาหนดทิศทางการจัดการทุกขั้นตอน
14. ความเป็นระบบของข้อมูลพื้นที่เป็นสาธารณะ ผู้รับผิดชอบและการใช้สอยร่วมกันของประชาชน
15. มีการจัดระบบการเรียนรู้ เผยแพร่ สืบทอด และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
16. บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่

1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6 บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอสาโรง

คาขวัญของอาเภอสาโรง
“ดินแดนข้าวหอม ดอกพะยอมบานฉ่า ลาน้าผับปลาชุ โอบอุ้มคุณธรรมงามล้าผ้าไหม เสื่อเตย”
1. สภาพทั่วไป
อาเภอสาโรงมีสถานที่ตั้งอยู่ที่บ้านบรูพา หมู่ที่
9 ถนนถนนพระภิบาล ต.สาโรง อ. สาโรง
จ.อุบลราชธานี มีพื้นที่ประมาณ 416 ตารางกิโลเมตร มีตาบล 9 แห่ง จานวนหมู่บ้าน 108 หมู่บ้าน
ประชากรทั้งสิ้น 53,091 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก อาชีพเสริม เช่น เลี้ยง
สัตว์ ทาไร่ รับจ้างทั่วไป มีธนาคาร 1 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีโรงเรียนใน
ระดับมัธยม อยู่ 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสาโรงวิทยาคาร โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ โรงเรียนบ้านสาโรง
(คุรุประสาสมัคคี) และโรงเรียน บ้านสระดอกเกษ (เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ผลผลิตที่สาคัญ
ทางการเกษตรได้แก่ ข้าว, มันสาปะหลัง, มีแม่น้าที่สาคัญ ได้แก่ ลาห้วยผับ ลาห้วยขยุง มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่สาคัญ ได้แก่ ( 1) บริษัทบอส เลเธอร์กู๊ดส์ บริษัทก้าวหน้าไก่สด บริษัทก้าวหน้าอุตสาหกรรม
และอาหารสัตว์จากัด และบริษัทก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จากัด
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อาเภอสาโรงมีอาณาเขตติดกับอาเภอใกล้เคียง ได้แก่ ทิศเหนือติดกับอาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ทิศใต้ติดกับอาเภอโนนคูณ จัหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันออกติดกับ อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตกติดกับอาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
2. วิสัยทัศน์ของอาเภอ
“ เมืองมาตรฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง การบริหาร
และการบริการไปสู่เปูาหมาย คือ เมืองน่าอยู่ เมืองคนดี เมืองมีความสุข “
3. เป้าประสงค์การพัฒนา
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขันด้านการค้าสินค้าเกษตรคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับรายได้ให้พ้นเกณฑ์ความยากจน
4. เพื่อสร้างระบบการบริหารที่ดีและนาไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสิ้นค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้การตลาดในระบบเครือข่ายเชิงรุก
2. ยุทธศาสตร์ผลิตสินค้าอินทรีย์
1. ยุทธศาสตร์ท1ี่ ส่งเสริมให้มีระบบการผลิตการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสิ้นทางเกษตร
อินทรีย์แบบครบวงจร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงานให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการทีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในการ
พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรอาเภอสาโรง
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการประชาชน
4. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของอาเภอสาโรง
1. ประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารแบบการจัดการคุณภาพโดยรวม
(Total Quality Management: TQM)
5. แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของอาเภอ
1. แนวทางการลดค่าใช้จ่าย
1. การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบโดยตั้งคณะทางานตรวจสาอบทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
เพื่อควบคุมสอดส่องดูแลการทุจริตประพฤติมิชอบของการดาเนินงานโครงการต่างๆในทุกขั้นตอน
2. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
3. กาหนดมาตรฐานเวลา การเปิด – ปิดสาธารณูปโภค
2. แนวทางการลดรอบระยะเวลาการให้บริการ
1. ลดขั้นตอนการให้บริการทุกชนิดที่ไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย

45
2. การให้บริหารแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE )
3. เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ทาให้งานไม่ค้างและเป็นอย่างต่อเนื่อง
3. แนวทางการเพิ่มคุณภาพการให้บริการ
1. เพิ่มเติมการให้บริการ เช่น ไม่หยุดพักเที่ยง
2. จัดขั้นตอนให้บริการให้เป็นระบบ สะดวก จัดทาบัตรคิว
3. การประชาสัมพันธ์ แนะนาขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ โดยจัดทาเป็นเอกสารแผ่นพับ
แผ่นปูายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
4. การใช้ระบบ IT ในการปฏิบัติงาน
5. ติดตั้งตู้แสดงความคิดเห็นเพื่อรับทราบปัญหาและนาไปปรับแก้ไข
6. แนวทางการพัฒนาองค์กร
1. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ขององค์กรให้สะอาด สะดวก สวยงาม เป็นระเบียบ ยึดหลัก 5 ส.
ทาให้ผู้มาใช้บริการเกิดความประทับใจ
2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้และทักษะใหม่ ๆ ในแต่ละด้านอย่างสม่าเสมอ
3. ปรับทัศนคติ บุคลากรให้ยิ้มงาม ถามไถ่ ไหว้ประชาชน
4. พัฒนาระบบข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย ตลอดจนเปิดเผยข้
(WEB
อมูSIลTE ) บน อินเตอร์เน็ต
6. ศักยภาพการพัฒนา
1.การที่อาเภอสาโรงมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สาคัญทั้ง
4 แห่ง ได้แก่ บริษัทบอสเลเทกู๊ดส์
บริษัทก้าวหน้าไก่สด บริษั ทก้าวหน้าอุตสาหกรรมและอาหารสัตว์จากัด บริษัทก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จากัด
สามารถสร้างรายได้เสริมแก่ ประชาชน นอกเหนือจากอาชีพหลักคือเกษตรกรรม
2. อาเภอสาโรง มีภูมิปัญญาด้านการบริหารการจัดการองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชนที่สาคัญ เช่น
องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตร ทากิจกรรมในด้านการเกษตร ทากิจกรรมในด้านการเกษตร การส่งเสริมรายได้
เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เป็นต้น
- ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม เช่น ผ้าไหม หมอนขิด เสื่อเตย ผ้าไหม
- ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม เช่น แตงโม ถั่วลิสง พืชบารุงดิน
- ภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวรรณกรรม เช่น วงลูกทุ่งหมอลา กลองยาว นักร้องนักดนตรี เป็นต้น
- ผลิดภัณฑ์ที่โดดเด่นของอาเภอสาโรง คือ ผ้าทอขิต ผ้าไหม สื่อทอใบเตย สานหมวกใบตาล ซึ่งภูมิ
ปัญญาต่างๆเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ พัฒนาฝีมือให้มีคุณภาพ
จุดแข็ง
1. มีภูมิปัญญาพื้นบ้าน (ด้านหัตถกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม)
2. มีแหล่งผลิตสินค้าปศุสัตว์
3. มีพื้นที่ในการผลิตข้าวหอมมะลิ
4. มีทรัพย์กรด้านแรงงานจานวนมาก
5.มีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ทางานเป็นเครือข่ายให้บริการประชาชนได้คลอบคลุมทุกพื้นที่อาเภอสาโรง
6. มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
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จุดอ่อน
1. ระบบราชการมีขั้นตอนการบริหารงานที่มาก เกิดความล่าช้า ไม่คล่องตัว
2. แหล่งการรู้การศึกษาประชาชนยังไม่ครอบคลุม
3. ค่านิยมของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปสู่กระแสบริโภคนิยมตามยุคโลกาภิวั ตน์
4. สาธารณูปโภคเป็นพื้นฐานยังไม่คลอบคลุมพื้นที่
5. สินค้าแปรรูปทางการเกษตรไม่มีตลาดรับรองและไม่มีคุณภาพ
6. เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการจัดการกลุ่มและขาดเทคโนโลยีการผลิต การตลาด
ขาดอาชีพเสริม ขาดเงินทุน
7. ระบบชลประทาน/ฝาย ยังไม่เพียงพอในการจัดการต้นน้าต้องลงทุนสูง
อุปสรรค
1. ปัญหายาเสพติด
2. งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ
3. โครงสร้างการบริหารการศึกษาไม่เอื้อต่อการพัฒนาส่งผลให้สัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนต่ากว่ามาตรฐาน
4.นโยบายการเข้าร่วมการศึกษาเสรีในประชาคมอาเซียนส่งผลกระทบต่อการผลิตข่าวของการเกษตร
5. ขาดความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาลรวมถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
โอกาส
1. นโยบายการเข้าร่วมเขตการค้าเสรีประชาคมอาเซียน
2. เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
3. ได้รับการสนับสนุนจากภาคการเมือง
4. นโยบายรัฐในการส่งเสริมปลูกพืชทดแทนพลังงานระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
5. การเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีการพัฒนาฝีมือ
6. มีตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่
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3.1.7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง
คาขวัญตาบลโคกสว่าง อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี
โคกสว่างงามล้า มีวัฒนธรรมมากเหลือ เสื่อเตยหลากหลาย มากมายสิ่งสะสม
ห้วยข้าวสารปลาอุดม น่าชมปราสาทอูบมุง
วิสัยทัศน์ในการพัฒนา
“ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการศึกษา ผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ดีควบคู่กับ
การพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อเปูาหมายชุมชนที่เข้มแข็งยั่งยืน”
1.
2.
3.
4.
5.

พันธกิจ
เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยให้ได้รับความพร้อมทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ
สังคม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน สนับสนุนการพัฒนาอาชีพหลัก
พัฒนาการเกษตร ส่งเสริมการทาเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ การเกษตรแบบผสมผสาน
และการรวมกลุ่มทางการเกษตรเพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองจากพ่อค้าคนกลาง
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนยึดถือหลักประชาธิปไตย
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
รักษาธรรมเนียม จารีต ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ให้คงอยู่สืบไป

3.
4.
5.
6.
7.

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา อนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน ประชาชนพึ่งตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง
ประชาขนมสุขภาพดีถ้วนหน้า มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลภาวะและมีความยั่งยืน
ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

1.
2.
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นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
1. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมายของการพัฒนาคือเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนการลงทุน
ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการท่องเที่ยว การเกษตร โดยจะดาเนินการปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักให้ได้มาตรฐานและปรับปรุงถนนสานรองและซอยต่างๆ ให้สามารถเชื่อมโยง
ถึงกันได้และใช้การได้โดยสะดวก ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้า ให้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงถนน
สายหลัก ถนนสายรองและถนนในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง เพื่อให้สามารถระบาย
น้าได้อย่างรวดเร็วปูองกันการเกิดน้าท่วม ติดตั้งและขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้ทั่วถึงชุมชนเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
2. นโยบายทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
เปูาหมายของการพัฒนาคือ ให้ประชาชนมีการรวมตัวกัน เพื่อเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการต่างๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าซึ่ง
ก่อให้เกิดการผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงิน และสร้างงาน ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง
โดยสามารถพึ่งตนเองเพื่อดารงอยู่อย่างมั่นคงและมั่งคั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่างจะดาเนินการ
เสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และ
ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อานวยความสะดวก ให้คาแนะนา เสริมสร้างทักษะใน
การประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพและสนับสนุนการจาหน่ายสินค้า รวมทั้งการเตรียมความพร้อมและ
ยกระดับสินค้าของท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิติ และคุณค่าทางสังคม
เปูาหมายของการพัฒนาคือ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเท่าเทียมกันทางสังคม
มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิต โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของ
ประชาชนและบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
สนับสนุนการควบคุมปูองกันการเผยแพร่การระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่อันตรายต่อคนและ
สัตว์ โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมและดูแลอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม
สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดสุขภาวะภาคประชาชน
โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของรถแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ในการสงเคราะห์
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ กับส่วนราชการอื่นๆ
เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีโอกาสได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกับบุคลทั่วไป ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุตาบลโคกสว่าง
4. นโยบายทางด้านพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปูาหมายของการพัฒนาคือ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการ
ดารงชีวิตเพื่อเอื้ออานวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกสาธารณะทางด้านการ
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บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และชุมชน สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่ง
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน สถานที่ต่างๆ ในตาบลให้เป็นเมืองน่าอยู่
ส่งเสริมสนับสนุนการเฝูาระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและกาจัดมลภาวะที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดทาโครงการและการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน
5. นโยบายด้านพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน
เปูาหมายของการพัฒนาคือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การ
บริหารส่วนตาบลจะบริหารจัดการบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะตามหลัก
ธรรมาภิบาล และพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตาบลสามารถบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และเป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น จัดซื้อ จัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์เพื่อการเสริมสร้าง และพัฒนาบุคลกรขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. นโยบายด้านพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
เปูาหมายของการพัฒนาคือ ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการดาเนินชีวิต โดยการสนับสนุน
การกอบรมสมาชิกอาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นาความรู้มาใช้ในการดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชน และ
ประสานกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการออกพื้นที่ที่ตรวจตราความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

ศักยภาพการพัฒนา
1. ตาบลโคกสว่างมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น ด้านหัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรม เกษตรกรรม เช่น
การทาเสื่อเตย ปราสาทอูบมุง กลุ่มอาชีพต่างๆ ถ้าหากสามารถพัฒนาไปเป็นที่รู้จักและได้รับการสนับสนุน
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จะทาให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับ ตาบล อาเภอ และจังหวัดมากยิ่งขึ้น
2. ตาบลโคกสว่างมีพื้นที่เหมาะกับการทาเกษตรกรรม รวมทั้งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ ซึ่งจะ
สามารถพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปได้ในอนาคต
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง ได้ดาเนินการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis ทาให้ทราบปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือข้อจากัดขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง ดังนี้

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาโคกสว่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา 1) ก่อสร้าง ปรับปรุง และบารุงถนน สะพาน และท่อระบายน้า
2) ขยายเขตไฟฟูา และไฟฟูาสาธารณะ
3) ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา และขยายเขตประปา
4) ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา แหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
5) การบริการสาธารณะที่พึงได้รับ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถการเพิ่มผลผลิตการเกษตรและการ
รวมกลุ่มอาชีพที่ยั่งยืนและมั่นคง
2) ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพ ของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีและทานุบารุง
พระพุทธศาสนา
2) พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3) พัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย
4) พัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
5) ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับ เด็ก สตรี เยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา 1) สร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2) ดาเนินงานในการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
2) ส่งเสริมการบริการประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
1) แนวทางปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และอาชญากรรม
2) ส่งเสริมมาตรการปูองกัน เฝูาระวังรักษา บาบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจการพัฒนา
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการทรัพยากรน้า
เป้าประสงค์
1. พัฒนาด้านก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาถนนทางน้าท่อระบายน้า
2. พัฒนาขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ
3. พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
4. พัฒนาบารุงรักษาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภค
5. การบริการที่พึงจะได้รับ
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ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
2. ครัวเรือนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง ทั้งในครัวเรือน และเพื่อการเกษตร
3. ประชาชนภายในชุมชนมีน้าที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและเพียงพอใน
การอุปโภค บริโภค
4. มีแหล่งน้าที่สะอาดเพียงพอในการอุปโภคบริโภค
5. ชุมชนได้รับการบริการที่ดี และเป็นที่พึงพอใจ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาก่อสร้าง
ปรับปรุงบารุงรักษาถนน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
1.
2.

จานวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง
จานวนถนนที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม
จานวนสนามที่ก่อสร้าง
จานวนสะพานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม
จานวนหอประชุมที่ได้รับการปรับปรุง/ก่อสร้าง
จานวนปูายจราจร และปูานซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน
จานวนลานตากข้าวที่ก่อสร้าง
2. พัฒนาขยายเขตไฟฟูาและ
จานวนไฟฟูาที่ได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุง บารุงรักษา
ไฟฟูาสาธารณะ
จานวนไฟฟูาที่ติดตั้ง
จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้
3. พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม
จานวนครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้
ระบบประปา
ครัวเรือนมีน้าประปาที่สะอาดและมีใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
4. พัฒนาบารุงรักษาแหล่งน้า 1. จานวนแหล่งกักเก็บน้าที่
เพื่ออุปโภคบริโภค
2. จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู
3. จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมและก่อสร้าง
4. จานวนแหล่งน้าธรรมชาติที่มีน้าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
ของคนภายในชุมชน
5. การบริการที่พึงจะได้รับ
1. ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองช่าง
/ ทุกภาคส่วน องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
พันธกิจการพัฒนา
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
เป้าประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมศักยภาพและความสามารถการเพิ่มผลผลิตการเกษตรและ
การรวมกลุ่มอาชีพที่ยั่งยืนและมั่นคง
2.ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพ ของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ประชาชนมีความารู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้นในด้านการทาการเกษตรหรือในด้าน
อื่นเพื่อนามาเป็นความรู้ในการประกอบอาชีพของตน

2. ครัวเรือนหรือกลุ่มอาชีพต่างๆภายในชุมชนมีความรู้ความสามารถ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ส่งเสริมให้เกิดอาชีพและเกิดความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถการเพิ่ม
1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ผลผลิตการเกษตรและการรวมกลุ่มอาชีพที่ยั่งยืนและ 2. จานวนโครงการที่ดาเนินการได้
มั่นคง
3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพ ของครัวเรือนและ 1. ชุมชนมีอาชีพสามารพพึ่งพาตนเองได้ทุก
กลุ่มอาชีพ
ครัวเรือน
2. จานวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด/กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตสินค้าอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาแรงงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
พันธกิจการพัฒนา
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้นาชุมชน
เพื่อพัฒนาชุมชนน่าอยู่
เป้าประสงค์ 1.
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีและทานุบารุง
พระพุทธศาสนา
2. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3. พัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย
4. พัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
5. ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับ เด็ก สตรี เยาวชน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ประชาชนภายในชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตโดยยึดหลักเหตุผล
2. เด็ก เยาวชน ภายในชุมชนได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน
3. ไม่มีการแพร่ระบาดของโรค ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
4. ชุมชน คนพิการ คนชรา ผู้ปุวยเอดส์ ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. ประชาชนทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมประเพณีและทานุบารุง
พระพุทธศาสนา
2. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3. พัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข และ
สุขภาพอนามัย
4. พัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
5. ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับ เด็ก สตรี
เยาวชน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด/กองสวัสดิการฯ/กองการศึกษาฯ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. จานวนโครงการที่ดาเนินการได้
2. ประชาชนยึดถือหลักคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน
1. จานวนประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2. จานวนเด็ก เยาวชน ที่ได้มาตรฐานด้านการศึกษา
1. จานวนโครงการ/กิจกรรม
2. จานวนผู้ปุวย หรือโรคระบาดลดน้อยลงหรือไม่มี
1จานวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการสงเคราะห์
2. จานวนโครงการที่ได้มีการดาเนินการ
1. จานวนโครงการที่ได้มีการดาเนินการ
2. จานวนกลุ่มเปูาหมายได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจการพัฒนา
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ 1.
ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาด้านการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น
2 ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
1. ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2. พัฒนาด้านการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. จานวนโครงการที่ดาเนินการได้
2. จานวนแหล่งน้าตามธรรมชาติที่ได้คุณภาพ
ปลอดภัย
3. พื้นที่ปุาภายในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
4. จานวนปริมาณขยะที่ลดลง
1. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด/กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
พันธกิจการพัฒนา
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
เป้าประสงค์ 1.
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
2. ส่งเสริมระบบการบริการประชาชน ตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
3.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการพัฒนา
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ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ประชาชนเข้าใจในบทบาทและเห็นความสาคัญในการให้ความร่วมมือ
แก่องค์กรของรัฐ ทาให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็วมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ให้บริการแก้ไข
ได้อย่างครอบคลุมและตรงจุด
3. บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร
ทุกภาคส่วน
2. ส่งเสริมระบบการบริการประชาชน ตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ
องค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

1. จานวนประชากรในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
2. ความพึงพอใจในการได้รับการบริการเพิ่มมากขึ้น
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ
1. บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด/กองช่าง/กองคลัง/ กองการศึกษาฯ/กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จงั หวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
พันธกิจการพัฒนา
การพัฒนาด้านการปูองกันและรักษาความสงบสุขของประชาชน
เป้าประสงค์
1. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยและอาชญากรรม
2. ส่งเสริมมาตรการปูองกัน เฝูาระวังรักษา บาบัดผู้เสพยาเสพติดและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณ
ภัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวดเร็วขึ้น
2. ประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นถึงโทษภัยของยาเสพติด
มากยิ่งขึ้นและลดปัญหาการทะเลาะวิวาทในชุมชน
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดอุบัติเหตุ
อุบัติภัยและอาชญากรรม

1. ประชาชนได้รับความปลอดภัยและการดูแลอย่าง
ทันท่วงที
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
3. จานวนปัญหาอาชญากรรมอุบัติเหตุในชุมชนลดลง
2. ส่งเสริมมาตรการปูองกัน เฝูาระวังรักษา 1. จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการ
บาบัดผู้เสพยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพ 2. จานวนยาเสพติด ผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติด ลดลงหรือไม่มี
ติด
3. ผู้ติดยาเสพติดได้รับการช่วยเหลือบาบัด เยียวยารักษา
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของตาบลโคกสว่าง
จุดแข็ง
1. องค์การบริหารส่วนตาบลมีอาคาร สถานที่เพียงพอเหมาะสมที่จะรองรับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
และหน่วยงานอื่น
2. มีการประสานงานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับส่วนราชการต่างๆ องค์กรภาครัฐและ
เอกชนเป็นอย่างดี
3. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาลโดยให้กลุ่มผู้นาเข้ามามีส่วนร่วม
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
5. สถานที่ อบต. ตั้งอยู่กึ่งกลางตาบลง่ายต่อการติดต่อราชการของของประชาชน
6. องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่างสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้
จุดอ่อน
1. บุคลากรไม่เพียงพอกับตาแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน
2. ประชาชนยังไม่ให้ความสาคัญในการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ปุา
สาธารณะประโยชน์
3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อพัฒนามีอย่างจากัด
โอกาส
1. ประชาชนส่วนมากมีคุณภาพและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นในทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
คุณภาพชีวิต
2. มีสถาบันศึกษาในระดับ มัธยมศึกษา ประถมศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมในพื้นที่
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3. เป็นท้องถิ่นที่มีความสามัคคี มีผู้นาชุมชน ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.
4. พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ ทาการเกษตร
5. มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติจานวนมาก
6. มีภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น เสื่อเตย ปราชญ์ชาวบ้าน จักรสานต่างๆ
7. มีศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาทาให้ประชาชนมีความสามัคคีรักท้องถิ่น และสร้างความเชื่อมโยงผูกพัน
จากหมู่บ้านหนึ่งกับอีกหมู่บ้านหนึ่ง
8. ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาคการเมือง
9. นโยบายการเข้าร่วมเขตการค้าเสรีประชาคมอาเซี่ยน
10. เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
11. นโยบายของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
13. จังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนโครงการตามแนว
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่พัฒนาให้สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกัน
อุปสรรค
1. มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่
2. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยวที่ยั่งยืน
3. มีลาห้วย ลาคลองขนาดเล็กไม่เพียงพอสาหรับการอุปโภค บริโภค ในฤดูแล้ง
4. ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง และสิ่งแวดล้อม
5. ปัญหายาเสพติด
6. ความผันผวนราคาสินค้าทางการเกษตร กลไกรการตลาด
7. เกษตรกรส่วนใหญ่ในตาบลยังขาดความสามารถในการจัดการกลุ่มและขาดเทคโนโลยีในการผลิต
ขาดเงินทุน
8. ไม่มีแหล่งพลังงานเป็นของตนเองและประชาชนขาดความรู้ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
10. ค่านิยมของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปตามยุคกระแสโลกาภิวัต
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แนวทาง / วิธีการดาเนินงานจากผลการวิเคราะห์ SWOT ของตาบลโคกสว่าง
จุดแข็ง และโอกาส (Strength & Opportunity : SO)
จุดแข็ง (Strength)
โอกาส (Opportunity)
แนวทาง / วิธีการดาเนินงาน
1.องค์การบริหารส่วนตาบลมีอาคาร สถานที่เพียงพอ
1.ประชาชนส่วนมากมีคุณภาพและมีส่วนร่วมใน
1.ส่งเสริมความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อ
เหมาะสมที่จะรองรับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นในทั้งทางด้านโครงสร้าง
พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร
และหน่วยงานอื่น
พื้นฐานและ คุณภาพชีวิต
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มี
2.มีการประสานงานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหาร 2. มีสถาบันศึกษาในระดับ มัธยมศึกษา ประถมศึกษา ประสิทธิภาพ
ส่วนตาบลกับส่วนราชการต่างๆ องค์กรภาครัฐและเอกชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมในพื้นที่
3. ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
เป็นอย่างดี
3. เป็นท้องถิ่นที่มีความสามัคคี มีผู้นาชุมชน ได้แก่
4. พัฒนาแหล่งน้าผิวดินและแหล่งน้าธรรมชาติเพื่อ
3.การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาลโดยให้กลุ่มผู้
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.
การเกษตร
นาเข้ามามีส่วนร่วม
4. พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ ทาการเกษตร
5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
4.บุคลากรมีความรู้ความสามารถและจริยธรรมในการ
5. มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติจานวนมาก
และและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ปฏิบัติหน้าที่
6. มีภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น เสื่อเตย ปราชญ์ชาวบ้าน ชีวิตที่ดีของประชาชน
5.สถานที่ อบต. ตั้งอยู่กึ่งกลางตาบลง่ายต่อการติดต่อ 7. มีศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาทาให้ประชาชนมี
ราชการของของประชาชน
ความสามัคคีรักท้องถิ่น และสร้างความเชื่อมโยงผูกพัน
6.องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่างสามารถพัฒนาการ จาก หมู่บ้านหนึ่งกับอีกหมู่บ้านหนึ่ง
จัดเก็บรายได้
8. ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาคการเมือง
9. นโยบายการเข้าร่วมเขตการค้าเสรีประชาคมอาเซียน
10. เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
11. นโยบายของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาในการ
บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
13. จังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทาแผนโครงการตามแนวยุทธศาสตร์จังหวัดที่
พัฒนาให้สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกัน
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จุดแข็ง และอุปสรรค (Strength & Threat : ST)
จุดแข็ง (Strength)
อุปสรรค (Threat)
1.องค์การบริหารส่วนตาบลมีอาคาร สถานที่เพียงพอ
1. มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ยังไม่
เหมาะสมที่จะรองรับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ครอบคลุมพื้นที่
และหน่วยงานอื่น
2. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยวที่
2.มีการประสานงานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหาร ยั่งยืน
ส่วนตาบลกับส่วนราชการต่างๆ องค์กรภาครัฐและเอกชน 3. มีลาห้วย ลาคลองขนาดเล็กไม่เพียงพอสาหรับการ
เป็นอย่างดี
อุปโภค บริโภค ในฤดูแล้ง
3.การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาลโดยให้กลุ่มผู้
4. ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง และสิ่งแวดล้อม
นาเข้ามามีส่วนร่วม
5. ปัญหายาเสพติด
4.บุคลากรมีความรู้ความสามารถและจริยธรรมในการ
6. ความผันผวนราคาสินค้าทางการเกษตรกลไกร
ปฏิบัติหน้าที่
การตลาด
5.สถานที่ อบต. ตั้งอยู่กึ่งกลางตาบลง่ายต่อการติดต่อ 7. เกษตรกรส่วนใหญ่ในตาบลยังขาดความสามารถในการ
ราชการของของประชาชน
จัดการกลุ่มและขาดเทคโนโลยีในการผลิต ขาดเงินทุน
6.องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่างสามารถพัฒนาการ 8. ไม่มีแหล่งพลังงานเป็นของตนเองและประชาชนขาด
จัดเก็บรายได้
ความรู้ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
10. ค่านิยมของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปตามยุค
กระแสโลกาภิวัต

แนวทาง / วิธีการดาเนินงาน
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามมาตร
ฐานของชาติ
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
3.สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่เด็ก
และเยาวชน
4.ส่งเสริมและเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา
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จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลากรไม่เพียงพอกับตาแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน
2.ประชาชนยังไม่ให้ความสาคัญในการรณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ปุาสาธารณะ
ประโยชน์
3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อพัฒนามีอย่างจากัด

จุดอ่อน และโอกาส (Weakness & Opportunity : WO)
โอกาส (Opportunity)
แนวทาง / วิธีการดาเนินงาน
1.ประชาชนส่วนมากมีคุณภาพและมีส่วนร่วมใน
1. ส่งเสริมการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นในทั้งทางด้านโครงสร้าง
ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเพื่อรองรับการแข่งขันกับสินค้า
พื้นฐานและ คุณภาพชีวิต
จากตาบลและจังหวัดใกล้เคียง
2. มีสถาบันศึกษาในระดับ มัธยมศึกษา ประถมศึกษา 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมในพื้นที่
เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. เป็นท้องถิ่นที่มีความสามัคคี มีผู้นาชุมชน ได้แก่
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.
อย่างหลากหลาย เพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์
4. พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ ทาการเกษตร
ยาวนาน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติจานวนมาก
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ
6. มีภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น เสื่อเตย ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงรวดเร็ว
จักรสานต่างๆ
5. พัฒนาแหล่งน้าและระบบชลประทานให้เพียงพอ
7. มีศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาทาให้ประชาชนมี 6. ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในพื้นที่
ความสามัคคีรักท้องถิ่น และสร้างความเชื่อมโยงผูกพัน 7.พัฒนา ส่งเสริมองค์ความรู้แก่ภาคประชาชนเพื่อให้มี
จาก หมู่บ้านหนึ่งกับอีกหมู่บ้านหนึ่ง
ส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทา ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาใน
8. ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาคการเมือง
พื้นที่ของตนเองและส่วนร่วม
9. นโยบายการเข้าร่วมเขตการค้าเสรีประชาคมอาเซี่ยน 7.ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ทันต่อ
10. เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เหตุการณ์ และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาที่
11. นโยบายของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาในการ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง
บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
9.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่จาเป็นให้เพียงพอ
13. จังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทาแผนโครงการตามแนวยุทธศาตร์จังหวัดที่
พัฒนาให้สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกัน
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จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลากรไม่เพียงพอกับตาแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน
2.ประชาชนยังไม่ให้ความสาคัญในการรณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ปุาสาธารณะ
ประโยชน์
3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อพัฒนามีอย่างจากัด

จุดอ่อน และอุปสรรค (Weakness & Threat : WT)
อุปสรรค (Threat)
1. มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ยังไม่
ครอบคลุมพื้นที่
2. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยวที่
ยั่งยืน
3. มีลาห้วย ลาคลองขนาดเล็กไม่เพียงพอสาหรับการ
อุปโภค บริโภค ในฤดูแล้ง
4. ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง และสิ่งแวดล้อม
5. ปัญหายาเสพติด
6. ความผันผวนราคาสินค้าทางการเกษตร กลไกร
การตลาด
7. เกษตรกรส่วนใหญ่ในตาบลยังขาดความสามารถในการ
จัดการกลุ่มและขาดเทคโนโลยีในการผลิต ขาดเงินทุน
8. ไม่มีแหล่งพลังงานเป็นของตนเองและประชาชนขาด
ความรู้ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
10. ค่านิยมของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปตามยุค
กระแสโลกาภิวัต

แนวทาง / วิธีการดาเนินงาน
1.เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนในการปูองกันปัญหา
ยาเสพติด
2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการ
สนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในด้านต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านการเงิน
3.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จาเป็นให้มี
คุณภาพมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. พัฒนาด้านการเกษตรและเสริมสร้างอาชีพเสริม
5.พัฒนาระบบชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่ทา
การเกษตร
6.ลดขั้นตอนการให้บริการทุกชนิดไม่ขัดต่อระเบียบ
กฎหมายจัดระบบฐานข้อมูล
7. สร้างค่านิยมของประชาชน
8. จัดการระบบฐานข้อมูล
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วิสัยทัศน์
"ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการศึกษา ผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ดีควบคู่กับการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อ
เป้าหมายชุมชนที่เข้มแข็งยั่งยืน ”
พันธกิจ
1. เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยให้ได้รับความพร้อมทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน สนับสนุนการพัฒนาอาชีพหลัก พัฒนาการเกษตร ส่งเสริมการทาเกษตรแบบอินทรีย์ การเกษตรแบบ
ผสมผสาน และการรวมกลุ่มทางการเกษตรเพื่อเพิ่มอานาจต่อรองจากพ่อค้าคนกลาง
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนยึดถือหลักประชาธิปไตย
4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
5. รักษาธรรมเนียม จารีต ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ให้คงอยู่สืบไป
จุดมุง่ หมายเพือ่ การพัฒนา
1. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง
2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา อนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน ประชาชนพึ่งตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง
4. ประชาขนมสุขภาพดีถ้วนหน้า มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น
5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลภาวะและมีความยั่งยืน
6. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ
7. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

โดยภาพรวมของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกาหนดยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ด้าน ในการนามาพัฒนาชุมชนทาให้เกิดผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งผลกระทบในทางบวก
เช่น ทาให้ประชาชนสะดวกสบายในการเดินทาง ประชาชนมีชีวิตและคุณภาพที่ดีขึ้น มีการรวมกลุ่มต่างๆ สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัว มีการพัฒนาทั้งทางบกและทางน้า ทาง
น้าเช่น มีการสร้างทานบ ลอกคลอง เพื่อใช้ในการทาการเกษตรของประชาชนในเขตตาบลโดยรวมในทางบก เช่น การขยายไฟฟูาได้อย่างทั่วถึงเพื่อลดการเกิดปัญหาต่างๆ การซ่อมแซม
และสร้างถนนเพื่อความสะดวกในการสัญจร ส่วนผลกระทบในทางลบ เช่น ประชาชนบางครัวเรือนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมเนื่องจาก ไม่สะดวกในการเดินทาง และยังมีส่วนน้อยที่
โอกาสในด้านต่างๆ ยังไม่เข้าถึง เช่น เด็กออทิสติก
สรุปได้ว่า จากการกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทัง้ 6 ด้าน ที่นาไปปฏิบัติส่งผลทั้งในทางเชิงบวกและเชิงลบ แต่อย่างไรก็ดีจะพบว่าแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ที่นาไป
ปฏิบัติทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ การทางานทุกภาคส่วน และจะเห็นได้ว่า ทั้ง
6 ด้าน จะมีผลกระทบต่อประชาชนในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ประชาชน
มีระดับชีวิตที่ดีขึ้น

