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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-256๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสรุินทร์ 
--------------------------------------------------- 
ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชน 

ประวัติความเป็นมาของต าบล 
    "เฉนียง" เป็นชื่อต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใจกลางหมู่บ้าน  ประชาชนจึงน ามาตั้งชื่อเป็นชื่อบ้าน และชื่อต าบลใน
เวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน ต าบลเฉนียงเดิมมีเขตปกครองครอบคลุมทั้งต าบลนาบัวในปัจจุบันต่อมามี จ านวนหมู่บ้าน
เพ่ิมข้ึนท าให้ยากในการปกครองจึงได้แยกเขตการปกครองออกเป็นต าบลอีกต าบลหนึ่ง  คือต าบลนาบัว   
 ท าเลที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 17 บ้านนาสม ต าบลเฉนียง อ าเภอเมือง
สุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  เป็น 1 ใน 20  ต าบลในเขตอ าเภอเมืองสุรินทร์  อยู่ห่างจากตัวอ าเภอ  8  กิโลเมตร ตั้งอยู่ค่า
พิกัดทีล่ะติจดู N 14°48'19.61"    ลองติจูด  E 103°28'7.30"   มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลนอกเมือง ,ต าบลคอโค ,อ าเภอเมืองสุรินทร์  
                        จังหวัดสุรินทร์  
ทิศใต้              ติดต่อกับต าบลทมอ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์   
                ต าบลนาบัว อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์   
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับต าบลนอกเมือง ,ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์  

จังหวัดสุรินทร์ 
      ทิศตะวันตก     ติดต่อกับต าบลตระแสง  ,ต าบลนาบัว อ าเภอเมืองสุรินทร์  
                               จังหวัดสุรินทร์  
เนื้อที ่

                   มีเนื้อที่ทั้งหมด  65.119  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  40,679.375  ไร่ 
 
    1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
        พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลเฉนียง เป็นพ้ืนที่นาและพ้ืนที่ไร่ ซึ่งจะอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 3, 10 ,11 และ
หมู่ที่ 14 ส่วนทางทิศใต้และทิศตะวันออกมีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 160 เมตร และจะลาดต่ าลงมาบริเวณ
ตอนล่าง และทิศเหนือของต าบลมีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 150 เมตรตามล าดับ ลักษณะพ้ืนนี่เป็นลูกคลื่น
ลอนตื้นถึงลูกคลื่นลอนลาด จากลักษณะพ้ืนที่ดังกล่าวท าให้ฤดูฝนเกิดน้ าป่าไหลมาจากทางทิศใต้และทิศตะวันออกลงสู่
อ่างเก็บน้ าห้วยเสนงและบางบริเวณน้ าจะท่วมขัง เช่น หมู่ที่ 1 ,6 และ 9 ในบางปีจะท่วมถึง 2 ครั้ง 
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   1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   
ต าบลเฉนียง  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงมีภูมิอากาศแบบมรสุม 

เขตร้อน  สภาพอากาศโดยทั่วไปร้อนอบอ้าวและแห้งแล้ง  มีฤดู  3  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  ฤดูฝนและฤดูหนาว 
  1.4  ลักษณะของดิน 
   ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย 
  1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 

 ต าบลเฉนียงมีแหล่งน้ าธรรมชาติอยู่หลายแห่งเกือบทุกหมู่บ้าน  เช่นหนองกรอนของหมู่ที่  9 
หนองตราดของหมู่ที่  7  หนองละเบิกของหมู่ที่  11  และหนองละลมของหมู่ที่  12  เป็นต้น  หนองน้ าส่วนใหญ่
สามารถเก็บกักน้ าไว้ส าหรับอุปโภค  บริโภคได้ตลอดทั้งปีเกือบทุกปี   นอกจากนั้นยังมีหนองน้ าขนาดเล็กอีกมากกระจาย
อยู่เกือบทุกหมู่บ้าน  หนองน้ าเหล่านี้ส่วนมากมีลักษณะตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้ได้ตลอดปี   
   นอกจากหนองน้ าที่กระจายตัวอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว  ยังมีล าห้วยซึ่งเป็นแหล่งน้ า
ธรรมชาติที่ไหลผ่านพ้ืนที่ต าบลเฉนียงอีก  2  สายคือ 
   1. ห้วยเสนง  เป็นล าน้ าที่ไหลมาจากเขตอ าเภอปราสาทไหลผ่านหมู่ที่    16  12  5    14  
และหมู่ท่ี  4  แล้วไหลลงอ่างเก็บน้ าห้วยเสนง   หลังจากนั้นจะไหลออกจากอ่างเก็บน้ าห้วยเสนงทางประตูระบายน้ าไป
ตามแนวทางล าห้วยเสนงต่อไป  ซึ่งจะผ่านพ้ืนที่ของหมู่ที่  2  8  13  9  และหมู่ท่ี  20  ตามล าดับ 
   2.  ห้วยอ าปึล  เป็นล าห้วยขนาดเล็กไหลมาจากต าบลนาบัวแล้วเข้าเขตหมู่ที่ 10   7  และ
หมู่ที่ 15  แล้วไหลลงห้วยสวายกองในเขตต าบลตระแสงและห้วยสวายกองจะไหลลงห้วยเสนงในเขตต าบลคอโค ต่อไป   
ปัจจุบันล าห้วยอ าปึลถูกราษฎรข้างเคียงบุกรุก  จนท าให้สภาพถูกเปลี่ยนไปมาก 

  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  
                  1)  ฝาย              7 แห่ง   
                  2)  บ่อน้ าตื้น  11       แห่ง  

         3)  ประปาหมู่บ้าน 10       แห่ง  
   4)  อ่างเก็บน้ าห้วยเสนง     1       แห่ง            
  อ่างเก็บน้ าห้วยเสนงเป็นแหล่งน้ าที่มีความส าคัญต่อจังหวัดสุรินทร์มาก  ทั้งนี้เนื่องจากใช้ประโยชน์ได้
หลายด้าน เช่น  ด้านการเกษตร  การประปา  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  อ่างเก็บน้ าห้วยเสนงมีความจุน้ า
ประมาณ  20,022,500  ลูกบาศก์เมตร  การส่งน้ าเพ่ือการเกษตรจะมีคลองส่งน้ าสายใหญ่  2  สาย  คือ 
  1. คลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย  ส่งน้ าเพื่อการเกษตรในเขตพ้ืนที่ต าบลเฉนียง  คอโคและต าบลตระแสง 
  2. คลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งขวา  ส่งน้ าเพื่อการเกษตรในเขตพ้ืนที่ต าบลนอกเมือง  แกใหญ่และต าบล  
ท่าสว่าง 

พ้ืนที่การเกษตรที่สามารถรับน้ าชลประทานจากอ่างเก็บน้ าห้วยเสนงมีทั้งหมดประมาณ  50,000  ไร่ 
โดยมีพ้ืนที่รับน้ าที่อยู่ในเขตต าบลเฉนียงประมาณ  3,508  ไร่ หรือประมาณ  12  เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่การเกษตรทั้ง
ต าบล  ซึ่งมีพ้ืนที่ในเขตหมู่ที่  2  8  13  9  และหมู่ท่ี 20   คลองส่งน้ าในเขตต าบลเฉนียงมีคลองซอยทั้งหมด  8  
คลองซอย  ดังนี้ 
  คลองซอยที่  1  พ้ืนที่รับน้ าประมาณ  212  ไร่ 
  คลองซอยที่  2  พ้ืนที่รับน้ าประมาณ  315  ไร่ 
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  คลองซอยที่  3  พ้ืนที่รับน้ าประมาณ  266  ไร่ 
  คลองซอยที่  4  พ้ืนที่รับน้ าประมาณ 1,363  ไร่ 
  คลองซอยที่  5  พ้ืนที่รับน้ าประมาณ 384  ไร่ 
  คลองซอยที่  6 พ้ืนที่รับน้ าประมาณ 420 ไร่ 
  คลองซอยที่  7 พ้ืนที่รับน้ าประมาณ  268 ไร่ 
  คลองซอยที่  8  พ้ืนที่รับน้ าประมาณ  110 ไร่ 
  1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
   ป่าในพ้ืนที่ต าบลเฉนียง ได้แก่  ป่ากระทม , ป่าท าเลเลี้ยงสัตว์โคกบัว , ป่าท าเลเลี้ยงสัตว์           
โคกเพชร 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

เขตปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนหมู่บ้าน  20  หมู่  ดังนี้ 
  หมู่ที่  1  บ้านเฉนียง   หมู่ที่  2 บ้านท าเนียบ 
         หมู่ที่  3  บ้านตามีย์   หมู่ที่  4 บ้านปราสาท 
         หมู่ที่  5  บ้านสก็วน   หมู่ที่  6 บ้านตาแก 
         หมู่ที่  7  บ้านห้วยราช   หมู่ที่  8 บ้านถนน 
         หมู่ที่  9  บ้านกรอน   หมู่ที่  10  บ้านสกร็อม 
         หมู่ที่  11  บ้านละเบิก   หมู่ที่  12  บ้านกะทม 
        หมู่ที่  13  บ้านหนองเต่า   หมู่ที่  14  บ้านตาน็วง 
        หมู่ที่  15  บ้านระไซร์            หมู่ที ่ 16  บ้านตาอ า 
                  หมู่ที่  17  บ้านนาสม                 หมู่ที่  18  บ้านละเอาะ 
                 หมู่ที่  19  บ้านโคกเพชร                 หมู่ที่  20  บ้านกรอนเหนือ  

2.2 การเลือกตั้ง 
สถิติประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแยกรายละเอียด  ต าบลเฉนียง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 ของเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 
จ านวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ ชาย หญิง รวม 

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่  15  ปี 4,795 5,010 9,805 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่  18  ปี 4,565 4,776 9,341 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่  20  ป ี 4,380 4,595 8,975 
บุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 87 0 87 
บุคคลที่ต้องรับการเกณฑ์ทหาร 96 0 96 
  
ที่มา:ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อ าเภอเมืองสุรินทร์  ณ วันที่  13 ตุลาคม  2559 
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รายช่ือผู้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 
  ประธานกรรมการบริหาร 
1. นายภูวนาท  ชิดชอบ   
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง  
1. นายล้อม  ทองค า   ก.ค. 2546 – 9  มิ.ย.2547 
2. นายสุรพัฒน์  สุขยอด  18  ก.ค.2547 – 17  ก.ค.  2551 
3. นายสุรพัฒน์  สุขยอด  24  ส.ค.2551 - 23  ส.ค.2555 
4. นายเดล  เกษอินทร์   6  ต.ค. 2555 ถึงปัจจุบัน 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย 

   1)  นายเดล    เกษอินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   2)  นายกิตติทัศน์  ศิริเจริญไชย รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 
   3)  นายวิสิทธิ์  กมลบูรณ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 
   4)  นายอัครชัย  สกุลเตียว  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   5)  นายธานี  ใจเอก   ประธานสภา อบต. 
   6)  นายสุทัศน์  ศรีสวาท  รองประธานสภา  อบต. 
   7)  นางจีรนันท์  มีชัยรัมย์  เลขานุการสภา  อบต. 
   8)  นางสุจิตร  ศรีคราม  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  1 

   9)  นายสายัน  สายสน  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  1 

   10)  นายบรรจง  หมายสม  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  2 

   11)  นายสมชาย   แรงรอบ  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  2 
   12)  นางสุชนม์ณกานต์  สุวิชา สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  3 
   13)  นายสุรชัย  อร่ามเรือง  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  3 
   14)  นางสายพิน  มาลัยหอม  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  4 
   15)  นางสาวมยุรีย์  วาหะมงคล สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  4 
   16)  นายสุเทียว  สายแก้ว  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  5 

    17)  นางอ านวย  ทิ้งสุข  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  5 

   18)  นางสุวรรณา  สมดัง  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  6 

       19)  นางพรทิพย์  พระไวย์  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  6 
       20)  นายกุศล  วรรณูปถัมภ์  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  7 

     21)  นางสาวอรไท  ทรงชาติ  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  7 

     22)  นางทัศนีย์  งามแฉล้ม  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  8 

     23)  นายสมกิจ  แถบน้อย  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  8 

     24)  นางประดับ  ศรีแย้ม  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  9 

      25)  นายสมนิจ  ใจหาญ  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  9 

        26)  นางสมจิต  เกิดเหลี่ยม  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  10 
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       2๗)  นายมนูญ  ศรีไสว  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  11 
     2๘)  นายวิทวัตร  ทิ้งสุข  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  11 

     ๒๙)  นายส าลี  ดีทว ี   สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  12 

      3๐)  นางภาวิณี  เสาะสืบงาม  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  12 

     3๑)  นางอ าพร  เสมอภาค  สมาชิกสภา อบต.  เขตที่  13 
     3๒)  นายณัฐ  สุขทองกร  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  13 

      3๓)  นายปริน  มุ่งสุข   สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  14 

     3๔)  นายสมยศ  มาลัยหอม  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  14 

       3๕)  นายสมบัติ  เจนขบวน  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  16 
       36) นางสมพอง  เสาะสืบงาม  สมาชิกสภา อบต. เขตท่ี   16 
       37)  นายเอี่ยม  สุภาพันธ์  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  18 

     3๘)  นางเสาวดี  มีศรี  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  19 

       ๓9)  นายภูวนาท   ชิดชอบ  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  19 
     40)  นางลิเวด  จันทร์ศิริ  สมาชิกสภา อบต.  เขตท่ี  20 

3. ประชากร 

 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน) รวม(คน) 

หมู่ที่ 1 บ้านเฉนียง 127 232 249 481 

หมู่ที่ 2 บ้านท าเนียบ 94 179 201 380 

หมู่ที่ 3  บ้านตามีย์ 126 226 231 457 

หมู่ที่ 4 บ้านปราสาท 149 271 296 567 

หมู่ที่ 5  บ้านสก็วน 159 231 259 490 

หมู่ที่ 6  บ้านตาแก 71 120 133 253 

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยราช 91 147 150 297 

หมู่ที่ 8  บ้านถนน 135 217 217 434 

หมู่ที่ 9  บ้านกรอน 179 333 351 684 

หมู่ที่ 10 บ้านสกร็อม 181 282 316 598 

หมู่ที่ 11 บ้านละเบิก 57 89 86 175 
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ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน) รวม(คน) 

หมู่ที่  12  บ้านกระทม 201 327 365 692 

หมู่ที่ 13  หนองเต่า 275 420 429 849 

หมู่ที่ 14 บ้านตาน็วง 120 191 191 382 

หมู่ที่ 15  บ้านระไซร์ 130 229 247 476 

หมู่ที่  16 บ้านตาอ า 71 157 168 325 

หมู่ที่ 17 บ้านนาสม 122 176 166 342 

หมู่ที่ 18  บ้านละเอาะ 270 503 502 1,005 

หมู่ที่ 19  บ้านโคกเพชร 140 171 216 387 

หมู่ที่  20  บ้านกรอนเหนือ 246 301 191 492 

รวม 2,974 4,802 4,964 9,766 

ที่มา: ข้อมูลจากข้อมูล จปฐ.ปี 2559 
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3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 

ล าดับ 
ชื่อ

หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (คน) 
จ านวน 
รวม 
(คน) 

น้อย
กว่า 1 
ปีเต็ม 

1 ปีเต็ม 
- 2 ปี 

3 ปีเต็ม – 
5 ปี 

6 ปีเต็ม                   
– 11 ปี 

12 ปีเต็ม 
– 14 ปี 

15 ปีเต็ม – 
17 ปี 

18 ปีเต็ม              
– 49 ปี 

26 ปีเต็ม -
49  ปี 

50 ปีเต็ม – 
60 ปี 

มากกว่า 
60 ปี เต็ม
ขึ้นไป 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ  
1 เฉนียง 0 2 4 3 7 13 18 12 11 12 12 11 28 29 68 77 41 37 43 51 481 
2 ท าเนียบ 0 3 4 5 8 3 14 8 7 8 10 9 26 24 63 66 31 33 16 42 380 
3 ตามีย ์ 2 2 7 6 11 13 18 17 10 9 13 6 27 28 85 79 31 35 22 36 457 
4 ปราสาท 3 2 5 15 6 12 21 32 17 9 9 10 33 30 81 100 51 41 45 45 567 
5 สก็วน 1 2 6 3 12 6 28 15 11 10 16 17 18 22 54 69 45 45 40 70 490 
6 ตาแก 0 0 2 0 0 4 9 9 4 2 10 5 15 17 37 43 23 29 20 24 253 

7 ห้วยราช 1 2 2 5 8 8 11 6 11 5 3 5 17 14 47 51 18 18 29 36 297 
8 ถนน 1 0 6 1 13 5 15 14 10 7 11 11 24 36 70 72 37 37 30 34 434 
9 กรอน 0 1 3 10 10 7 33 27 11 8 17 15 41 36 126 135 39 52 53 60 684 

10 สกร็อม 0 3 8 7 7 11 25 29 8 10 13 15 36 40 93 99 44 38 48 64 598 
11 ละเบิก 0 2 0 0 1 7 6 9 2 6 2 3 12 7 23 22 19 15 24 15 175 
12 กะทม 0 1 4 6 11 12 16 34 15 19 15 31 42 42 97 86 63 64 64 70 692 
13 หนอง

เต่า 
0 0 1 1 12 11 38 36 23 12 13 10 57 48 153 165 60 82 63 64 849 

14 ตาน็วง 3 3 4 2 5 3 11 24 9 13 8 11 23 12 62 48 33 38 33 37 382 
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ล าดับ 
ชื่อ

หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (คน) 
จ านวน 
รวม 
(คน) 

น้อย
กว่า 1 
ปีเต็ม 

1 ปีเต็ม 
- 2 ปี 

3 ปีเต็ม – 
5 ปี 

6 ปีเต็ม                   
– 11 ปี 

12 ปีเต็ม 
– 14 ปี 

15 ปีเต็ม – 
17 ปี 

18 ปีเต็ม              
– 49 ปี 

26 ปีเต็ม -
49  ปี 

50 ปีเต็ม – 
60 ปี 

มากกว่า 
60 ปี เต็ม
ขึ้นไป 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ  

15 ระไซร ์ 0 0 2 4 12 12 16 19 9 8 10 8 31 39 88 75 39 32 22 50 476 
16 ตาอ า 1 0 0 1 4 6 7 12 4 3 6 12 23 22 57 52 36 28 19 32 325 
17 นาสม 0 1 2 2 2 3 13 17 6 6 6 9 19 17 71 58 33 31 24 22 342 
18 ละเอาะ 3 3 17 7 16 26 48 36 20 14 21 24 66 52 168 187 86 83 58 70 1,005 
19 โคกเพชร 0 0 0 0 1 0 17 10 3 10 7 8 14 22 57 70 35 43 37 53 387 

20 
กรอน
เหนือ 0 0 0 0 4 1 5 7 7 5 3 9 24 15 154 94 75 33 29 27 492 
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4.  สภาพทางสังคม 

 4.1  การศึกษา 
  1)  ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จ านวน  4  แห่ง  ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง 
จ านวนนักเรียน

(คน) 
หมายเหตุ 

1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวัดบ้าน
เฉนียง 

หมู่ที่ 1 55 ถ่ายโอนจากกรมการ
ศาสนา 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาอ า หมู่ที่ 
16 

14 ถ่ายโอนจากกรมพัฒนา
ชุมชน 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทม หมู่ที่ 
12 

34 รับโอนจากชุมชนหมู่ 12 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสม หมู่ที่ 
15 

26  

 
ที่มา :  ข้อมูลจาก กองการศึกษาฯ  ณ วันที่  10 เดือนมิถุนายน 2562 
       

    2)  โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน  6   แห่ง   ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง จ านวนนักเรียน (คน) หมายเหตุ 

1 ร.ร.บ้านนาสม (วิไลราษฎร์ศึกษา) หมู่ที่ 15 84 อนุบาล – ป.6 
2 ร.ร.ราชวิถี (ประสาทราษฎร์บ ารุง) หมู่ที่ 19 124 อนุบาล – ป.6 
3 ร.ร.พรหมประสาทราษฎร์นุกูล หมู่ที่ 4 194 อนุบาล – ม.3 
4 ร.ร.บ้านกะทม (ร่วนวิทยา) หมู่ที่ 12 137 อนุบาล – ป.6 
5 ร.ร.บ้านสกร็อม (ประสาทศีลสามัคคี) หมู่ที่ 10 37 อนุบาล – ป.6 
6 ร.ร.บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 13 35 อนุบาล – ป.6 

ที่มา :  ข้อมูลจากกองการศึกษาฯ  ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน 2559 

 
  4.2  สาธารณสุข 

1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเฉนียง     1   แห่ง   
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  4.3  อาชญากรรม  
สถิติฐานความผิดเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมในเขต สภ.เมืองสุรินทร์มีรายละเอียดดังนี้ 
รายการ ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

รับแจ้ง จับกุม    รับแจ้ง จับกุม   รับ
แจ้ง 

จับกุม    

ราย  ราย คน ราย   ราย คน ราย  ราย คน 
1. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต 
ร่างกาย และเพศ 

69 63 93 58 54 68 32 25 47 

1.1 ฆ่าผู้อื่น 4 3 10 3 3 5 3 3 9 
1.2 ท าร้ายผู้อื่นถึงแก่ความ
ตาย 

1 1 3 1 0 0 1 1 4 

1.3 พยายามฆา่ 9 8 10 3 3 4 5 4 13 
1.4  ท าร้ายร่างกาย 37 35 52 34 32 43 17 14 18 
1.5 ขมขื่นกระท าช าเรา 14 12 14 12 11 11 6 3 3 
1.6 อ่ืนๆ 4 4 4 5 5 5 0 0 0 
2.ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 146 116 147 173 150 178 128 116 145 
2.1 ปล้นทรัพย ์ 1 1 4 0 0 0 1 1 3 
2.2 ชิงทรัพย ์ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
2.3 ว่ิงราวทรัพย ์ 5 5 10 5 4 5 2 2 2 
2.4 ลักทรัพย ์ 82 64 78 77 64 75 52 48 62 
2.5 กรรโชกทรัพย ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.6 ฉ้อโกง 21 16 21 43 39 48 22 19 22 
2.7 ยักยอกทรัพย ์ 28 22 23 23 20 23 36 32 39 
2.8 ท าให้เสียทรัพย ์ 3 3 6 9 7 7 6 5 5 
2.9 รับของโจร 3 2 2 15 15 19 7 7 10 
2.10 ลักพาเรียกค่าไถ ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.11  วางเพลิง 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
2.12  อื่นๆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  ที่มา: สถานีต ารวจภูธรเมืองสุรินทร์  
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4.4 ยาเสพติด 
สถิติฐานความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดในเขต สภ.เมืองสุรินทร์มีรายละเอียดดังนี้ 
รายการ ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

รับแจ้ง
(ราย) 

จับกุม    
(ราย) 

รับแจ้ง
(ราย) 

จับกุม    
(ราย) 

รับแจ้ง
(ราย) 

จับกุม    
(ราย) 

1.ผลิต 1 2 3 3 0 0 
2. น าเข้า 0 0 0 0 0 0 
3.ส่งออก 0 0 0 0 0 0 
4.จ าหน่าย 83 120 93 143 44 62 
5.ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 74 104 136 191 102 133 
6.ครอบครอง 68 83 52 59 24 25 
7.เสพยาเสพติด 364 390 287 335 146 170 
8.อ่ืนๆ 3 11 1 1 4 5 
รวม 593 710 572 732 320 395 

ที่มา: สถานีต ารวจภูธรเมืองสุรินทร์  

 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียงได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
1.  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ให้กับผู้สูงอายุแบบขั้นบันได            
    จ านวน  1,618  คน  ผู้พิการ  จ านวน  330 คน  และผู้ป่วยเอดส์ จ านวน  13  ราย   
2.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3.  สงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส โดยการก่อสร้างและซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคมส าหรับการสัญจร  ภายในต าบล ระหว่างต าบลนั้น มีบริการรถโดยสารประจ าทางวิ่งผ่านตลอด
ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 214 และ 226 ซึ่งผ่านภายในแต่ละต าบลท าให้สะดวก ในการเดินทางเข้าสู่เขตเทศบาลเมือง
สุรินทร์ โดยมีบริการรถวิ่ง 2 สาย รถโดยสารขนาดเล็กประจ าต าบล บริการวิ่งระหว่างต าบล หมู่บ้าน ตลอดเทศบาลเมือง
สุรินทร์ โดยมีจุดจอดรับส่งผู้โดยสารอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์  นอกจากนี้ยังมีรถจักรยานยนต์รับจ้างบริการวิ่ง
ภายในหมู่บ้าน 
  5.2  การไฟฟ้า  

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทาง
หรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่าง
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นั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  อบต. จึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันใน
หลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี   

5.3 การประปา 
 - มีการใช้น้ าประปาภูมิภาค คือหมู่ที่ 2,7,8,9,10,13,17,18,19,20                   

- ระบบประปาหมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1,3,5,6,7,12,14,15  
5.4 โทรศัพท์ 
 - ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ  
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 - ใช้บริการไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งของไปรษณีย์จังหวัดสุรินทร์ 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1  การเกษตร 
   -  มีการท าการเกษตรกรรม - ท านา  จ านวน  1,891  คน 
   -  มีการท าการเกษตรกรรม - ท าไร่   จ านวน  2  คน 
   -  มีการท าการเกษตรกรรม – ท าสวน  จ านวน  3  คน 
   ที่มา: ข้อมูลจากข้อมูล จปฐ.ปี 2559 
  6.2  การประมง 
   -  มีการท าเกษตรกรรม –ประมง   จ านวน  17  คน 
   ที่มา: ข้อมูลจากข้อมูล จปฐ.ปี 2559 
  6.3  การปศุสัตว์ 
   - ไมม่ีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม-ปศุสัตว์ 
   ที่มา: ข้อมูลจากข้อมูล จปฐ.ปี 2559 
  6.4  การบริการ 
   1. ปั๊มน้ ามัน    3 แห่ง 

    2. ร้านอาหาร/สวนอาหารขนาดใหญ่ 7 แห่ง  
     3.  โรงแรม/รีสอร์ท   8 แห่ง 
   ที่มา: งานจัดเก็บรายได้ อบต.เฉนียง 
  6.5 การท่องเที่ยว 
   - มีแหล่งท่องเที่ยวคือ  อ่างเก็บน้ าห้วยเสนง 
  6.6  อุตสาหกรรม 
   1. มีโรงสีขนาดใหญ่     5  แห่ง 
   2.  มีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร    1  แห่ง 
   ที่มา: งานจัดเก็บรายได้ อบต.เฉนียง 
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  6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

- การพาณิชย์ 
   พ้ืนที่ต าบลเฉนียง  มีร้านจ าหน่ายสินค้า  และสถานประกอบกิจการอ่ืนๆ  รายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ กิจการ ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

1 ร้านค้า 106 105 90 

2 โรงสี 14 16 14 

3 สถานีบริการน้ ามัน 4 4 4 

4 สถานีบริการแก๊ส 1 1 1 

5 ตู้น้ ามันหยอดเหรียญ 2 2 1 

6 โรงอัดแก๊ส 1 1 1 

7 ร้านซ่อมรถยนต์/ประดับยนต์ 14 11 16 

8 ร้านซ่อมจักรยานยนต์ 4 6 6 

9 โรงแรม/รีสอร์ท 8 8 9 

10 ร้านเสริมสวย 4 4 4 

11 โรงผลิตน้ าแข็ง 1 1 1 

12 โรงผลิตน้ าดื่ม - 1 1 

13 เสารับ – ส่งสัญญาณโทรศัพท์ 5 10 10 

14 ร้านอาหาร 15 14 13 

15 ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต 2 1 1 

16 ร้านจ าหน่ายรถยนต์/รถไถ 5 5 5 

17 ร้านท าป้าย 1 1 1 

18 ร้านรับซื้อของเก่า/พลาสติกเก่า 4 4 3 

19 มหาวิทยาลัยเอกชน 1 1 1 

20 ร้านท าเหล็กดัด/หลังคา 5 5 6 

21 ร้านวัสดุก่อสร้าง 3 3 3 
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ล าดับ กิจการ ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

22 ร้านขนส่งสินค้า 1 1 1 

23 โรงงานแปรรูปผัก/ผลไม้ 1 1 1 

24 โรงอัดปุ๋ย 1 1 - 

25 โรงผสมปูนซีเมนต์ 2 2 3 

26 โรงผลิตอาหารสัตว์ 1 1 1 

27 ร้านจ าหน่ายยาง 1 1 1 

รวม 207 211 198 

  ที่มา: ข้อมูลจากงานจัดเก็บรายได้ 
 
   กลุ่มอาชีพต่างๆมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อกลุ่ม หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน ประธานกลุ่ม จ านวน
สมาชิก 

1.กลุ่มรักสัตว์ ม.1 บ้านเฉนียง นางอรพิน  กะมุติรา 16  คน 
2.กลุ่มสตรีทอผ้า ม.1 บ้านเฉนียง นางบัวลอย  จงอุ่นกลาง 15  คน 
3.กลุ่มแม่ค้าหาบแร่แผงลอยฯ ม.2 บ้านท าเนียบ นางจันทรา  เรืองเกษม 11  คน 
4.กลุ่มจ าหน่ายโซฟาไม้ ม.2 บ้านท าเนียบ นายวรรณ  โทนเอ่ียม 10 คน 
5.กลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านท าเนียบ ม.2 บ้านท าเนียบ นายโสภณ  เงางาม 11  คน 
6.กลุ่มเลี้ยงสุกร ม.3 บ้านตามีย์ นางสาวทองเพลิน  อนุเคราะห์   5  คน 
7.กลุ่มเลี้ยงสุกรกลุ่ม 2 ม.3 บ้านตามีย์ นางเสมือน  เรืองสุขสุด   5 คน 
8.กลุ่มเกษตรผสมผสาน 5 ม.3 บ้านตามีย์ นางสมถวิล  พาหา   4 คน 
9.กลุ่มเกษตรผสมผสาน 3 ม.3 บ้านตามีย์ นางยืน  กังวาฬ   5  คน 
10.กลุ่มเกษตรผสมผสาน 4 ม.3 บ้านตามีย์ นางราวี  ลวงลายทอง   5  คน 
11.กลุ่มส่งเสริมอาชีพ  ม.4 ม.4 บ้านปราสาท นายถวัลย์  แหลมทอง 17  คน 
12.กลุ่มปลูกพืชผักสวนครัว ม.5 บ้านสก็วน นางวันทนา  ถึงด ี 13  คน 
13.กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอผ้า ม.5 บ้านสก็วน นางสาวเนิน  สายแก้ว 26  คน 
14.กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านสก็วน ม.5 บ้านสก็วน นางอ าไพ  เกิดเหลี่ยม 13  คน 
15. กลุ่มรักษ์สัตว์ ม.6 บ้านตาแก นางสุนทรา  งามมาก 15  คน 
16.กลุ่มบ ารุงธรรมชาติ ม.6 บ้านตาแก นางวันดี  เรืองสุข   8  คน 
17.กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตาแก ม.6 บ้านตาแก นางประนอม  สุปิงปรัส 10  คน 
18.กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ม.8 บ้านถนน นางทัศนีย์  งามแฉล้ม 26  คน 
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ชื่อกลุ่ม หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน ประธานกลุ่ม จ านวน

สมาชิก 
19.กลุ่มเพาะพันธุ์ปลา ม.8 บ้านถนน นางอารีย์  ชโลธร 35  คน 
20.กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ ม.8 บ้านถนน นางแสงดาว  ลายใน 20  คน 
21.กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ม.10 บ้านสกร็อม นายลม  แปรต่วน 77  คน 
22.กลุ่มเกษตรอินทรีย์เข้มแข็ง ม.10 บ้านสกร็อม นางศิริพงษ์  ประสานดี   5  คน 
23.กลุ่มเพาะเห็ดฟางโรงเรือน ม.
10 

ม.10 บ้านสกร็อม นางรวย  วรดี   5  คน 

24.กลุ่มร้านค้าสหกรณ์ชุมชน ม.11 บ้านละเบิก นายสวัสดิ์  รัศมี 43 คน 
25.กลุ่มทอผ้าไหมพ้ืนบ้านโคกบัว
ไรย์ 

ม.12 บ้านกะทม นางประยงค์  เทพร าพึง 15  คน 

26.กลุ่มเลี้ยงสุกร ม.12 บ้านกะทม นางบุปผา  งามทรัพย์ 13  คน 
27.กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสุกร ม.12 บ้านกะทม นางสาวพิมพ์จันทร์  ประทุมทอง 47  คน 
28.กลุ่มเลี้ยงเป็ดเทศบ้านกะทม ม.12 บ้านกะทม นางสุเพชร  เพวงศ์ 11  คน 
29.กลุ่มท าขนมทองม้วนสมุนไพร ม.12 บ้านกะทม นางนลินทิพย์  สอนภิลา   8  คน 
30.กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์และเกษตร
อินทรีย์ 

ม.13  บ้านหนองเต่า นายวิโภค  รอบคอบ 11  คน 

31. กลุ่มค้าขายบ้านหนองเต่า ม.13  บ้านหนองเต่า นางสาวพรรณทิพา  ผ่องแก้ว 20  คน 
32.กลุ่มปลูกยางพาราและมัน
ส าปะหลัง 

ม.14  บ้านตาน็วง นายธีระพงษ์  กมลบูรณ์ 23  คน 

33.กลุ่มเกษตรท านา ม.15 บ้านระไซร์ นายละเอียด  เข้ากล้า 17  คน 
34.กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษ
วัสดุ 

ม.15 บ้านระไซร์ นางสาวส ารวน  เข้ากล้า 9  คน 

35.กลุ่มอาหารโปรตีนเพื่อสุขภาพ ม.15 บ้านระไซร์ นายชะนาน  วัณูประภัม 6  คน 
36.กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านตาอ า ม.16 บ้านตาอ า นายวิสันต์  สุตลาวด ี 28  คน 
37.กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ม.17 บ้านนาสม นายสมชาย  สบายดี 14  คน 
38.กลุ่มปลูกพืชสวนครัว ม.17 บ้านนาสม นางสุเพียบ  ด่วนดี 22  คน 
39.กลุ่มเพาะเลี้ยงปลาคุ้มละเอาะ ม.18 บ้านละเอาะ นายเบิด  กล้าหาญ  8  คน 
40.กลุ่มค้าขายรายย่อย ม.18 บ้านละเอาะ นางสาวสมจิต  ขอขันกลาง 6  คน 
41.กลุ่มเพาะเลี้ยงปลาปอยปันรัว ม.18 บ้านละเอาะ นางสาวจุไรวรรณ  ล้ าเลิศ 8  คน 
42.กลุ่มเลี้ยงโค -กระบือ ม.20 บ้านกรอนเหนือ ด.ต.ชาญชัย  สมคิด 20  คน 
43.กลุ่มส่งเสริมการผลิตอาหาร
โปรตีน 

ม.20 บ้านกรอนเหนือ นางอุดม  บัวศรี 10  คน 
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  6.8  แรงงาน 
   - ประกอบอาชีพรับจ้างจ านวน  3,097  คน 
   ที่มา: ข้อมูลจากข้อมูล จปฐ.ปี 2559 
 7. เศรษฐกิจ 
  7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
   พ้ืนฐานของหมู่บ้านหรือชุมชนในพ้ืนที่ต าบลเฉนียง มีลักษณะที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบท  มีหมู่
ที่ 13 หมู่ที่ 18และหมู่ท่ี  ๒๐ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นหลัก  รองลงมาประกอบอาชีพท านา 
ว่างเว้นจากฤดูกาลท านา  ประชาชนวัยแรงงานส่วนใหญ่  จะเข้าไปท างานในเมืองหลวงและเมืองใหญ่       
  7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
   ประกอบอาชีพท านาในเขตชลประทาน  จ านวน  1,320  ไร่ นอกเขตชลประทาน  17,460  ไร ่
  7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
   -  มีหนองน้ า จ านวน  37  แห่ง 
   -  มีสระน้ า  จ านวน  29  แห่ง 
   -  มีล าห้วย  จ านวน  2  แห่ง 
  7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค) 
   -  มีระบบน้ าประปาภูมิภาคและระบบประปาหมู่บ้าน   
 8.   ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
  8.1  การนับถือศาสนา 

  - ประชาชนในต าบลเฉนียง   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  12  แห่ง  คือ 
   

ชื่อวัด ที่ตั้งหมู่ท่ี บ้าน 
1.วัดบ้านเฉนียง 1 เฉนียง 
2.วัดปราสาทศิลาราม 4 ปราสาท 
3.วัดจันทราราม(วัดโคกจ๊ะ) 8 ถนน 
4.วัดบ้านกรอน 9 กรอน 
5.วัดป่าแสงอรุณวนาราม 10 สกร็อม 
6.วัดโคกบัวไรย์ 12 กะทม 
7.วัดป่ามุนีย์ประชาราษฎร์ 14 ตาน็วง 
8.วัดนาสม 15 ระไซร์ 
9.วัดบ้านละเอาะกะทมพัฒนา 18 ละเอาะ 
10.วัดราชวิถ ี 19 โคกเพชร 
11.ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ 18 ละเอาะ 
12.ส านักสงฆ์ป่าหนองจบก 12 * ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 



๑๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง  อ าเภอเมืองสรุินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
 

 
  8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
   -ต าบลเฉนียงมีประเพณีโบราณและงานประจ าปีดั่งเดิมท่ียังคงสืบทอดกันมาสู่รุ่นปัจจุบัน ได้แก่              
งานวันสารท, งานแซนโฎนตา , งานกวนข้าวทิพย์ มีประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา, ,ประเพณีลอยกระทง 
  8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
   - ภูมิปัญญาด้านดนตรี มโหรี,จักสาน,หมอยา,หมอเป่า 
   - ภาษาถ่ิน  พูดภาษาเขมร 
 9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  9.1  น้ า 
   - อ่างเก็บน้ าห้วยเสนง 
  9.2  ป่าไม้ 
   - ป่ากระทม , ป่าท าเลเลี้ยงสัตว์โคกบัว , ป่าท าเลเลี้ยงสัตว์โคกเพชร,ป่าห้วยราช 
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ส่วนที่  2 

  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
********************************** 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 

  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดหห้รัฐพงงจัดหห้มียุทธศาสตร์ชาติเ็ น
เ็้าหมายการพัฒนา็ระเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือหช้เ็ นกรอบหนการจัดท าแผนต่างๆหห้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพ่ือหห้เกิดเ็ นพลังผลักดันร่วมกันไ็สู่เ็้าหมายดังกล่าว โดยหห้เ็ นไ็ตามที่ก าหนดหนกฎหมายว่าด้วยการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับหช้เมื่อวันที่ 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดหห้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบหนการจัดท าร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของ็ระชาชนหนการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ หนการติดตาม การตรวจสอบ และการ
็ระเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนหห้็ระชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการหห้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 

เพ่ือหห้เ็ นไ็ตามที่ก าหนดหนพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน็ระกอบด้วย คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถหนการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เ็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ็รับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบหนการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติหห้เ็ นไ็ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดหห้มีการรับฟังความคิดเห็นของ็ระชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่าง
กว้างขวางเพ่ือ็ระกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ็ี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เ็ นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของ็ระเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซง่งจะต้องน าไ็สู่การ็ฏิบัติเพ่ือหห้็ระเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“็ระเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เ็ น็ระเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก็รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายหนช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนา็ระเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เ็ นต้นมาได้
ส่งผลหห้็ระเทศมีการพัฒนาหนทุกมิติ ทั้งหนด้านเศรษฐกิจที่็ระเทศไทยได้รับการยกระดับเ็ น็ระเทศหนกลุ่มบนของกลุ่ม
็ระเทศระดับรายได้็านกลาง หนด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ็ระชาชนส่งผลหห้็ระเทศไทยหลุดพ้นจากการ
เ็ น็ระเทศยากจน และหนด้านสิ่งแวดล้อมที่็ระเทศไทยมีข้อได้เ็รียบหนความหลากหลายเชิงนิเวศ  อย่างไรก็ตาม 



๑๙ 
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็ระเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหน็ี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือ
ว่าอยู่หนระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อ็ีหนช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจาก
การชะลอตัวของการลงทุนภายหน็ระเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยัง
ไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็ม็ระสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตหนระดับต่ า  
ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิม็ระสิทธิภาพหนการผลิต ็ระกอบกับแรงงานไทยยังมี็ัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่
ไม่สอดคล้องกับความต้องการหนการขับเคลื่อนการพัฒนาของ็ระเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของ็ระชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเ็ น็ัจจัยท้าทายส าคัญต่อ
การพัฒนา็ระเทศ แม้ว่าการเข้าถงงระบบบริการสาธารณะ การศงกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการ
คุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขง้น แต่ยังคงมี็ัญหาเรื่องคุณภาพการหห้บริการที่มี
มาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซง่งเ็ นหนง่งหนสาเหตุหลักที่ท าหห้็ระเทศไทยยังคงมี็ัญหาความเหลื่อมล้ าหนหลายมิติ  
ขณะที่็ัญหาด้านความยากจนยังคงเ็ น็ระเด็นท้าทายหนการยกระดับการพัฒนา็ระเทศหห้็ระชาชนมีรายได้สูงขง้นและ
แก้็ัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวหนการฟ้ืนฟู การหช้ และการรักษาทรัพยากร
อย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนา็ระเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน  ส่งผลหห้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
็ระเทศยังมี็ัญหาการหช้อย่างสิ้นเ็ลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ็ัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนง่งมาจาก็ระสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ
พัฒนา็ระเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นหนการตอบสนองต่อความต้องการและ็ัญหาของ็ระชาชน  ขณะที่
ความมั่นคงภายหน็ระเทศยังมีหลาย็ระเด็นที่ต้องเสริมสร้างหห้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและ
อุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นหนกระบวนการยุติธรรม และ็ัญหา
การขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนหนชาติหห้ยงดมั่นสถาบันหลักเ็ นศูนย์รวมจิตหจหห้เกิดความรักและ
ความสามัคคี 

หนขณะเดียวกัน การเ็ลี่ยนแ็ลงโครงสร้าง็ระชากรที่มีสัดส่วน็ระชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก
ที่ลดลงและ็ระชากรสูงอายุที่เพ่ิมขง้นอย่างต่อเนื่อง จะเ็ น็ัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าหห้การพัฒนา็ระเทศหนมิติต่าง ๆ มี
ความท้าทายมากขง้น ทั้งหนส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ็ระเทศหนการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิม
สูงขง้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ็ระเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซง่งจะเ็ น็ระเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อน็ระเทศไ็สู่การเ็ น็ระเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่า็ระเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเ็ นศูนย์กลางหนการเชื่อมโยงหนภูมิภาคและเ็ น

็ระตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับ็ระเทศเพ่ือนบ้านหลาย็ระเทศ ท าหห้็ัญหาด้านเขตแดนกับ็ระเทศเพ่ือนบ้าน
ยังคงเ็ นความท้าทายด้านความมั่นคงหนอนาคต นอกจากนี้ ็ระเทศไทยยังคงต้องหห้ความส าคัญกับ็ัญหาด้านความ
มั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเ็ น็ระเด็นท้าทายต่อการสร้าง
บรรยากาศความไว้วางหจระหว่างรัฐกับ็ระชาชนและระหว่าง็ระชาชนกับ็ระชาชน ซง่งรวมถงงการสร้างความสามัคคีของ
คนหนชาติที่จะน าไ็สู่การแก้็ัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม็ระชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่าง
ยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของ็ระเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อหห้เกิดการเ็ลี่ยนแ็ลงไ็สู่
ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซง่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ



๒๐ 
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็ระเทศหนอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่หช่รัฐ อาท ิองค์การระหว่าง็ระเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขง้นหนการ
ก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งหนด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเ็ิดเสรีหนภูมิภาคที่น าไ็สู่ความเชื่อมโยงหนทุกระบบ อาจก่อหห้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรม
ข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้ง็ัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

หนทางกลับกัน ความเ็ลี่ยนแ็ลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อหห้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี็ัญญา็ระดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตหนทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดหหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยหหม่ และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ซง่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเ็ น็ัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท า
หห้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขง้น  แนวโน้มส าคัญที่จ าเ็ นต้องมีการติดตาม
อย่างหกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขง้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรง
ขง้นหนการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รู็แบบชีวิตหหม่ๆ 

นอกจากนั้น ็ระเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเ็ นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดหน็ี ๒๕๗๔จะ
ก่อหห้เกิดโอกาสหหม่ๆ หนการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขง้นอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้ง
การคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรู็แบบที่หลากหลายมากขง้น็ระชากรหน็ระเทศไทยจะมีช่วงอายุที่
แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุหหม่ๆ เพ่ิมขง้น ซง่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียม
ความพร้อมของ็ระชากรหห้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาหช้หนการผลิตและการบริการของ็ระเทศจะ
เ็ นความท้าทายส าคัญหนระยะต่อไ็ 
   หนขณะเดียวกัน โครงสร้าง็ระชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าหห้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพิ่มมากขง้นเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซง่ง็ัจจัยด้านการเ็ิดเสรีหนภูมิภาคและความก้าวหน้าของการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งหนภูมิภาคจะท าหห้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขง้น  และเ็ น
็ัจจัยส าคัญที่จะท าหห้เกิดการเคลื่อนย้าย็ระชากรเข้าออก็ระเทศเพ่ิมมากขง้น โดยเฉพาะหนกลุ่ม็ระชากรที่มีศักยภาพ
ซง่งมีแนวโน้มหนการเคลื่อนย้ายไ็เรียนหรือท างานหนทั่วทุกมุมโลกสูงขง้น  ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนหหญ่มีวัตถุ็ระสงค์เพ่ือ
แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขง้น จงงอาจจะเ็ นไ็ได้ที่็ระเทศไทยจะยังคงเ็ น็ระเทศผู้รับของ็ระชากรจาก็ระเทศ
เพ่ือนบ้านขณะที่็ระชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงหจหนการย้ายถิ่นไ็ยัง็ระเทศที่มีระดับการพัฒนาที่
ดีกว่า อาจท าหห้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขง้น ซง่งจะยิ่งท าหห้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการเ็ลี่ยนแ็ลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเ็ลี่ยนแ็ลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขง้นทั้ง
หนเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขง้น ซง่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเ็ น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่
ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเ็ นไ็ได้ค่อนข้างสูงหนการสูญเสียความสามารถหนการรองรับความ
ต้องการของมนุษย์ได้อย่างมี็ระสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเ็ลี่ยนแ็ลง
ภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละ็ระเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท า
หห้การเ็ นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับ
ความส าคัญและความสนหจจากนานา็ระเทศรวมทั้ง็ระเทศไทยเพ่ิมมากขง้น  พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
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รวมถงงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขง้นกฎระเบียบและข้อตกลง
ด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขง้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง็ระเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น 
เ็้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทงกความตกลง็ารีสจะได้รับการน าไ็็ฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขง้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อหห้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนา็ระเทศหนหลายมิติ  ทั้งหนส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการหหม่ๆ ความมั่นคงของ็ระเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ 
ที่ซับซ้อนขง้น อาชญากรรมไซเบอร์ รู็แบบการก่อสงครามที่หช้เทคโนโลยี 
เ็ นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและ
บริการ การ็รับตัวต่อการเ็ลี่ยนแ็ลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขง้นของโรคระบาด และโรค
อุบัติหหม่ที่จะส่งผลหห้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขหน็ระเทศมีความส าคัญมากขง้น อาจน าไ็สู่็ัญหาความเหลื่อมล้ าที่
ทวีความรุนแรงมากขง้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มี็ระสิทธิภาพหนการ็้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขง้น 
ซง่งรวมถงงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเ็ลี่ยนแ็ลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขง้นอย่าง
รวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถงงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยหหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ม็ระชากรต่างๆ โดยการเ็ลี่ยนแ็ลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและ
อาชีพที่จะมีรู็แบบและลักษณะงานที่เ็ลี่ยนไ็ มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขง้น หลายอาชีพอาจ
หายไ็จากตลาดงานหน็ัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  
ก่อหห้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ็ระชาชนที่็รับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุค
สมัยที่เ็ลี่ยนแ็ลงไ็กระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าหห้เกิดการพัฒนาขยายความเ็ นเมือง  วิถีชีวิตที่เ็ลี่ยนไ็อย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งการเ็ลี่ยนแ็ลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแ็ร็รวนมากยิ่งขง้น ซง่ง็ัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลหห้
็ัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของ็ระเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขง้น 
   จาก็ัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา็ระเทศหนมิติต่างๆข้างต้น 
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายหนและภายนอก็ระเทศมีแนวโน้มที่จะเ็ลี่ยนแ็ลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซง่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา็ระเทศอย่างมาก ดังนั้น การ
พัฒนา็ระเทศจงงจ าเ็ นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  มีความร่วมมือ
หนลักษณะ็ระชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ หนรู็แบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เ็ นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจาก
ทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซง่งกันและกัน โดย็ระเทศไทยจ าเ็ นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ 
สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเ็ลี่ยนแ็ลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและ็รับตัวหห้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเ็ลี่ยนแ็ลงกฎเกณฑ์และกติกาหหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขง้น 
โดยเฉพาะหนโลกที่มีการเ็ลี่ยนแ็ลงอย่างรวดเร็วซง่งจ าเ็ นต้องมีการพัฒนาระบบและ็ัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไ็
พร้อมกัน ทั้งหนส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนหนแต่ละ
ช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการหห้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือหห้็ระเทศไทยสามารถยกระดับเ็ นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบน
พ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลหห้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจหนทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและ
ภาคบริการ กระจายผล็ระโยชน์จากการพัฒนา ลด็ัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไ็สู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
็ระชาชนทุกภาคส่วน 
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   นอกจากนี้ ็ระเทศไทยต้องหห้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว้ซง่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเ็ น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เ็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรู็แบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะการหช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์
การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมหห้็ระเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขง้น  และสามารถหช้จุดแข็งหน
เรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของ็ระเทศหห้เกิด็ระโยชน์ต่อการพัฒนา็ระเทศมากขง้น รวมทั้งหห้ความส าคัญของการ
รวมกลุ่มความร่วมมือกับนานา็ระเทศหนระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางการทูต ซง่งจะก่อหห้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ็ระเทศ โดยจ าเ็ นต้อง
สร้างความพร้อมหนการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการ็ฏิบัติหห้เ็ นไ็ตามระเบียบกติกาสากลหนด้านต่างๆ  
ขณะเดียวกัน็ระเทศไทยจ าเ็ นต้องเร่งหห้มีการ็ฏิรู็ระบบราชการและการเมืองเพ่ือหห้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมี
เสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนหนชาติหห้ยงดมั่นสถาบันหลักเ็ นศูนย์รวมจิตหจเพ่ือหห้เกิดความรักความสามัคคี  
และลดความขัดแย้งภายหน็ระเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเ็ นต้องค านงงถงงความสอดคล้องกับโครงสร้างและ
ลักษณะพฤติกรรมของ็ระชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจาก็ัจจุบันมากขง้น 
   ดังนั้น ภายหต้เงื่อนไขโครงสร้าง็ระชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และ็ัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลหห้็ระเทศไทยจ าเ็ นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบ
และครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลาย็ระเด็นพัฒนาเ็ นเรื่องที่ต้องหช้ระยะเวลาหนการด าเนินงานเพ่ือหห้เกิดการ็รับตัวซง่ง
จะต้องหยั่งรากลงกลงไ็ถงงการเ็ลี่ยนแ็ลงหนเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาหห้็ระเทศเจริญก้าวหน้าไ็หนอนาคต
จงงจ าเ็ นต้องก าหนดวิสัยทัศน์หนระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักหนด้านต่างๆ เพ่ือเ็ นกรอบหนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐาน็ระชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของ็ระเทศ  และ็รับ็รุงแก้ไข
จุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเ็ นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเ็ นเ็้าหมายหหญ่หนการขับเคลื่อน็ระเทศ และ
ถ่ายทอดไ็สู่แผนหนระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไ็สู่การ็ฏิบัติทั้งหนระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซง่งรวมถงงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือหห้การพัฒนา็ระเทศสามารถด าเนินการได้อย่าง
มั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเ็ นคติพจน์็ระจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผล็ระโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิ็ไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ็ระชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรู็แบบ การอยู่ร่วมกันหนชาติอย่างสันติสุขเ็ น็ึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเ็ นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเ็ นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ็ระชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถหนการรักษาผล็ระโยชน์
ของชาติภายหต้การเ็ลี่ยนแ็ลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง็ระเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ็ระสานสอดคล้องกัน
ด้านความมั่นคงหน็ระชาคมอาเซียนและ็ระชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถงง การมีความม่ันคง็ลอดภัยจากภัยและการเ็ลี่ยนแ็ลงทั้งภายหน็ระเทศ
และภายนอก็ระเทศหนทุกระดับ ทั้งระดับ็ระเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ็ัจเจกบุคคล และ 
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มีความมั่นคงหนทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ็ระเทศมีความมั่นคงหนเอก
ราชและอธิ็ไตย มีการ็กครองระบอบ็ระชาธิ็ไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเ็ น็ระมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเ็ นศูนย์กลางและเ็ นที่ยงดเหนี่ยวจิตหจของ็ระชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเ็ นกลไกที่
น าไ็สู่การบริหาร็ระเทศที่ต่อเนื่องและโ็ร่งหสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ็รองดองและความสามัคคี สามารถ
ผนงกก าลังเพ่ือพัฒนา็ระเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ็ระชาชนมีความมั่นคงหนชีวิต มีงานและ
รายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย
และความ็ลอดภัยหนชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถงง ็ระเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่ม็ระเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ็ระชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผล็ระโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขง้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถงงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สห็ระชาชาติ ไม่มี็ระชาชนที่อยู่หนภาวะความยากจนเศรษฐกิจหน็ระเทศมีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถหนการแข่งขันกับ็ระเทศต่างๆทั้งหนตลาดโลกและตลาดภายหน็ระเทศเพ่ือหห้สามารถสร้างรายได้ทั้งจาก
ภายหนและภายนอก็ระเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือหห้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่
เ็ลี่ยนแ็ลงไ็ และ็ระเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญหนเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้น
กับ็ระเทศหนภูมิภาคเอเชีย เ็ นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงหนภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
และการท าธุรกิจ เพ่ือหห้เ็ นพลังหนการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์หนทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไ็
ได ้ได้แก่ ทุนมนุษย ์ทุนทาง็ัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เ็ นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถงง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
็ระชาชนหห้เพ่ิมขง้นอย่างต่อเนื่อง ซง่งเ็ นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการหช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่หช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถ
หนการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเ็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเ็้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขง้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขง้น  คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผล็ระโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง็ระโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและหห้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ็ระชาชน และทุกภาคส่วนหนสังคมยงดถือและ็ฏิบัติตามหลัก็รัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเ็้าหมายการพัฒนา็ระเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ็ระเทศหนหลากหลาย
มิต ิพัฒนาคนหนทุกมิติและหนทุกช่วงวัยหห้เ็ นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เ็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ็ระชาชนเพื่อ็ระชาชนและ็ระโยชน์ส่วนรวม โดย
การ็ระเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ็ระกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถหนการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ็ระเทศ 
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๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ็ระสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถงงการหห้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายหน็ระเทศ 
(๒)การ็้องกันและแก้ไข็ัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของ็ระเทศหห้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง

ของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถงง

องค์กรภาครัฐและที่มิหช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้็ระกอบการยุคหหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การ็รับเ็ลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ็ฏิรู็กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเ็ลี่ยนแ็ลงหนศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถงงพหุ็ัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างหห้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาหนการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา็ระเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเ็ นธรรมหนทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นหนการพัฒนา การพง่งตนเองและการ

จัดการตนเอง 
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๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เ็ นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเ็ น

เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เ็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคต็ระเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยงด็ระชาชนเ็ นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และหห้บริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว โ็ร่งหส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเ็ นเ็้าหมายและเชื่อมโยง

การพัฒนาหนทุกระดับ ทุก็ระเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมหห้็ระชาชนและทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมหนการพัฒนา็ระเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเ็ นคนดีและเก่ง ยงดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นงกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเ็ นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโ็ร่งหส ็ลอดการทุจริตและ็ระพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเ็ น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและ็ฏิบัติต่อ็ระชาชนโดยเสมอภาค 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขง้นหนช่วงเวลาของ
การ็ฏิรู็็ระเทศและสถานการณ์โลกที่เ็ลี่ยนแ็ลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันหกล้ชิดกันมากขง้น  โดยได้น้อมนาหลัก 
“็รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเ็ น็รัชญานาทางหนการพัฒนา็ระเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยหห้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลหห้การพัฒนา็ระเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  หนการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ็ี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซง่งเ็ นแผนหลักของการ
พัฒนา็ระเทศ และเ็้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการ็รับโครงสร้าง
็ระเทศไทยไ็สู่็ระเทศไทย ๔.๐ ตลอดจน็ระเด็นการ็ฏิรู็็ระเทศ นอกจากนั้น ได้หห้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งหนระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับ็ระเทศหนทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนา็ระเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
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  การพัฒนา็ระเทศหนระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จงงเ็ นจุดเ็ลี่ยนที่ส าคัญหนการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ็ี หนลักษณะการแ็ลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การ็ฏิบัติ โดยหนแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่๑๒ ได้ก าหนด็ระเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการหห้เห็นผลเ็ นรู็ธรรมหนช่วง 
๕ ็ีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ็ระเทศหห้สามารถ
็รับตัวรองรับผลกระทบจากการเ็ลี่ยนแ็ลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการ
ขับเคลื่อนและติดตาม็ระเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับหห้การพัฒนาเ็ นไ็อย่างมีทิศทางและเกิด็ระสิทธิภาพ นาไ็สู่การ
พัฒนาเพื่อ็ระโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเ็ลี่ยนส าคัญหนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ็ระเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญหนช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายหน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุ็ระสงค์  

   ๓.๒. เ็้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์หนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ็ี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เ็ น็ัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเ็ นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าหนสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เ็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา็ระเทศสู่ความมั่งค่ัง และ

ยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหนภาครัฐ การ็้องกันการทุจริต็ระพฤติมิชอบ และธรรมาภิ

บาลหนสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง็ระเทศเพ่ือการพัฒนา  
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๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตาม็ระเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถงง ๑๘◦๒๗' เหนือ 

และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถงง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่หนต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยมีอาณา
เขตติดต่อกับสาธารณรัฐ็ระชาธิ็ไตย็ระชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเ็ นเส้นกั้นพรมแดน และ
ด้านหต ้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิ็ระเทศ
เ็ นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไ็ทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเ็ น ๒ เขตหหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบ
โคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเ็ นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทาง ตอน
เหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไ็จนถงงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่ เทือกเขา
ภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเ็ น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วงเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงหต้ ทาหห้มีฝนตกเ็ นบริเวณกว้าง แต่มีแนวเทือกเขาดงพญา
เย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงหต้ ส่งผลหห้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซง่งเ็ นเขตเงาฝนจงงมีสภาพแห้งแล้งกว่า
แอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน 
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก็ระเทศจีน จังหวัดที่มี
อุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน หน็ี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จ าแนกเ็ นพ้ืนที่
็่าไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพ้ืนที่หช้็ระโยชน์
อ่ืนๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเ็ นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาหห้ขาดแคลนน้า และขาดธาตุ
อาหาร หต้ดินมีเกลือหิน ทาหห้ดินเค็ม จงงมีข้อจากัดต่อการหช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุ่มน้าขนาดหหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความยาว็ระมาณ 
๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดหน็ระเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไ็รวมกับแม่น้ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แม่
น้ามูล มีความยาว็ระมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี 
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นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลา็าว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลาน้าพอง และลาตะคอง รวมทั้ง
แหล่งน้าธรรมชาติขนาดหหญ่ ที่กระจายอยู่หนพ้ืนที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ บงงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมี
แหล่งน้าบาดาล มี็ริมาณน้าหนเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลงกของบ่อ็ระมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพ
ของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่หนแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะ
น้าบาดาลลงกเกินไ็อาจจะพบน้าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม้ หน็ี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่็่าไม้ จานวน 
๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเ็ นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่็่าไม้ทั้ง็ระเทศ ซง่งยังต ากว่าค่า
เ็้าหมาย หนการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพ้ืนที่็่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ส่วนหหญ่มีลักษณะเ็ น ็่าเบญจ
พรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศ

เพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เส้นทางหหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ด่านชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการในภาค 

ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทางถนนจิระ-
ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ (ช่วงบาง็ะอิน-
นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟ้า  
๒.๖.๒ ็ระ็า  

๓. สภาพเศรษฐกจิและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  

จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ็ี ๒๕60 มีจานวน็ระชากร ๒๑.๙8  
ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของ็ระเทศ เพ่ิมขง้นจาก ๒๑.69 ล้านคน หน็ี ๒๕๕5 และมีอัตราการเพ่ิมขง้นของ็ระชากร
หนช่วง็ี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ ากว่า็ระเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.54 โดยจังหวัด
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นครราชสีมา มี็ระชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มี็ระชากร 1.81 ล้านคน และ
จังหวัดขอนแก่น มี็ระชากร ๑.76 ล้านคน คิดเ็ นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของ็ระชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก 

หน็ี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนหหญ่อยู่หนภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่มี
ความรู้ระดับ็ระถมลดลง จากร้อยละ 57.8 หน็ี ๒๕๕5 เ็ นร้อยละ 56.48 หน็ี ๒๕60 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพิ่มขง้นจากร้อยละ 
16.02 หน็ ี๒๕๕5 เ็ นร้อยละ ๑๗.9 หน็ ี๒๕60 ระดับมัธยม็ลาย เพิ่มขง้นจากร้อยละ 11.87 หน็ี ๒๕๕5 เ็ นร้อยละ ๑๑.96 หน็ี 
๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพิ่มขง้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 หน็ี ๒๕๕5 เ็ นร้อยละ ๒.09 หน็ี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศงกษา เพิ่มขง้นจาก
ร้อยละ 7.05 หน็ ี๒๕๕5 เ็ นร้อยละ 9.56 หน็ ี๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศงกษามี ๕๓ แห่ง ครอบคลุม
เกือบทุกจังหวัด แยกเ็ นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง หนจานวนนี้
เ็ นสถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซง่งมากท่ีสุดหน็ระเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ หน็ี 2560 มี
จานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไ็ (รพท.) 23 แห่ง 
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แห่ง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง หน็ี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
พ้ืนที่็่าไม้ จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเ็ นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่็่าไม้ทั้ง็ระเทศ 
หนช่วง็ี 2556-2560 มีอัตราการเ็ลี่ยนแ็ลงของพ้ืนที่็่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุก
พ้ืนที่็่าไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากขง้น โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่็่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากท่ีสุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมา
คือ จังหวัดชัยภูม ิจังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หนช่วง็ี ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวนการเกิดไฟ
็่าเพ่ิมขง้นเฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดย็ี ๒๕60 เกิดไฟไหม้็่า จ านวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ ลดลงจาก ็ี ๒๕๕
6 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่็่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซง่งเ็ น็ีที่เกิดไฟไหม้็่ามากท่ีสุด โดยหนระหว่าง็ี 
๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้็่าเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อ็ี คิดเ็ นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อ็ี  

๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  
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๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี็ัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่ า ็ระสบ
อุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมี็ัญหาทั้งหนด้านความยากจน และมี็ัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้าน
สถาบันการศงกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไ็สู่ความ “มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” จาเ็ นจะต้องแก้ไข็ัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไ็กับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือหช้ความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์หนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายหนภาคหห้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ 
พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการหช้
็ระโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดหหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ
โครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลักของ็ระเทศ รวมทั้งการหช้็ระโยชน์จากการเชื่อมโยงและ
ข้อตกลงกับ็ระเทศเพ่ือนบ้านหนกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรม
การพัฒนาหหม่ ๆ หห้แก่ภาค เพ่ือหห้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ ของ
็ระเทศได ้หนระยะยาว  

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติหหม่หห้เ็ น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก้็ัญหา็ัจจัยพ้ืนฐานด้านน้าและดิน หห้เอ้ือต่อการ็ระกอบ

อาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ หห้มีคุณภาพชีวิต

ที่ด ีพง่งพาตนเอง พง่งพาครอบครัว และพง่งพากันหนชุมชนได้  

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยหช้ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม สนับสนุนหห้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับ็ระเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบ
เศรษฐกิจของ็ระเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงหต้  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเ็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และมีบทบาทสนับสนุน็ระเทศเ็ นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงหต้  

๘.๓ เป้าหมาย  
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขยายตวัเพ่ิมขง้น  
๘.๓.๒ สัม็ระสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) หนการกระจาย

รายได ้ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  
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๘.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(็ี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อ
็ี  

สัม็ระสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)หนการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(็ี 2560) 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า  
0.446 

8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน  

 
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี

รายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
 

8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่
กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
     8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่
เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลง
กับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูม ิ
บุรีรัมย์ สุรินทร)์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) หนฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการ็ระชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ 
(อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) หนการ็ระชุมครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 25กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เ็ น
็ระธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผน็ฏิบัติราชการ
็ระจ า็ีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ็ระจา็ีงบ็ระมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอก็ระยุทธ์จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทาง
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การกาหนดกรอบการจัดสรรงบ็ระมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ็ระจา็ีงบ็ระมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่็ระชุม อ.
ก.บ.ภ. ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบ
พัฒนากลุ่มจังหวัด ซง่งแบ่งงบ็ระมาณเ็ น 2 ส่วนส่วนที่ 1 งบ็ระมาณเพ่ือการพัฒนาตามศักยภาพความต้องการของ
พ้ืนที ่หรือ็ระเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่วนที่ 2 งบ็ระมาณเพ่ือการพัฒนาหนลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จงงได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยงดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
็ี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการทางานแบบ
เครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค็ระชาสังคม และสถาบันการศงกษา) เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศ
ทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือหห้แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไ็ได้ด้วยดีมี็ระสิทธิภาพ และ็ระสิทธิผล ซง่งจะเ็ นการเพ่ิมขีดความสามารถหนการ
แข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเ็ นการแก้ไข็ัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด หห้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่ม
จังหวัด และนาไ็สู่การกระตุ้นหห้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้หห้กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ็ี (พ.ศ.2561 – 2565)  
ฉบับทบทวน ็ี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 หนคราว็ระชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยสรุ็
็ระเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เ็ นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร็ลอดภัย 
2) เ็ นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับ็ระเทศ 
3) เ็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม เชิง

นิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เ็ น็ระตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับ็ระเทศเพ่ือนบ้าน 

เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคมเ็ นสุข 

   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ็ระเด็น คือ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถหนการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแ็ร

รู็ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีช้างไทย ผ้าไหมสุรินทร์ สู่สากล ” 
“ Organic Silk Route city of Thailand Surin Elephant internationally.” 
พันธกิจ  

1.  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ 
2. สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ศิล็วัฒนธรรม 
3. บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. เสริมสร้างความมั่นคงหนพ้ืนที่ชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้าง 

มูลค่าเพ่ิม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถหนการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 

และการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 

 
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ (Goals) 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้าง 
มูลค่าเพิ่ม 
- เพ่ือเพ่ิมมูลค่าหห้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว 
- เพ่ือพัฒนาความสามารถหนการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
- เพ่ือบริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
- เพ่ือพัฒนาคน และสังคม สูก่ารยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 
- เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงบริเวณชายแดน 
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กลยุทธ์   (Strategies) 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้าง 
มูลค่าเพิ่ม 
1.1 พัฒนาระบบการเกษตรหห้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (โซนนิ่ง) 
1.2 เพ่ิมขีดความสามารถด้านพื้นที่ การผลิต และการแ็รรู็การเกษตรหห้ได้มาตรฐาน 
1.3 สร้างความเข้มแข็งหห้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
1.4 ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาด 
1.5 พัฒนาระบบชล็ระทานและเพ่ิมแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และ 
การท่องเที่ยว 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหห้ได้คุณภาพ 
2.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.3 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนหห้สามารถแข่งขันได้หนตลาดสากล 
2.4 ยกระดับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2.5 พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน 
2.6 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.7 ส่งเสริมการค้า การลงทุน การตลาด การท่องเที่ยว และการ็ระชาสัมพันธ์ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ็้องกันและการหช้็ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
3.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่ง็ฏิกูล 
3.3 ส่งเสริมการหช้พลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
3.4 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าหห้มี็ระสิทธิภาพ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
4.1 พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุขตามแนว็รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2 พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐหห้ได้มาตรฐาน 
4.3 ยกระดับคุณภาพการศงกษาทั้งหนและนอกระบบ 
4.4 สนับสนุนการ็ลูกจิตส านงกด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม็ระเพณี 
4.5 ส่งเสริมการ็้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
4.6 ็้องกัน ็ราบ็ราม อาชญากรรมและยาเสพติด 
4.7 ส่งเสริมหห้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
4.8 ส่งเสริมเครือข่ายการเฝ้าระวังทางสังคม 
4.9 พัฒนาระบบสวัสดิการ และความม่ันคงทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
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4.10 ส่งเสริมและเพ่ิม็ระสิทธิภาพการมีงานท า การเข้าถงงสิทธิด้าน็ระกันสังคมและ 
สิทธิด้านแรงงาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 
5.1 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน / ชุมชนชายแดน 
5.2 ส่งเสริม พัฒนา ระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความ็ลอดภัยหนชีวิตและทรัพย์สิน 
ตามแนวชายแดน 
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับ็ระเทศเพ่ือนบ้าน 

 1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  (พ.ศ.  2560-2562)   
1. วิสัยทัศน์ (Vision) “ เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีช้างไทย ผ้าไหมสุรินทร์ สู่สากล ” 

“ Organic Silk Route city of Thailand Surin Elephant internationally. 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
1.1 พัฒนาระบบการเกษตรหห้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (โซนนิ่ง) 
1.2 เพ่ิมขีดความสามารถด้านพื้นที่ การผลิต และการแ็รรู็การเกษตรหห้ได้มาตรฐาน 
1.3 สร้างความเข้มแข็งหห้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
1.4 ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาด 
1.5 พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์และกลุ่มเกษตรกรมีการขยายตัวเพ่ิมขง้น 
1.6 การพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าอย่างมีระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และ 
การท่องเที่ยว 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหห้ได้คุณภาพ 
2.2 การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิง็ระวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร หห้
เกิดความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.3 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนหห้สามารถแข่งขันได้หนตลาดสากล 
2.4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
2.5 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าเกษตรหห้มีคุณภาพและมาตรฐานตรง
กับความต้องการของตลาด 
2.6 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.7 ส่งเสริมการค้า การลงทุน การตลาด การท่องเที่ยว และการ็ระชาสัมพันธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ็้องกันและการหช้็ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
3.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่ง็ฏิกูล 
3.3 ส่งเสริมการหช้พลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
3.4 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าหห้มี็ระสิทธิภาพ 
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3.5 การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
4.1 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการส่งเสริมหห้็ระชาชนเข้าถงงแหล่งเรียนรู้ 
4.3 การส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และการพัฒนากีฬาสู่ความเ็ นเลิศ 
4.4 การส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมของ็ระชาชนหห้แข็งแรง 
4.5 การพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพหห้มีสมรรถนะที่เหมาะสมหนการ็ฏิบัติงาน 
4.6 การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมภายหต้็รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.7 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างอนุรักษ์วัฒนธรรม ็ระเพณีที่ดีงาม 
4.8 การเสริมสร้างโอกาสหห้็ระชาชนมีอาชีพ มีงานท า มีรายได้ 
4.9 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง การ็กครอง หนระบอบ็ระชาธิ็ไตยอันมีพระมหากษัตริย์เ็ น
็ระมุข 
4.10 การส่งเสริมเครือข่ายเฝ้าระวังและการ็้องกันแก้ไข็ัญหาทางสังคม 
4.11 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาค็ระชาชน 
4.12 การส่งเสริมหห้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
4.13 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ีคนชรา คนพิการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 
5.1 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน / ชุมชนชายแดน 
5.2 การพัฒนาความสัมพันธ์ด้าน็ระเพณี ศิล็วัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา กับ็ระเทศเพ่ือนบ้าน 
5.3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหนพ้ืนที่ชายแดน 
5.4 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความ็ลอดภัยหนชีวิตและทรัพย์สินตามพื้นท่ีชายแดน 

 2.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง 
  2.1  วิสัยทัศน์  

 “มุ่งม่ันที่จะเป็นผู้น าในการพัฒนาอย่างดีที่สุด  และจะด าเนินการเพื่อเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล                             
ที่มีการพัฒนาสูงท่ีสุดในจังหวัดสุรินทร์” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
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 2.3  เป้าประสงค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   - เพ่ือพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณู็โภค และสาธารณู็การ มีอย่างเพียงพอ 
และได้มาตรฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   - เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมด้านการศงกษา  ศาสนา วัฒนธรรม  ด้านสุขภาพอนามัย ส่งเสริมด้าน 
   สวัสดิการของชุมชน  พัฒนาด้านกีฬาและส่งเสริมมาตรการ็้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติดเพ่ือหห้
ชุมชนเข้มแข็ง 
  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
   - เพ่ือส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร พัฒนากลุ่มอาชีพ
เพ่ือยกระดับรายได้ ส่งเสริมการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีระบบ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
   - การบรหิารงานท่ีดี มี็ระสิทธิภาพ เกิดความโ็ร่งหส สามารถตรวจสอบได้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของ็ระชาชนทุกภาคส่วน 
 2.4  ตัวช้ีวัด 

 1. จ านวนรายได้ต่อหัว็ระชากรเพ่ิมขง้น 
2. จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการกลุ่ม    
3. จ านวนครัวเรือนที่ท าเกษตรกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ หรือตามแนวพระราชด าริของหนหลวง 
4. จ านวนผู้ที่หห้ความสนหจสถานที่ท่องเที่ยว งาน็ระเพณี ศิล็วัฒนธรรมท้องถิ่นต าบลเฉนียง 
5. ็ริมาณของถนน็ระเภทต่างๆที่ได้มาตรฐานและมีระยะทางเพ่ิมขง้น  
6.จ านวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณู็การต่างๆ 

        7.  ระดับการศงกษาของ็ระชากรมีอัตราเฉลี่ยสูงขง้น                        
        8.จ านวน็ระชากรที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี      

9. จ านวนเหตุสาธารณภัยลดลง  และ็ระชากรที่็ระสบภัยพิบัติได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
10. จ านวนเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแล 
11. จ านวน็ระชากรที่มีส่วนร่วมพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหนชุมชน 
12. จ านวน็ระชากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและด ารงชีวิตตามหลัก็รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
13 จ านวน็ระชากรที่มีส่วนร่วมกับการ็กครองท้องถิ่น 
14.จ านวน็ระชากรที่มีความรู้หนระเบียบ กฎหมายเบื้องต้น  
15.จ านวนบุคลากรที่็ฏิบัติงานได้อย่างมี็ระสิทธิภาพ    
16.องค์กร็ฏิบัติงานได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
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17.จ านวนเครื่องมือ เครื่องหช้ที่เพียงพอต่อการหห้บริการ็ระชาชนและส่งผลหห้การ็ฏิบัติงานมี 
                           ็ระสิทธิภาพ 
           18. สถิติการจัดเก็บรายได้ขององค์กรเพ่ิมขง้นทุก็ี 
 2.5  ค่าเป้าหมาย 
        1.  เพ่ือส่งเสริมหห้ต าบลเฉนียงมีระบบสาธารณู็โภค สาธารณู็การอย่างทั่วถงง เท่าเทียมกัน 
  2.  เพ่ือพัฒนาคนหห้มีความอยู่ดีกินดี มีความสุข พัฒนาชุมชนหห้เข้มแข็ง พง่งพาตนเองได้อย่าง 
                      ยั่งยืน 
  3. เพื่อหห้็ระชาชนต าบลเฉนียงมีสุขภาพกายแข็งแรง  สุขภาพจิตเข้มแข็งถ้วนหน้า 
  4. เพ่ือหห้็ระชาชนต าบลเฉนียง  มีความ็ลอดภัยหนชีวิตและทรัพย์สิน เยาวชน ชุมชน 
                        ็ลอดจากยาเสพติด 
  5. เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้หห้็ระชาชน ็ระชาชนมีช่องทางหนการ็ระกอบอาชีพมากขง้น 
                         สนับสนนุช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีพอย่างยั่งยืนและถาวร 
  6. เพื่อสร้างแหล่งน้ าการเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือการอุ็โภค บริโภคตามความต้องการ 
                        ของ็ระชาชน 
  7. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมหนต าบลหห้น่าอยู่และ็ลอดมลพิษ  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและชุมชนหห้เ็ นหห้เ็ น 
                         แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
  8. เพ่ือหห้องค์กรเ็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เ็ นองค์กรที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  มีการพัฒนา 

     บุคลากรหห้ท างานเ็ นทีม สร้างความ็ระทับหจแก่ผู้มาหช้บริการ และส่งเสริมหห้็ระชาชนมีส่วนร่วม   
     หนการเมือง การ็กครองตามระบอบ็ระชาธิ็ไตย 

 2.6  กลยุทธ์ (Strategies) 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  1.1  กลยุทธ์การก่อสร้าง ็รับ็รุง บ ารุงถนน  สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ า 
1.2  กลยุทธ์การขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ  
1.3  กลยุทธ์การก่อสร้างและขยายเขต็ระ็า 
1.4  กลยุทธ์ก่อสร้าง  ็รับ็รุง  ซ่อมแซม  อาคารและศาลา 
1.5 กลยุทธ์พัฒนาแหล่งน้ าหห้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และภาคเกษตร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
2.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรม็ระเพณีท้องถิ่น 
2.2  กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศงกษา 
2.3  กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 

         2.4  กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 
2.5  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
2.6  กลยุทธ์ส่งเสริมมาตรการ็้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนหห้เข้มแข็ง 

           อย่างยั่งยืน 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   
3.1  กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 
3.2  กลยุทธ์ส่งเสริมการ็ระกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้ 
3.3  กลยุทธ์ส่งเสริมการลงทุนและขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีระบบ 

                           3.4  กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

        4.1  กลยุทธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
        4.2  กลยุทธ์การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
        4.3  กลยุทธ์การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
                           4.4  กลยุทธ์การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย                                                                                    
                           4.5 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาการหช้พลังงานทดแทน 
   5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
        5.1  กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ็ระชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
                           5.2  กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรหห้มีขีดความสามารถหนการพัฒนา 

                      5.3  กลยุทธ์ส่งเสริมความ็ลอดภัยหนชีวิตและทรัพย์สิน ลด็ัญหาความรุนแรงหนครอบครัว   
                           อุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรมและบรรเทาสาธารณะภัย 

 5.4 กลยุทธ์จัดหาสถานที่ ็รับ็รุง เครื่องมือ เครื่องหช้หนการ็ฏิบัติงานและหห้บริการ
็ระชาชน 

                               5.5  กลยุทธ์การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
  5.6 กลยุทธ์การพัฒนารายได้ การจัดเก็บข้อมูลและระบบข้อมูล     
  5.7 กลยุทธ์การส่งเสริม  การรู้รัก  สมานฉันท์ ็รองดอง  ของ็ระชาชน               

 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง 

การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง ก าหนดการพัฒนาที่ครอบคลุม
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง  ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ และ 
27  กลยุทธ์ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  กลยุทธ์การก่อสร้าง ็รับ็รุง บ ารุงถนน  สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ า 

1.2  กลยุทธ์การขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ  
1.3  กลยุทธ์การก่อสร้างและขยายเขต็ระ็า 
1.4  กลยุทธ์ก่อสร้าง  ็รับ็รุง  ซ่อมแซม  อาคารและศาลา 
1.5 กลยุทธ์พัฒนาแหล่งน้ าหห้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และภาคเกษตร 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
2.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรม็ระเพณีท้องถิ่น 
2.2  กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศงกษา 
2.3  กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 

         2.4  กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 
2.5  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
2.6  กลยุทธ์ส่งเสริมมาตรการ็้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนหห้เข้มแข็ง 

           อย่างยั่งยืน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   

3.1  กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 
3.2  กลยุทธ์ส่งเสริมการ็ระกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้ 
3.3  กลยุทธ์ส่งเสริมการลงทุนและขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีระบบ 

                           3.4  กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

        4.1  กลยุทธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
        4.2  กลยุทธ์การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
        4.3  กลยุทธ์การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
                           4.4  กลยุทธ์การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย                                                                                    
                           4.5 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาการหช้พลังงานทดแทน 
   5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
        5.1  กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ็ระชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
                           5.2  กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรหห้มีขีดความสามารถหนการพัฒนา 

                      5.3  กลยุทธ์ส่งเสริมความ็ลอดภัยหนชีวิตและทรัพย์สิน ลด็ัญหาความรุนแรงหนครอบครัว   
                           อุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรมและบรรเทาสาธารณะภัย 

 5.4 กลยุทธ์จัดหาสถานที่ ็รับ็รุง เครื่องมือ เครื่องหช้หนการ็ฏิบัติงานและหห้บริการ
็ระชาชน 

                               5.5  กลยุทธ์การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
  5.6 กลยุทธ์การพัฒนารายได้ การจัดเก็บข้อมูลและระบบข้อมูล     
  5.7 กลยุทธ์การส่งเสริม  การรู้รัก  สมานฉันท์ ็รองดอง  ของ็ระชาชน  
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 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการพัฒนา
ศักยภาพภาค
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม

การเกษตรเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนา
ความสามารถหน
การแข่งขันทาง

เศรษฐกิจ การค้า 
การลงทุน และ
การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนาคน

และสังคมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบนพื้นฐาน
ความเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการเสริมสร้าง

ความมั่นคงชายแดน 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด

สุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการพัฒนา
ศักยภาพภาค
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม

การเกษตรเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนา

ความสามารถหนการ
แข่งขันทาง

เศรษฐกิจ การค้า 
การลงทุน และการ

ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนาคน

และสังคมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบนพื้นฐาน
ความเสมอภาค 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการเสริมสร้าง

ความมั่นคงชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการเสริมสร้าง

ความมั่นคงชายแดน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด

สุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านเศรษฐกิจและ

การท่องเท่ียว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี
 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6 
การพัฒนาองค์กร 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6 
การพัฒนาองค์กร 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 
เฉนียง 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ็ระเมินสถานภาพการพัฒนาหน็ัจจุบันและโอกาสการพัฒนาหนอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนต าบล หช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis /Demand  

(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์) 
 

 
 

 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ด้านการบริหาร 
    1.1 มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจน
ครอบคลุมอ านาจหน้าที่ตามภารกิจ 
    1.2 มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานอย่างชัดเจน 
    1.3 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายได้
ภายหตก้รอบของกฎหมาย 
    1.4 มีการมอบอ านาจการบริหารงานตามล าดับชั้น 
    1.5 มีการก ากับดูแลจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
    1.6 มีส่วนราชการหลายสว่นหนพื้นท่ี 
    1.7 มีวัสดุอุ็กรณ์เครื่องมือเครื่องหช้หนการ
็ฏิบัติงาน อย่างเพียงพอและทันสมัย 

1. ด้านการบริหาร 
    1.1 ขาดการวางผังเมืองที่ดี เพื่อรองรับการพัฒนา
หนอนาคต พื้นที่บางส่วนยังอยู่หนความดูแลของ พรบ.จัด
รู็ที่ดิน ท าหห้ อบต.ไม่มีอ านาจที่จะออกข้อก าหนดหรือ
ออกข้อบัญญัติมาบังคับหช้ได้เต็มพ้ืนที่  บางส่วนอยู่นอก
เขตควบคุมอาคารและเขตผังเมือง การก่อสร้างอาคาร
ต่าง ๆ จงงไม่มีการควบคุม และการจัดท าข้อบัญญัติ
เกี่ยวกับรถขนดินก็ไม่สามารถก าหนดและควบคุมได้ 

 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
    2.1 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานของ องค์กร
็กครองส่วนท้องถิ่น ท าหห้ อบต.มีอ านาจ 
หนการบริหารจัดการงานได้ทั่วถงงและรวดเร็ว 
    2.2 มีขอบเขต อ านาจหน้าที่รับผิดชอบไม่เต็มพ้ืนที่ 
    2.3 การถ่ายโอนภารกิจมีแนวโน้มเพ่ิมขง้นมากตาม 
แผนการกระจายอ านาจฯ  
    2.4 การ็รับเ็ลี่ยนรู็แบบการบริหารขององค์กร  
็กครองส่วนท้องถิ่นเ็ นรู็แบบพิเศษ/เต็มรู็แบบ 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
    2.1 อ านาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจฯ 
บางภารกิจขาดความชัดเจน 
    2.2 การถ่ายโอนภารกิจขาดการก ากับดูแลจาก 
หน่วยงานจากต้นสังกัด ถ่ายโอนภารกิจแต่ไม่ถ่าย 
โอนงบ็ระมาณ 
    2.3 มีส่วนราชการหลายส่วนหนพื้นท่ีที่มีอ านาจ
หน้าที่ทับซ้อนกัน ท าหห้ไม่สามารถแก้ไข็ัญหาได้
ทันท่วงที 
    2.4 ระเบียบยังขาดความชัดเจน มักถูก สตง.ทักท้วง
อยู่เสมอ 
     

 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่  (ต่อ) 

 
2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่  (ต่อ) 
    2.5 การหห้ความอิสระองค์การบริหารส่วนต าบล
จาก ส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายหต้การก ากับ 
ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค  
    2.6 กฎหมายบางฉบับล้าสมัยและมีช่องโหว่ ไม่เอ้ือ
ต่อการพัฒนา เช่น พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  

3. บุคลากร 
    3.1 สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจ
และงบ็ระมาณ 
    3.2 บุคลากรส่วนหหญ่มีภูมิล าเนาอยู่หนพ้ืนที่ ท าหห้
เข้าหจวัฒนธรรมและ็ัญหาของท้องถิ่น 
     3.3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการ็ระชุม 
ฝึกอบรมและศงกษาต่อหนระดับที่สูงขง้น 

3. บุคลากร 
    3.1 บุคลากรไม่เพียงพอที่จะรองรับภารกิจทั้งท่ีเ็ น 
อ านาจหน้าที่ที่ต้องท าและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
    3.2 บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพและ
ขาด ทักษะ็ระสบการณ์ ไม่เรียนรู้งาน 
 

4. งบประมาณ 
    4.1 มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเ็ นของตนเอง ท า
หห้มีอิสระและเกิดความคล่องตัวหนการบริหาร
งบ็ระมาณ 
    4.2 ได้รับงบ็ระมาณจากการจัดสรรจากส่วนกลาง 
     

4. งบประมาณ 
    4.1 งบ็ระมาณจ านวนมากหช้หนการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ท าหห้ด้านอ่ืน ๆ ขาดการพัฒนา  เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

                                         
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
    1.1 แนวโน้มการกระจายอ านาจ/ข้อเสนอการ็ฏิรู็ 
          โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ท าหห้บทบาทการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขง้น 
    1.2 รัฐบาลหห้ความส าคัญกับการพัฒนาพื้นที่ 
(Area - Based) และการบริหารราชการ  แบบบูรณา
การ   

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
    1.1 การเ็ลี่ยนแ็ลงทางการเมือง และการ
แทรกแซง ทางการเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผล
ต่อ  การด าเนินนโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง 
    1.2 ภายหน็ี 2558 ไม่มีทิศทางที่แน่นอนหน 
การเลือกตั้ง 
    1.3 พื้นที่ทับซ้อนระหว่างส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น   ซง่งอาจส่งผลต่อการบริหารงานได้ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 การขยายตลาดทางการค้าการลงทุนทั้งภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมหนครัวเรือน 
    2.2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างหนสินค้า 
    2.3 แนวทางการพัฒนา็ระเทศที่ยงดหลัก็รัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
    2.4 อัตราค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท  

2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลหห้การพัฒนาไม่ 
          ต่อเนื่อง 
    2.2 ค่าครองชีพที่สูงขง้น ความผันผวนของราคา
สินค้า 
อุ็โภค/บริโภค เช่น น้ ามัน ข้าวสารอาหารแห้ง ยา
รักษาโรค แพงสูงขง้นอย่างต่อเนื่อง 
    2.3 ราคาพืชผลการเกษตรไม่คงที่  ขง้นอยู่กับกลไก 
ราคาของตลาด 
    2.4 เกษตรกรยังนิยมหช้สารเคมีหนการเพ่ิมผลผลิต 
ทางการเกษตร 
    2.5 ็ระชาชนยังมีระบบความคิด หรือการ็ระกอบ 
อาชีพแบบเดิมๆ เช่น การ็ลูกพืชเชิงเดียว 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
    3.1 มีสถานศงกษาทุกระดับหนพ้ืนที่ และมีศูนย์การ
เรียนรู้  นอกระบบ ซง่งมีความพร้อม มีศักยภาพหนการ
จัดการศงกษาอย่างทั่วถงง 
    3.2 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  รวมถงงการ
หห้บริการฟรีหนเรื่องรับส่งผู้็่วยฉุกเฉิน  
    3.3 รัฐบาลก าหนดหห้การแก้ไขและ็้องกัน็ัญหา
ยาเสพ ติดเ็ นวาระแห่งชาติ 
    3.4 การขยายตัวเ็ นชุมชนเมือง 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
    3.1 ็ัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดหนพื้นที่ 
    3.3 การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรม 
          ตะวันตกของ็ระชาชน 
    3.4 ็ัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเ็ นการมอม
เมาเยาวชนก่อหห้เกิด็ัญหาสังคม 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

4. นโยบายรัฐบาล 
    4.1 นโยบายการแก้ไขและ็้องกัน็ัญหายาเสพติด
เ็ นวาระแห่งชาติ 
    4.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของ็ระชาชน  
      - พักหนี้เกษตรกรที่มีหนี้ต่ ากว่า 500,000 บาท 
      - ค่าแรงงานขั้นต่ า 300 บาท  
      - ็ริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 
บาท   
      - เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ  
      - มาตรการบ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก 
    4.3 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและหห้เกษตรกร
เข้าถงงแหล่งเงินทุน 
 

4. นโยบายรัฐบาล 
    4.1 นโยบายส่วนหหญ่ของรัฐบาลเ็ นนโยบาย
็ระชานิยม ขาดความจริงหจหนการแก้ไข็ัญหา หห้กับ
็ระชาชน 
    4.2 นโยบายบางนโยบายที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 
จริง 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1 มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถหช้็ระโยชน์หน 
 การเกษตร    
     

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 กฎหมายและข้อก าหนดเรื่องการควบคุมมลพิษ 
็ัญหามลพิษทางน้ าและอากาศ 
    5.2 ขาดจิตส านงกหนการรับผิดชอบร่วมกัน  หนการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าหห้การ็ฏิบัติงานและ
การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ และหห้บริการ 
ข้อมูลมี็ระสิทธิภาพมากขง้น 
    6.2 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก
สะดวกรวดเร็วขง้น ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 
 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6.1 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน  ICT 
    6.2 ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ ยังไม่ได้น ามาบริหาร 
 จัดการและหช้็ระโยชน์อย่างมี็ระสิทธิภาพ 



๗๑ 
 แบบ ยท ๐๑ 
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ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง  

2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.บริการชุมชนและ
สังคม 
2.งบกลาง 

การศึกษา กองการศึกษาฯ  
สาธารณสุข ส านักปลัด  
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด  

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ  

สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด  
งบกลาง ส านักปลัด  

3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

1.การเศรษฐกิจ 
2.บริการชุมชนและ
สังคม 

การเกษตร ส านักปลัด  
สร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด  

4 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

1.การเศรษฐกิจ 
2.บริการชุมชนและ
สังคม 

การเกษตร ส านักปลัด  
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด  

5 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

1.บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 

การศึกษา กองการศึกษาฯ  
การรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด  

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด  

เคหะและชุมชน กองช่าง  
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

********************** 
 ๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยใน
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัด
ขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และ
เพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 
ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  บูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้    

 
 
  



๑๖๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง  อ าเภอเมืองสรุินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง  อ าเภอเมืองสรุินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศสุัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง  อ าเภอเมืองสรุินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
 

ประเด็น... 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ีสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 
 
 



๑๖๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง  อ าเภอเมืองสรุินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
 

ประเด็น... 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วสิัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี

การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 

 



๑๗๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง  อ าเภอเมืองสรุินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะไดร้ับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง  อ าเภอเมืองสรุินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้
ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการใน
พื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่ งของ วัสดุ  ครุภัณฑ์ กา ร
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ินท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  

 
 



๑๗๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง  อ าเภอเมืองสรุินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนดวัตถ-ุ 
ประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผล 
ผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผล 
ผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

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

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่
มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

 



๑๗๓ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอด-
คล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เ ชิ ง น วั ต ก ร รม  (๒ )  เ ปลี่ ย น จ ากกา ร ขั บ เ คลื่ อ นประ เทศด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

(5)  

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

(5)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5)  



๑๗๔ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และสอด 
คล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

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

(๕)  

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

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
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  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ

โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   
  4.  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตภัย  น้ าท่วม  
อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือ
พิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  
กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสามารถ
ด าเนินการได้ทันท่วงที   

 5.ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  และสัตว์
ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนว
ทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  
การรักษา   

 6. ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ  
ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการ
ประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัด               
บริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็ก
นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

http://www.dla.go.th/


๑๗๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง  อ าเภอเมืองสรุินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
 

  7. ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามี
ผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้
กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  8. ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจร
ไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้าง
ถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   1.  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม 
การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   2  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
   3.  ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึง
พอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม  ไฟฟ้า  ประปา 
สิ่งแวดล้อมการจัดการขยะ  การเลี้ยงสัตว์เช่นหมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพื้นที่   
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