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คํานํา 
 

การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  เกิดจากการรวมมือของหลายภาคสวนทั้งใน
และนอกองคกร  เชน คณะกรรมการพัฒนาตําบล ผูนําชุมชน ประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบลและ
ประชาชนทั่วไป  ไดรวมกันจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  ขึ้นดวยความเห็นชอบ และ
อนุมัติของสภาองคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ  ภายใตกระบวนการ ขั้นตอน  และวิธีที่กําหนดไว  โดยให
สอดคลองกับทิศทางนโยบายของรัฐบาล  แนวทางพัฒนาจังหวัดสกลนคร  แนวทางการพัฒนาอําเภอเตางอย  
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสกลนคร  และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบล
จันทรเพ็ญที่ไดจัดทําไวแลว 

จากการจัดทําแผนพัฒนาตําบลในครั้งนี้   จะกอใหเกิดการตอบสนองความตองการของชุมชน
ตําบลจันทรเพ็ญโดยตรง   โดยมีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด เปนผูกําหนดกรอบ
นโยบาย   ทิศทาง  แนวทางการพัฒนา อีกทั้งตรวจสอบ  วิเคราะห  ประสานแผนพัฒนาตําบล และแนวทาง
การพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา
จังหวัด อําเภอ ตําบล  อีกทั้งใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาตําบล โดยแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอเปนผูชวยปฏิบัติงานระดับอําเภอแทน 

องคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญหวังเปนอยางยิ่งวาการจัดทําแผนพัฒนาตําบลในครั้งนี้จะ
แสดงใหเห็นวิสัยทัศน  ความตองการที่จะใหตําบลจันทรเพ็ญ  มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ตองการ  และอนาคต
ตองการจะใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาที่กําหนด โดยสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนา  
แนวทางการพัฒนาจังหวัด  อําเภอและแผนยุทธศาสตรพัฒนาตําบลดังที่ไดกําหนดไวเพ่ือตอบสนองความ
ตองการมายังชุมชนหมูบานอยางแทจริง หากสภาวการณเปลี่ยนไปก็จะเขาสูขบวนการปรับแผนพัฒนาตําบลใน
โอกาสตอไป 
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สารบัญ 

         
        หนา 

สวนที่   ๑    สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน            
  ๑.๑  ดานกายภาพ        ๑ 
  ๑.๒  ดานการเมือง/การปกครอง       ๒ 
  ๑.๓  ประชากร         ๒ 
  ๑.๔  สภาพทางสังคม        ๔ 
  ๑.๕  ระบบบริการพ้ืนฐาน       ๕ 
  ๑.๖  ระบบเศรษฐกิจ        ๖ 
  ๑.๗  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม               ๘ 
  ๑.๘  ทรัพยากรธรรมชาติ                 ๙ 
  ๑.๙ อื่นๆ                  ๙ 

สวนที ่  ๒   ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น                  
  ๒.๑  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค     ๑๑ 
  ๒.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     ๔๗ 
  ๒.๓  การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น      ๕๒ 

สวนที่   ๓   การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ        
  ๓.๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน      ๕๙ 
  ๓.๒  บัญชโีครงการพัฒนาทองถ่ิน       ๖๐ 

สวนที่   ๔   การติดตามและประเมินผล                   
  ๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร              ๘๕ 
  ๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ               ๘๕ 
  ๔.๓  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม               ๘๕ 
  ๔.๔  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต             ๘๖ 
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๑ 

 

สวนท่ี สวนท่ี ๑๑  
 
 
 

๑. ดานกายภาพ 

๑.๑ ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล  
ตําบลจันทรเพ็ญเปนตําบลท่ีอยูในเขตพ้ืนที่อําเภอเตางอย  และอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอ 

และอยูหางจากอําเภอเตางอยเปนระยะทาง  ๔  กิโลเมตร  และองคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ   ตั้งอยูเลขที่  ๑๖๔  
หมู  ๘   ตําบลจันทรเพ็ญ  อําเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร  โทรศัพท  ๐-๔๒๗๖-๑๑๙๙     

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
ตั้งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีสภาพพ้ืนที่สวนใหญเปนภูเขาและหุบเขาอยูบน

เทือกเขาภูพาน  คิดเปนรอยละ  ๙๒.๗๐ หรือ   ๑๐๒,๙๗๐ ไร   สวนที่เหลือเปนพ้ืนท่ีราบ  รอยละ ๗.๒๓  หรือ   
๘,๐๓๐ ไร  ซึ่งมีอาณาเขต ดังนี ้

- ทิศเหนือ       จรดกับ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 
- ทิศใต          จรดกับ อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ  
- ทิศตะวันออก  จรดกับ อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
- ทิศตะวันตก    จรดกับ ตําบลนาตาล และตําบลเตางอย จังหวัดสกลนคร 
 
 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
อากาศรอนชื้นบริเวณภูเขา  และมีลักษณะอากาศแหงในฤดูแลง เปลี่ยนแปลงไปตามฤดู            

ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอนและแหงแลง  แต

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความ
เสียหายแกประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  
รอนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจเกิด
“ชวงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แตในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลีย่ประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว   
๑-๒ สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเยน็หรืออาจยังมี
ฝนฟาคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ําสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

๑.๔ ลักษณะของดิน  
พ้ืนที่ดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย  ความเหมาะสมของดินในเขตพ้ืนที่ตําบลจันทรเพ็ญ 

เหมาะแกการปลูกขาว ปลูกพืชไร  และไมผล  โดยดูจากโครงสรางของดิน ชนิดของดินความสูงต่ําของพ้ืนที่และความ
อุดมสมบูรณของดินที่ราษฎรทําประโยชน  
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๒ 

 

 
๒. ดานการเมือง/การปกครอง  

๒.๑ เขตการปกครอง 
      แบงพ้ืนที่การปกครองออกเปนทั้งหมด  ๘  หมูบาน  ดังนี ้

หมูที่  ๑   บานจันทรเพ็ญ  หมูที่  ๕   บานกวนบุน           
หมูที่  ๒   บานจันทรเพ็ญ  หมูที่  ๖   บานโคกกลาง       
หมูที่  ๓   บานบึงสา  หมูที่  ๗   บานสามัคคี         
หมูที่  ๔   บานหวยหวด   หมูที่  ๘   บานนาหลวง         

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  องคการบริหารสวนตําบลไดแบงเขตการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น 
ทั้งหมดจํานวน ๘ หมูบาน โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูบานละ ๒ คน ปจจุบันนายกองคการบริหาร
สวนตําบลมาจากคําสั่ง คสช.  และปจจุบันยังไมมีการเลือกตั้ง 
 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

              จังหวัดสกลนคร อําเภอเตางอย ขอมูล ณ : ตลุาคม 2559 

ตําบล บาน ชาย หญิง รวม 

ตําบลจันทรเพ็ญ 2,358 3,627 3,573 7,200 

 
๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร 
อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

นอยกวา 1 ป 41 48 89 1 ป 45 27 72 

2 ป 51 40 91 3 ป 53 46 99 

4 ป 42 37 79 5 ป 45 41 86 

6 ป 39 39 78 7 ป 49 55 104 

8 ป 46 42 88 9 ป 41 49 90 

10 ป 47 51 98 11 ป 65 53 118 

12 ป 47 45 92 13 ป 39 60 99 

14 ป 46 47 93 15 ป 54 42 96 

16 ป 49 49 98 17 ป 51 49 100 

18 ป 61 42 103 19 ป 62 51 113 

20 ป 65 52 117 21 ป 44 43 87 

22 ป 45 56 101 23 ป 37 42 79 

24 ป 56 72 128 25 ป 64 51 115 

26 ป 40 48 88 27 ป 51 59 110 

28 ป 63 53 116 29 ป 75 71 146 

30 ป 67 72 139 31 ป 90 77 167 

32 ป 71 72 143 33 ป 81 69 150 

34 ป 78 57 135 35 ป 87 71 158 

36 ป 66 63 129 37 ป 58 44 102 
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๓ 

 

38 ป 66 83 149 39 ป 77 72 149 

40 ป 53 44 97 4๑ ป 72 56 128 

42 ป 55 62 117 43 ป 55 52 107 

44 ป 65 65 130 45 ป 61 54 115 

46 ป 63 64 127 47 ป 53 64 117 

48 ป 52 42 94 49 ป 55 62 117 

50 ป 39 47 86 51 ป 58 58 116 

52 ป 42 39 81 53 ป 50 48 98 

54 ป 47 44 91 55 ป 44 41 85 

56 ป 30 46 76 57 ป 30 33 63 

58 ป 45 44 89 59 ป 45 46 91 

60 ป 32 27 59 61 ป 31 29 60 

62 ป 31 26 57 63 ป 29 21 50 

64 ป 22 28 50 65 ป 16 26 42 

66 ป 31 21 52 67 ป 11 17 28 

68 ป 15 16 31 69 ป 13 22 35 

70 ป 16 15 31 71 ป 20 12 32 

72 ป 17 14 31 73 ป 10 17 27 

74 ป 8 16 24 75 ป 12 11 23 

76 ป 8 7 15 77 ป 6 16 22 

78 ป 8 16 24 79 ป 5 9 14 

80 ป 4 6 10 81 ป 2 5 7 

82 ป 3 4 7 83 ป 2 6 8 

84 ป 6 7 13 85 ป 4 7 11 

86 ป 2 3 5 87 ป 0 1 1 

88 ป 4 8 12 89 ป 1 1 2 

90 ป 0 2 2 91 ป 2 1 3 

92 ป 0 2 2 93 ป 0 0 0 

94 ป 0 1 1 95 ป 0 0 0 

96 ป 0 0 0 97 ป 0 0 0 

98 ป 0 0 0 99 ป 0 0 0 

100 ป 0 0 0 มากกวา 100 ป 0 0 0 
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๔ 

 

 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙  อาน  เขียน

ภาษาไทยและคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ  ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ป  ไดเรียนตอ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  หรือเทียบเทา และที่ไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ  ๙๙  ดานการศกึษาอยูในเกณฑท่ีดี  ปญหา
คือ  ยังไมสามารถที่จะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบล  ไดจัดกิจกรรมใหกับ
เด็กของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ใหกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และรวมกัน
จัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน 
    

สังกัด จํานวน 

๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ   
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนทีอ่งคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ 
    ๒.๑  โรงเรียนประถมศกึษา 
    ๒.๒  โรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับ ม. ๑ – ๓ (ขยายโอกาส) 
๓. ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

๒  แหง 
 

๔  แหง 
๒  แหง 
๑  แหง 

 
๔.๒ สาธารณสุข 

จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับ
ประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  โรค
ไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชนบางราย
ไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตําบลและหนวยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง  
ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  จากการสํารวจขอมูล
พ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยที่ไมเหมาะสม  การออก
กําลังกายยังไมสม่ําเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้องคการบริหารสวนตําบล
พยายามอยางยิ่งที่จะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา   
  หนวยงานดานสาธารณสุขในพ้ืนที่มี ดังนี้ 
      -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน   ๑   แหง 
      -  ศนูยบริการสาธารณสุข       จํานวน   ๘   แหง 
      -  คลินิกเอกชน       จํานวน   -    แหง    
      

๔.๓ อาชญากรรม 
  องคการบริหารสวนตําบลไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน  
ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  สวนมาก
ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภยัอยางถูกวิธ ี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาคือจากขอมูลที่สํารวจพบวามี 
บางครัวเรือน  ที่ไมมีการปองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม   
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วิธีการแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลที่สามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่และ
งบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาที่พบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานที่จัด
งานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาที่ชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนให
ผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุ
ทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไมใหเกิดความรุน
แรง  แตจะไมใหเกิดขึ้นเลยยังเปนปญหาที่ปจจุบันไมสามารถที่จะแกไขได  ทั้งที่มีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องที่
ทางองคการบริหารสวนตําบลจะตองหาวิธีที่จะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาที่ ท่ีสามารถ
ดําเนินการได    
           

๔.๔ ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล  พบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีผูท่ี

ติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพื้นที่อ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทาง
ผูนํา  ประชาชน  หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลที่ชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของ
องคการบริหารสวนตําบลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่เทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การ
แจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี 
ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   
 
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห 
  องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี ้

๑. ดําเนินการจายเบ้ียยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงนิอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ 
๔. ตั้งโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน   
๕. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรที่พ่ึง    
๖.  ตั้งโครงการสงเสริมอาชีพ 
      

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี ้
 ๕.๑ การคมนาคมขนสง 
  ตําบลจันทรเพ็ญมีถนนติดกับอําเภอเตางอย จํานวน   ๑   เสนทาง  เปนถนนลาดยางมีระยะหาง
จากอําเภอเตางอย   ๔   กิโลเมตร 

-  ทางหลวงแผนดิน หมายเลข   ๒๓๓๙  สายศรีวิชา – กวนบุน  (ถนนลาดยาง)                 
   ระยะทาง    ๘   กิโลเมตร 
-  ทางหลวงแผนดิน หมายเลข   ๒๓๓๐  สายบานหวยหวด – สรางคอ  (ถนนลาดยาง)       
   ระยะทาง   ๒๕   กิโลเมตร 
-  ถนนลูกรังระหวางหมูบาน สายโคกกลาง – บานชาด  อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ         
   ระยะทาง   ๓๔   กิโลเมตร 
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๕.๒ การไฟฟา 
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสอง

สวางทางหรือที่สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ไดทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความตองการใหติดตั้ง
ไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนที่สาธารณะ  องคการบริหารสวนตําบลจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การ
แกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือที่จะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะ
ดําเนินการแกไขอยางไร  ทั้ งนี้   องคการบริหารสวนตําบลก็ไดตั้ งงบประมาณในสวนนี้ ไวแลว และไดแจ ง
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถงึเหตุผลเพ่ือที่จะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน   
 

๕.๓ การประปา 
การประปา  องคการบริหารสวนตําบลมีกิจการประปาเปนขององคการบริหารสวนตําบลเอง 

สามารถใหบริการไดครอบคลุมในพื้นที่บานหวยหวด หมูที่ ๔  และบานจันทรเพ็ญ หมูที่ ๒ ทุกหลังคาเรือน  คิดเปน 
๑๐๐ เปอรเซ็นต  และมีน้ําใชตลอดทั้งป  ปญหาคือ  มีขอรองเรียนเรื่องน้ําประปาขุนบอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเปนทอ
ประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา และไมมีแหลงน้ําดิบในการผลิตประปาตองขอใชจากพ้ืนที่อื่นทําใหมีคาใชจาย
มาก  ประปาขององคการบริหารสวนตําบลยังไมสามารถที่จะผลิตเปนน้ําประปาสําหรับบริโภคได  ตองใชงบประมาณ
สูงมากในการดําเนินการ  ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลยังไมประสบปญหาการขาดแคลนน้ําสามารถที่จะจัดหาน้ํา
ดิบสําหรับผลิตประปาใหชุมชนได การแกปญหาคือ การลงพื้นที่ดําเนินการแกไขตามจุดที่เกิดปญหาในทันที  การ
พิจารณาโครงการตางๆ  ที่ไมสามารถดําเนินการไดนั้น  เชน  โครงการตรวจสอบสภาพน้ําประปา ฯลฯ  องคการ
บริหารสวนตําบลก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนาสามปเพื่อที่จะพิจารณาดําเนินการในปตอไป  เมื่อมีงบประมาณและความ
จําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง  เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไป   

 
๕.๔ โทรศัพท 

(๑)  จํานวนโทรศัพทสาธารณะในเขตพื้นที่    จํานวน      ๕      หมายเลข 
(๒)  จํานวนโทรศัพทสวนบุคคล    จํานวน      -   หมายเลข 
(๓)  จํานวนชุมสายโทรศพัทจํานวน  จํานวน     ๑   ชุมสาย 
(๔)  ที่ทําการไปรษณียโทรเลข   จํานวน      ๑     แหง 
(๕)  หอกระจายขาวในพ้ืนที่ใหบริการไดครอบคลุมรอยละ ๑๐๐ ของพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบล 
 

๕.๕ ไปรณีษยหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
  - มีที่ทําการไปรษณียโทรเลข  จํานวน  ๑  แหง  ใหบริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวัน
จันทร – เสาร (วันเสารครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย    
   
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบล รอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง

การเกษตรที่สําคัญ  ไดแก  ขาว  มันสําปะหลัง  ออย  ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม รอยละ      ๗๐ ของจํานวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว รอยละ      ๑๓ ของจํานวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจาง  รอยละ       ๘ ของจํานวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพคาขาย  รอยละ       ๙ ของจํานวนประชากรทั้งหมด       
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๖.๒ การประมง 
  (ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมมีการประมง) 
  

๖.๓ การปศุศัตว 
-  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก  

เปด  โค  สุกร  กระบือ  จํานวนสัตวในพ้ืนท่ีโดยประมาณ   
 

๖.๔ การบริการ 
โรงแรม/รีสอรท  ๑ แหง 
รานอาหาร  ๒ แหง 
โรงภาพยนตร  - แหง 
สถานีขนสง  - แหง  
รานเกมส  ๒ แหง 
 

๖.๕ การทองเที่ยว 
  สถานที่ทองเท่ียวที่สําคัญในเขตพื้นที่ตําบลจันทรเพ็ญ มีดังนี ้
  ๑. อุทยานแหงชาติภูผายล 
  ๒. อางเก็บน้ําหวยหวด 
  ๓. ผาพญาเตางอย 
  ๔. พิพิธภัณฑบานบึงสา  
  ๕. น้ําตกคําสราง น้ําตกไทรยอย ภูผาผึง้ 
    

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จํานวน   ๑๗   แหง 

                  (มีคนงานต่ํากวา  ๑๐  คน) 
 

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
การพาณิชย 
ธนาคาร   - แหง สถานีบริการน้ํามัน ๑     แหง 
บริษัท   - แหง ศูนยการคา/หางสรรพสินคา  - แหง 
หางหุนสวนจํากัด  - แหง ตลาดสด  ๑ แหง 
รานคาตางๆ  ๔๗ แหง โรงฆาสัตว  - แหง 
ซุปเปอรมาเก็ต  -       แหง 
 
กลุมอาชพี 
มีกลุมอาชีพ  จํานวน  ๒  กลุม 

   ๑. กลุมถักไมกวาด 
   ๒. กลุมเย็บผา 
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๘ 

 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ  
๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนที่ต่ํากวาระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนที่  รวมทั้ง
แรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาที่พบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนที่ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่สวนมากเปนที่อยู
อาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 
 
 
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๗.๑ การนับถือศาสนา 
-  ศาสนาพุทธ   

     วัด      ๔    แหง         
       สํานักสงฆ ๘    แหง 

-  ศาสนาครสิต   
        โบสถคริสต ๓    แหง 

๗.๒ ประเพณีและงานประจําป 
-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณบีุญเดือนสาม   ประมาณเดือน   กุมภาพนัธ 
-  ประเพณีบุญผะเหวด   ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีแหดาว   ประมาณเดือน ธันวาคม 

๗.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น  ไดแก  
วิธีการทําเครื่องจักสารใชสําหรับในครัวเรือน  วิธีการถักไมกวาด   
  ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ ๙๐ % พูดภาษายอ 
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๙ 

 

 
๗.๔ สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดผลิตของใช พ้ืนเมืองข้ึนใชในครัวเรือน ไดแก    
เครื่องจักรสานที่ทําจากไมไผ และไมกวาด     
 
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑ น้ํา  ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําที่ไดจากน้ําฝน  ซึ่งจะตองนํามาผานกระบวนการของระบบ
ประปา สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนําขึ้นมาใชใหพอเพียงได และบางแหงเค็ม ไมสามารถใชดื่มและ
อุปโภคได 

๘.๒ ปาไม  มีสภาพปาหลากหลาย ทั้งปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง และปาดิบแลง มีพันธุไมสําคัญหายาก 
๘.๓ ภูเขา  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีเทือกเขาภูพาน และภูผายล ลอมรอบเขตพ้ืนที ่
๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ

ในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลสวนมากเปนพื้นที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยูอาศัย  รานคา  สถาน
ประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กนอยที่เปนพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ไดแก  ดิน  
น้ํา  ตนไม  อากาศที่ไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนที่บางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ํากรอย  
ไมสามารถที่จะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ําฝนน้ําใน
การเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตร
ไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่สวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหาดานขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การ
แกไขปญหา องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการ
ของประชาชน  เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมทั้งพ้ืนท่ี  โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ใน
พ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนที่
พักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ   
 
๙. อื่นๆ  
 -    
      
    ************************************ 
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๑๑ 

 

สวนท่ี สวนท่ี ๒๒  
 
 
 

 
๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป   
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาต ิ
๒๐ ป  โดยมุงเนนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 
ป ของประเทศไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอได  ดังนี้ 
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๑๒ 

 

๑. ความเปนมา 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร

ชาติ มีอํานาจหนาที่ในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือ
ใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี ๓        
(ป  ๒๕๖๐ เปนตนไป ) คณะกรรมการจัดทํ ายุทธศาสตรชาติ ไดแต งตั้ งคณะอนุกรรมการ๒  คณะ ไดแก                      
(๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และ  
(๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทารางแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ 
ป ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
ชาติที่มาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานํา
ขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาต ิและความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย 
และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางการดาเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาต ิ

ในการดําเนินการขั้นตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนท่ีจะนําเสนอตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม 
๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผน
ระยะ ๕ ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางที่กลไกการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  แตทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและ
การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยูระหวางการเสนอรางแผนซึง่ไดกําหนดยุทธศาสตร
เอาไวแลว  

ดังนั้น  เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลตําบล
จันทรเพ็ญ   มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ องคการบริหารสวน
ตําบล จึงไดจัดทําแผนที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด  ๑๐ 
ยุทธศาสตร ดังนี ้

ยุทธศาสตรที่ ๑  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ยุทธศาสตรที่ ๒  การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรที่ ๓  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ ๔  การเติบโตทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ ๕  การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
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๑๓ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติม ิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรที่ ๗  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเปนตอง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี ้ 

(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 
๑.๓ แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
๑)  สงเสริมการเกษตรและพาณิชยกรรม เพื่อหาแนวทางในการชวยเหลือเกษตรกร และวิสาหกิจ

ชุมชนในพ้ืนที่ เชน การใหความรูทางวิชาการ การจัดตั้งกลุมเกษตรกร การจําหนายผลผลิตและการแปรรูป 
๒)  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา ฟนฟูบูรณะแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล  

เชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณของจังหวัด 
๓)  สงเสริม  สนับสนุนพัฒนาทองถิ่น สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
๔)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการ 
๕)  สงเสริมการยกระดับมาตรฐานดานบริการและธุรกิจที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว 
๖)  สนับสนุนการประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมตลาดการทองเที่ยวจังหวัดในระดับมาตรฐาน 
๗)  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการทองเที่ยว 

 
๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเจตจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
     ๑) เสริมสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแกเจาหนาที่ 

               ๒) สงเสริมการศึกษาอบรม เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

     ๓) สงเสริมคานิยมยกยองเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริตและปราบปรามการทุจริต 

     ๔) สงเสริมการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน 

    ๕) บูรณาการหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรทุกภาคสวนในการปองกันและ 
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๑๔ 

 

       ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

๒.๒ วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศนดังกลาว
จะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารง
อยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน
ของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลอง
กัน ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถ
เก้ือกูลประเทศที่มีศกัยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา 

๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมี

การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพ่ือถายทอดแนวทางการ
พัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศ
ไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ “มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมี
ความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (๒) 
ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) 
ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ    (๖) ยุทธศาสตรดานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ 
ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี ้

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวย
ลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น 
สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดลุยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรปูแบบใหม 
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๑๕ 

 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความ
มั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาท ิ
 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ
เชื่อมั่น การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของ
หวงโซมูลคามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาค เกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตให เขมแ ข็งและยั่ งยืน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิม
มูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ยว และพัฒนาใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เปนตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ
โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
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๑๖ 

 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองคกรระหวาง
ประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคดิวิเคราะหอยางมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคณุคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีมั่นคง กรอบแนวทาง
ที่ตองใหความสําคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม กรอบ
แนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ  
    ชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเรง
อนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา รวมทั้งมีความสามารถในการ
ปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปน
สังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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๑๗ 

 

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ 
ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบใน
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย 
โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน  

 
ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม 

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนา
ยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือที่สวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยาง
ตอเนื่องและบูรณาการ 

 

๒.๕ ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาต ิ
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนดเปาหมายและ

ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปนที่เขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมาย
ของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายดานการจัดสรร
งบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตร การนําไปสู
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงานโครงการให
สอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
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๑๘ 

 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แตทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยูระหวางการเสนอรางแผนซึ่งได
กําหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว  

ดังนั้น  เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลตําบล
จันทรเพ็ญ   มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ องคการบริหารสวน
ตําบล จึงไดจัดทําแผนที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด  ๑๐ 
ยุทธศาสตร ดังนี ้
 

ยุทธศาสตรที ่๑  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ยุทธศาสตรที่ ๒  การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรที่ ๓  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ ๔  การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ ๕  การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติม ิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรที่ ๗  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเปนตอง
ยดึกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี ้ 

(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
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๑๙ 

 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ดานเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ ๕ ตอป จนทาใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป ๒๕๕๗ มาอยูที่
ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซึ่งทาใหประเทศไทยไดขยับฐานะขึ้นมา
เปนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ ๘ ปที่ผานมาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ ๓.๒ ชะลอจากรอยละ ๕.๗ ในชวงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับท่ี ๙ ซึ่งต่ํากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวาระดับที่จะทําใหประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศ
รายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยาง
ตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : 
GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เปนรอยละ ๒๕.๕ ในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ 
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป ๒๕๔๓ – 
๒๕๕๗ อยูที่ประมาณรอยละ ๔.๙ ต่ํากวาสิงคโปรและมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกวาไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง แตความสามารถในการ
แขงขันเริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน 
(สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป ๒๕๕๓ ที่ระดับรอยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เปนรอยละ 
๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในป ๒๕๕๗ ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยีอยาง
ตอเนื่อง ทาใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใตเครือขายของบริษัทแมในตางชาติและ
ของนักลงทุนไทยที่มีสัดสวนสูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการ
เคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพ
แรงงานในระยะที่ผานมายังเพ่ิมในระดับที่นาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของ
กําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : 
TFP) ที่ลดลงทาใหความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะทอนมาที่ปริมาณการสงออก
รวมขยายตัวชาลงจากรอยละ ๙.๗ ตอปในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๑ 
ในชวง ๓ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาดพลังใน
การขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตองอาศยัการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เปนของตนเองมากขึ้น แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวงกอน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยูในระดับท่ีนาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ ๘ ป ที่ผานมา และยังมีความ
ลาชาเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการ
เปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ ๓.๓๒ ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕ ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทาใหประเทศไทยจาเปนตอง
ใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 
และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน 
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๒๐ 

 

 
๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการแกไข

ปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทาใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑ
ที่แข็งแกรง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออํานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณ
ที่จะเปนขอจากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยรอยละ 
๓๗.๙ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒ ในชวง ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ใหเห็นวาแม
จะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นใน
ระยะที่ผานมาและจะเปนขอจากัดตอการใชมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมมากนัก เนื่องจากตางประเทศ
มีพลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันที่อยูตรงกลางระหวางประเทศที่มี
ความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความกาวหนาและความสามารถในการแขงขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค  โดยในป  พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ไดจัด อันดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับท่ี ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ไดจัด อันดับไว ท่ี  ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนํา 
ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจาป ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงใหเกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศที่มีรายไดสูง โดยในป ๒๕๕๗ 
อันดับความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูที่ ๔๗ และดานเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในป ๒๕๕๑ และตลอดชวงระยะเวลา ๑๔ ปที่
ผานมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ ๐.๑๗ ตอ GDP 
โดยในป ๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ ๐.๔๘ ตอ GDP 
โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ ๔๗ ขณะที่
ประเทศที่พัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยูที่รอยละ 
๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตอ GDP ในป ๒๕๕๕ ตามลําดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป ๒๕๕๖ บุคลากรดานการวิจัยและ
พัฒนามีจานวน ๑๑ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูที่ระดับ 
๒๐-๓๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  
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๒๑ 

 

 
๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบการ

ขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางน้ําและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนาประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงนาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมทั่วถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคา
คอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงดานความ
มั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม
ดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจํากัด ยังไมสามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรม
นอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานโครงสราง
พ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษา
ความปลอดภัย และขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหมและการประกอบกิจการในตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิ
สติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานที่ตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดาน
เทคโนโลย ีและความรูในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน 

 
๒.๒ ดานสังคม 

๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและการ
ตั้งครรภในกลุมวัยรุนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชวงป ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เปน 
๑.๖๒ คน ในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ ๓๐ เปนประชากรกลุมเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นชา ซึ่งจะเปนขอจากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป กําลัง
แรงงานของไทยมีจานวน ๓๘.๙ ลานคนในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑ ในป ๒๕๕๖ และรอยละ 
๐.๒ ในป ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปที่ผานมา (ป ๒๕๔๘–๒๕๕๗) 
แตยังต่ํากวาประเทศเพ่ือนบาน เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว และกําลังแรงงานกวารอยละ ๖๕.๑ มี
การศึกษาระดับมัธยมตนและต่ํากวา นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจํานวนรอยละ ๒๗ ของ
ประชากรในป ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สะทอนถึงภาระคาใชจาย
ดานสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
จาก ๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป ๒๕๘๓ การเพิ่มข้ึนของ
ผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลที่เพ่ิมสูงข้ึน แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงาน
เพ่ิมขึ้น แตมีรายไดไมเพียงพอกับ 
คาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ ของรายไดทั้งหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุที่ลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในป ๒๕๔๓ เหลือ ๓ 
คน ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในชวงป ๒๕๔๓-
๒๕๕๖ สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยงตอการลมสลาย 
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๒๒ 

 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป เพศหญิง ๗๘.๒ ป แต
เสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม คนไทยไดรับโอกาส
ทางการศึกษาสูงข้ึน จานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยชวงป 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ป ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ํา สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญ
มีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหาสําคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต 
และการทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน 

๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจาย
รายได สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ แตความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมลาดานรายไดมีแนวโนมดีข้ึน
เล็กนอย คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในป ๒๕๕๔ เหลือ 
๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖ อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดกับกลุมคนจนที่สุดแตกตางกันถึง 
๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ โดยกลุมคนรวยที่สุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดสงูถึงรอยละ ๓๖.๘ ของรายไดทั้งหมด ขณะที่
กลุมคนจนที่สุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่สําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจที่ไมสมดุล 
สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไมทั่วถึง* ประชากรที่เกิดชวงป ๒๕๕๕-
๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยทั้งดานการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัว

อยูในกลุมคนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุมผูถือครองที่ดินรอยละ ๒๐ มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด     มีสัดสวนการถือครองที่ดินสูงกวากลุมผูถือครองที่ดินรอยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินนอยที่สุด 
๓๒๕.๗ เทา เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินวางเปลาของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและระหวางภูมิภาค 
มีปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ ๑๐ ที่มีฐานะความ
เปนอยูดีที่สุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเปนอยูดอย
ที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทา 

(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหวางภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป 
๒๕๕๖ พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖ เทา 

(๔) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเขาถึง
การคุมครองมากข้ึน จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพิ่มข้ึนจาก ๑.๒๙ ลานคน ในป ๒๕๕๕ เปน 
๒.๔๗๑ ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๔๒.๔ ในป ๒๕๕๗ อยางไรก็ตาม 
แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมลํ้าดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย เขา
ไมถึงกระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี้ ผูมี
รายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการที่ไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการ
ยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน 
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๒๓ 

 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับความ
คุมครองทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมรอยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุมผูดอยโอกาสมีหลักประกัน
ทางรายไดมั่นคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในป ๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพเพ่ิมข้ึนเปน
แบบขั้นบันไดตามชวงอายุ ๘.๓ ลานคน จากผูสูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ลานคน สวนผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพเพิ่มข้ึน
เปน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสท่ีอยูในครอบครัวยากจนให
ไดรับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม สวัสดิการดานที่อยูอาศัย
ยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบัน
กลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่ม
ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่อยูอาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูที่มีรายไดนอยและผูยากไร 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว ไมรูจัก
เสียสละไมเอื้อเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
การเขามาของแรงงานตางชาติที่กอใหเกิดการนาเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถิ่น 

๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีขึ้น ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความ
ตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และบูรณาการเปน
แผนตําบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือใหไดรับ
การสนับสนุนทั้งในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุมทํา
กิจกรรมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหงในป ๒๕๕๕ เปน 
๑๕๒,๓๗๗ แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑ ขององคกรทั้งหมด และ
องคกรการเงิน รอยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวง
ระยะเวลากวา ๑๐ ปที่ผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม 

 
๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมาก กอใหเกิดความเส่ือม
โทรมอยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

(๑) พื้นที่ปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหความตองการใชท่ีดิน
เพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยูอาศยั และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย พื้นที่ปาไมจึงถูกบุก
รุกทําลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในป 
๒๕๐๔ เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖ 

 (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและท่ีดินมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีขอจํากัดในการนําไปใช
ประโยชน การใชทรัพยากรที่ดินของประเทศยงัไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานที่เก่ียวของ การ
บริหารจัดการที่ดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ
กําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน 
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๒๔ 

 

(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชน
อ่ืนๆ จํานวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทําให
พ้ืนที่ปาชายเลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร เหลือเพียง ๑.๕ ลานไร ในป ๒๕๕๒ คิดเปน
การลดลงรอยละ ๓๔.๘ ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตร
ทั้งหมดตั้งแตป ๒๕๓๔ และหามการใชประโยชนอื่นๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปาชายเลนมี
สภาพดีขึ้น ในป ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลานตัน ลดลงจากป ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ 
ลานตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการ
สัตวน้ําที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใช
พลังงานดีขึ้น ความตองการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปที่ผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพื่อ
การบริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทาใหตองนําเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นโดยในป ๒๕๕๕ ตอง
นําเขาเพ่ิมขึ้นรอยละ ๖ อยูท่ีระดับ ๑.๐๘ ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ ๕๔ ของความตองการ
ใชในป ๒๕๕๕ และคิดเปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเขาสูงที่สุดคิดเปนรอยละ ๗๖ ของการ
นําเขาพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในป ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นรอยละ ๖.๘ อยูที่ระดับ ๑.๙๘๑ 
พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้น โดยมีอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของการใชพลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP รอยละ ๑ ขณะที่มี
การใชพลังงานเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทย
ประกอบดวย ๒๕ ลุมน้ําหลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ขณะที่การพัฒนา
แหลงเก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณน้ําทําธรรมชาติ มีแองน้ําบาดาลท้ังหมด ๒๗ แอง
น้ําบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในน้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร มีศกัยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมา
ใชได โดยไมกระทบตอปริมาณน้ําบาดาลที่มีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม การพัฒนานา
บาดาลขึ้นมาใช มีขอจํากัดในเรื่องขงความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง 
ขณะที่ภาพรวมความตองการใชน้ําในประเทศ ในป ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ลานลูกบาศกเมตร โดยที่
ศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ําของภาคสวนตางๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถจัดสรร
น้ําตามความตองการไดอีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศกเมตร 

 
๒.๓.๒ ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในป 
๒๕๕๗ สถานที่กําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชน
เพียงรอยละ ๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพิ่มสูงข้ึนถึง  ๑๙.๙ ลานตัน ในป ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในป 
๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป เนื่องจากความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัดซากของเสียเหลานี ้
หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตราย
จากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสียอันตรายกลับมาใช
ประโยชนใหมมากข้ึน แตยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการ
กําจัดสูง 
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๒๕ 

 

 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีขึ้น ในป ๒๕๕๗ พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง กาซโอโซน 
และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปญหา
สารอินทรียระเหยงาย ในขณะที่พ้ืนที่อื่น เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคามาตรฐาน 
แตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปที่ผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงเมื่อตนป ๒๕๕๗ 
ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่งเปนผลการปรับปรุง
มาตรฐานนามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เปน EURO ๔ ตั้งแตป ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและ
ทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลัก
คือปริมาณรถยนตจํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีขึ้นเปนลา
ดับ โดยความรวมมือและการทํางานระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และประชาชนดีข้ึน 

(๓) คุณภาพน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง ๑๐ ปที่
ผานมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ําท่ีอยู
ในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินที่มีปุยตกคางจากการเกษตรและ
การปศุสัตว และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไมเพียงพอตอการบําบัดน้ํา
เสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ลาน
ลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะที่ระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียที่เกิดขึ้นไดเพียงรอยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานที่
เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับที่ ๒ การจัดทาบัญชีกาซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป  ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพ่ิมเปน ๒๖๕.๙ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป ๒๕๔๗ โดยปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ ๓.๓ ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง ๕ ปที่ผาน
มา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ที่มีการดําเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการ
กักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนที่ดินมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนรอยละ ๑.๑ จึงสงผลใหภาค
ดังกลาวเปนภาคที่มีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของ
ประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบอยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม สราง
ความเสียหายนับเปนมูลคากวาหมื่นลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการ
ดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจําทุกปในมิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติที่สงผล
กระทบตอประชากรเปนจํานวนมากกวาภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ําทวมเปนภัยธรรมชาติที่สงผลใหประเทศไทยถูก
จัดอยูในลําดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงตนๆ ของโลก 
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๒๖ 

 

๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการ
ประเมินผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูใน
ระดับปานกลางในป ๒๕๕๖ แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูในระดับที่ตองเรงแกไข 
สถานการณดังกลาว ถือเปนความจาเปนของประเทศไทยท่ีจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน 
เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยางนอย ๖  ประการคือ 
(๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความมีสวนรวม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) 
หลักความคุมคา ขณะนี้ ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับ
ทองถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือใหไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชน
รัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ หาผลประโยชนให
ตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ กระทําการทุจริตเพ่ือใหไดงานจาก
ภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมี
แนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ที่ตนเองไดรับประโยชนมากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและ
จริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนา
เปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริต
หรือปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป ๒๕๔๔ โดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู
ที ่๗๒% ในป ๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเมื่อเทียบกับป ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลง
เมื่อเทียบกับป ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๗๗% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ใหความสําคัญในการ
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อมั่นแกผูลงทุนท้ังในประเทศและ
ตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓ สวนไดแก บริหารราชการ
สวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถ่ินที่ใชหลักการกระจายอํานาจที่สวนกลางไดมอบ
อํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยที่ไมขัดตอกฎหมายของประเทศ 
ทั้งสามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน รวมไป
ถึงการกําหนดนโยบายเพ่ือใหขาราชการนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน
ในโครงสรางของหนวยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนด
สวนราชการไวเปน ๒๐ กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ีกระทรวง หรือทบวง 
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๒๗ 

 

(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาท่ีตองแกไขการกระจาย
อํานาจใหแก อปท. ในระยะที่ผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใชงบประมาณเปน
ตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจ หนาที่และเพิ่มรายไดในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของทองถ่ินตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๒๕.๑๗ ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถายโอนภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติ
การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ฉบับที่ ๑ จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะตองถายโอน ๒๔๕ 
ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และ
ถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘ คน 
บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยูท่ีสถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และ
ลูกจางประจํา ๓,๐๙๘ คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาที่ตองการการแกไข เชน การทับซอนของอํานาจหนาที่และเขต
พ้ืนที่ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบลหรืองคการบริหารสวนตําบล ทําใหการ
จัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซื้อเสียง ทําใหการเลือกตั้งระดับทองถิ่นขาด
ความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซึ่งรายไดที่ทองถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสวนเพียง
รอยละ ๙.๙๐ ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเปนรอยละ ๑๐.๖๕ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ทองถิ่นจําเปนตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับ สงผล
ให อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรม การคา การบริการ การ
เปนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโต
ของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมีขอบเขตจากัด 

๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปชั่น 
ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจาง รับสินบน 
ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริตคอรรัปชั่นใน
ปจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญที่สูงเปนแสนลานบาท อันเนื่องจากการทุจริต
เชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมที่เกิดมากขึ้นในชวงที่รัฐเขามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพ่ิมข้ึนและในปจจุบันประเทศไทยประสบ
ปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
มาตรการตางๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถที่จะเขา
ไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 
๒๕๕๗ ขององคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ พบวาประเทศไทยได ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู
อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กนอยเทียบกับ
ป ๒๕๕๖ ที่ได ๓๕ คะแนน อยูอันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียนพบวา ประเทศไทยมีคะแนน
เทากับประเทศฟลิปปนส สวนประเทศสิงคโปรสูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึง
มีคอรรัปชันนอย) 
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๓. บริบทการเปล่ียนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘ ในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 
๔ (๓) ราคานามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ ๒.๑ โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๒.๐ และภาคบริการ
ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ และ (๖) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ 
๐.๒ และรอยละ ๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใตสมมุติฐานเหลานี้ เศรษฐกิจไทย
ในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคากลางของการประมาณการรอยละ ๓.๘ 
ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเปนประเทศ รายไดสูงในชวงป ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจ
ไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากขึ้น เม่ือคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว 
โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลังแรงงานที่จะหดตัวเรงขึ้นเปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่ง
จะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่ง
เปนสิ่งจําเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนของ
ประชากรผูสูงอายุ (๓) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐ ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพ่ือตอบสนอง
ความตองการในประเทศขยายตัวชาลง  

 (๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ที่การปรับตัวเขาสู
สังคมผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระการใชจายเพ่ือดูแลผูสูงอายุเพิ่มขึ้นทาใหการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจากัดมากขึ้น (๖) เกณฑรายไดข้ันต่ําสําหรับการเปนประเทศรายได
ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอปตามการเพ่ิมข้ึนของรายไดและมาตรฐาน
การครองชีพของประเทศสําคัญๆ เงื่อนไขดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงที่จะไมสามารถหารายไดที่เพียงพอ
ในการที่จะทําใหคนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาค
และในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงาน

ตองแบกรับการดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ ๑ 
คน และคาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน การขาดแคลน
กําลังแรงงานทําใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยในดานการ
ยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นชา ปญหาการคามนุษย และการขาด
การคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จําเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทย อาท ิ
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการพัฒนา
สินคาและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเปนตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคํานวณใหมอีกครั้ง
เมื่อการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑข้ันต่ําในป ๒๕๔๖ ซึ่งอยูที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร สรอ. ตอ
คนตอป 
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๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา 
ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาสการ

เขาถึงบริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศท่ีลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและผลประโยชนของ
การพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไมท่ัวถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญตกอยู
ในกลุมที่มีโอกาสและรายไดสูง ทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุมคนจนรอย
ละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทาในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังสงผลใหเกิดปญหา
ตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
อยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสารปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเปนเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพื้นที่นั้นๆ จึงจําเปนท่ีจะตองมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถิ่นทั้งปจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะชวยลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร 
รวมท้ังปญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานใน
พ้ืนที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน อยางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการคนในเมืองที่มากข้ึน จะสงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด 
การขนสงมีตนทุนต่ําลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากขึ้น นอกจากนี้ ความตองการ
แรงงานที่มากขึ้นจะมีสวนเอื้อหรือทําใหจําเปนตองมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของสถานประกอบการท่ีมีจํานวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอื้อตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
สําคัญๆ ที่จะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ 
หนวยงานของรัฐ องคการเอกชนหรือองคกรใดท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
การดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะเพ่ือใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐตองดําเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาและสรางโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ 
อํานาจหนาที ่และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมทั้งมี
กลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐ
ตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง 
และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเปนธรรมมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอรรัปชั่นทั้ง
การคอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพ่ือรายงาน
ขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย 
มาตรการ และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น 
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๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 

องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอาย ุหมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปขึ้นไปมากกวารอยละ ๑๐ ของประชากรรวม
ทั่วโลก โดยประเทศท่ีพัฒนาแลวจะใชระยะเวลาที่คอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางสั้นกวา สะทอนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุที่สั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปน
สังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากขึ้น นอกจากนี้ 
มีความตองการสินคาและบริการที่เหมาะกับผูสูงอายุมากขึ้น นับเปนโอกาสอยางมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนา
ดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการทองเที่ยว ที่พักอาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ 
รวมทั้งเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศท่ีพัฒนาแลว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กลายมาเปนรูปแบบการคาท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวา Internet of Things 
(เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศพัทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอ่ืนๆ เขา
ไวดวยกัน) เพ่ือผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะทาใหความสามารถใน
การแขงขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนที่มุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความโปรงใสและ
สิ่งแวดลอมมากข้ึน 

(๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะนํามาซึ่ง
โอกาสที่สําคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ๑) การลดขอจํากัดใน
ดานอุปสงคในประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่
ใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิตที่สูงข้ึนทั้ง
การผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบานและ ๓) โอกาสในการใชความไดเปรียบดานสถาน
ที่ตั้งและดานโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศท่ีพัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดานมาตรฐาน
ของการคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมตองปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนาสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปด
เสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินคาเกษตร สินคา
ก่ึงทุนและเทคโนโลยีเขมขน  
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รวมท้ังแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไมทั่วถึง ยังมีแนวโนมท่ีจะตอก

ย้ําปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากขึ้นและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจ
แบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเปนปจจัยที่จําเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดชวงแผนฯ 
๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ และแนวโนม
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศสําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบตอเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไมประสบความสําเร็จอยางเปน
รูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีท้ังโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคต ิและความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซ้ําเติมตอ

สถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพ่ิมขึ้น ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบตอความ
อุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืช
และสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีที่เกิดโรคระบาดใหม เกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พื้นที่ชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝง และการสูญเสีย
แนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ 
พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนม
เกิดบอยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผลกระทบตอภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขนและเปนแรงกดดันให
ประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขันทางการคา 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทาเปาหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา ๑๕ ป โดย
สหประชาชาติใหการรับรองแลวเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จานวน ๑๗ ขอ 
และเปาหมาย (Target) จํานวน ๑๖๙ ขอ  ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ตอง
เนนขจัดความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไมเทาเทียม
กันทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพรอมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพ่ือ
การพัฒนาในระดับโลกรวมกัน 
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๔. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการ
กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ตอง
ใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสู
ประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการ
กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทําขึ้น  ประเทศไทยเปน
ประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปน
ชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย 
แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

๔.๓ เปาหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดกัประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร 
สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม

ต่ํากวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการสงออก
ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศกึษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคณุภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอ้ือตอการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช

ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
(๕) มีการบริหารจดัการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 
 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดบัศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

๕.๑.๑ การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งดาน

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมี

ทักษะความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานทั้งระบบมีการเรียนรูขั้นพ้ืนฐานเพื่อ
สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวาง
สาขาการผลิตและระหวางพ้ืนที่การผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือ
แรงงานใหเปนมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนิน

ธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของ
ของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดที่มีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดที่เปนของตนเองมากขึ้น 
ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม
ขนสงเพื่อเชื่อมโยงพื้นที ่

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลัก
ในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 
ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือที่มีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมที่
เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบ
ราง เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
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๓๔ 

 

๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต 
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐมเปน

สินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับที่จาเปน
สําหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนที่และความ
ตองการของตลาดตั้งแตตนนาถึงปลายนาทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตร
จากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพื่อใหเกิดการประหยัด
จากขนาด พิจารณาพันธุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม 
ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือ
รองรับการเติบโตของการทองเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหครอบคลุมและ
ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการทองเที่ยวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมาย
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวใหสามารถแขงขันไดในระดับ
นานาชาติ รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุมทองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเที่ยวของ
พ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริมการ
สรางความเชื่อมโยงดานการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงขาย
คมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมทั้งระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปน
แหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิสติกส และพลังงาน รวมทั้งปจจัยสนับสนุน
การลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกตใชทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสราง
เศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมทั้งการใหความสําคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพ่ือสังคม 

 
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการ

เรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและ
โรคเรื้อรังตางๆ ที่จะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
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๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม

เพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดี

คนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคน
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู 

๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภัณฑสุขภาพและที่อยูอาศัย

สําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดย
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
ใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือขายที่มีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติทั้งในดาน
ศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลาง
ยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนา
รายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพใน
ทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบ
ของนโยบายสาธารณะที่มีตอสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบ
ที่หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
อยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู
ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอาย ุ

 
๕.๓ การลดความเหลื่อมลาทางสังคม 

๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจาง
แรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย 
โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลองกับพ้ืนที่ สรางหลักประกันรายไดแทนการ
อุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับ
ปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศกึษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  
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๓๖ 

 

 
(๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปน

นโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการ
รวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่ จําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย 
(Customized Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจาย
รวมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุน
ใหเกษตรกรรายยอยที่ไรที่ดินทากินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพื้นที่เปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. …. 
และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม รวมทั้งปรับโครงสราง
ภาษีที่เปนธรรม เชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน 

๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมาย
ที่ดนิ เปนตน 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอม

รองรับความเปนเมือง ทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตอความ
ตองการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริมและเรงรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดานการคา 
การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือ
ในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา 
ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 

๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบาน รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับการ
ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการ
ใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศ
ในภูมิภาคมากขึ้น 

 
๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ โดย
คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบ
สารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปาไมโดย
สงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและ
แบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายไดจาก
การอนุรักษ จัดสรรที่ดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทําฐานขอมูลท่ีดินเพ่ือการบริหารจัดการอยางเปน
ระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินที่เหมาะสม  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



๓๗ 

 

 
และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองที่ดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ําเพ่ือใหเกิดความ

ยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองคกรบริหารจัดการน้ําใน
ระดับพ้ืนที่ เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความขัดแยงเชิง
นโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การทองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรโดย
กําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใชมาตรการ
ควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรที่กอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใชแลวที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและคาธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดลอม การศกึษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 

๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขยีว สงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสู
หวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริมการ
ทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพ
ใหมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับ
ประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช
ใหมใหมากที่สุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่เหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการที่ยั่งยืน โดยให
ความรูแกประชาชน และการบังคบัใชกฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุม
น้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนา
ระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันนาทวม วางแผนปองกันเมืองและพื้นที่ชายฝง 
พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การ
ใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาต ิ
และการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนม
การเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
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๕.๖ การบริหารราชการแผนดินทีมี่ประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสรางความโปรงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวน

สามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจาง
โครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูลความกาวหนาตาม
กระบวนการยุติธรรม เชน คดีที่ไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและคดีท่ีประชาชนใหความ
สนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความคลองตัว
และมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับ
พ้ืนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สรางผลงานที่ มี
คุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ที่มีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปน
โครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง 
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 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพัฒนาภาค เปนแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทั้ง 
๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถ  ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบ
ไปดวย  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
กลาง   ยุทธศาสตรการพัฒ นาภาคใต   ซึ่ งองค การบริห ารส วนตํ าบลตํ าบลจันทร เพ็ญ นั้ นตั้ งอยู ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ดานเศรษฐกิจ ดานการเกษตร  การทองเท่ียว  การคาการลงทุน การพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดี
ทั้งรางกาย จิตใจและสติปญญา  รอบรู  เทาทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ สรางความ
มั่นคงดานอาหาร  แกไขปญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพา
ตนเองและดูแลครอบครัวไดอยางอบอุน  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ   ซึ่งแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมรีายละเอียดสรุปยอ  ดังนี ้   
  
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/
๒ บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน สํานักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมี สวนรวมของทุก
ภาคสวนจากทุกจังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล เปนธรรมและ มี
ภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับกับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองครวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชนของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง และ
พัฒนา  ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือใหสังคมสมานฉันทและอยูเย็น
เปนสุขรวมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตางๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดิน เพ่ือสรางโอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
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๔๐ 

 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 
 ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศ  เปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล 
ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี ้
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือเปนฐาน
การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทองเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เชน พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญ
ประเทศ-สระแกว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร
ธาน-ีนครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North South Economic Corridor) 
ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุร-ีฉะเชิงเทรา-สระแกว-บุรีรัมย-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศ โดยเนนพ้ืนที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมขนสงเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
เชิงพ้ืนที่ เชน การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
โครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน 
 ๒.๔ สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศใหยั่งยืน 
ไดแก พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองและแหลงอุตสาหกรรม และการจัดใหมีการ
จัดการใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ 
 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  (๑) เพิ่มศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว  การตั้ง
องคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นท่ีเพื่อสงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และสงเสริมความ
รวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 
  (๒) สรางคนใหมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีทั้งรางกาย จิตใจและสติปญญา  รอบรู  เทา
ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพไดอยางมีคณุภาพ 
  (๓) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร  แกไขปญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอยาง
อบอุน 
  (๔) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพ้ืนที่ปาไมใหได 
๑๕.๙ ลานไร หรือรอยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ปองกันการรุกพื้นที่ชุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน ฟนฟู
ดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทําเกษตรอินทรีย 
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๔๑ 

 

 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบดวยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลําภ ูและ
เลย) เนนการฟนฟูระบบนิเวศนเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรการสงเสริม
การคา การลงทุนและการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
  (๒) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบดวย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เนนใหความสําคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร 
สงเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน  กาฬสินธุ  มหาสารคาม และ
รอยเอ็ด  เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ และการลงทุนของภาค 
การใชประโยชนพื้นที่ชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด  การทําการเกษตรกาวหนา  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ ประกอบดวย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  สุรินทร  
มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการทองเที่ยวท้ังการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคณุคาเพิ่ม และพัฒนาเสนทาง 
  (๕)  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อํานาจเจริญ  มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและขาดแคลนน้ํา  การสราง
งานและรายไดจากการทองเท่ียวใหมากขึ้น 

 

 ๓.๓ โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project) 
(๑) โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพ่ือการสงออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเขมแข็ง 
(๗) โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 
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๔๒ 

 

 
 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๒ 
                  (สกลนคร  มุกดาหาร  นครพนม) 
 

วิสัยทัศน 
 “สังคมเขมแข็ง เกษตรกรรมนําการพัฒนาเสนทางการคาการทองเที่ยวสูประเทศเพ่ือนบานและจีนตอนใต” 
 
เปาประสงค 
 ๑. สังคมเขมแข็ง 
 ๒. เกษตรกาวหนา 
 ๓. การคามั่งคั่ง 
 ๔. ทองเที่ยวยั่งยืน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 
 ๑. เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
 ๒. การพัฒนาและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว 
 ๓. การพัฒนาการคา ความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานและจีนตอนใต 
 ๔. การพัฒนาสังคมใหเขมแข็งและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
แนวทางการพัฒนา 

๑. เพ่ิมมูลคาผลผลิตการเกษตร และพัฒนาอุตสาหกรรม 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตคุณภาพสินคาเกษตร และการบริหารจัดการสินคาเกษตร 
- สงเสริมการลงทุนเพ่ือสรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดเชิงรุกในกลุมจังหวัด 
- สงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรียในกลุมจังหวัด 

๒. การพัฒนาและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว 
- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
- พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
- สงเสริมการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
- พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
- สงเสริมการตลาดแนวใหมและประชาสัมพันธ เชิงรุกการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 

๓. การพัฒนาการคา และความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานและจีนตอนใต 
- กระตุนการคาการตลาดและสงเสริมการลงทุนของผูประกอบการ OTOP, SMEs สูความมั่งมีศรีสุข 
- สงเสริมการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคาและบริการสูสากล 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อเพ่ิมมูลคาการคาชายแดนสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  
- พัฒนาและสงเสริมความสัมพันธ ดานวัฒนธรรม ทองเที่ยว กีฬา แรงงาน การศึกษา การคมนาคม

ขนสงและสื่อสารมวลชน เชื่อมโยงในกลุมอาเซียน 
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   แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
  
วิสัยทัศน (Vision) 
 “ เปนแหลงเกษตรปลอดภัย กาวไกลการคา พัฒนาการทองเที่ยว ” 
 
พันธกิจ (Mission) 
 พันธกิจที่ ๑ บริหารยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตามปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจที่ ๒ ประสานงานสงเสริม สนับสนุน และเสริมสรางความรวมมือทุกภาคสวนในจังหวัดสกลนครอยาง

บูรณาการ สูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 พันธกิจที่ ๓ กํากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ด ี
 
คานิยม (Value)  
 “ อยูสกล รักสกล ทําเพ่ือสกลนคร ” 

  อยูสกล หมายถึง ขาราชการ เจาหนาที่ และประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสกลนคร ทั้งโดยการ
เกิดและที่อยูอาศัยอันมีความหลากหลายเชื้อสายเผาพันธุ มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อศรัทธาในศาสนาพุทธ 
ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม รวมทั้งขาราชการและเจาหนาที่จากภูมิลําเนาอื่นๆ  ที่เขามาปฏิบัติงานและหรือมา
ประกอบสัมมาอาชีพอยูในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
  รักสกล หมายถึง ขาราชการ เจาหนาที่ และประชาชนทั้งโดยการเกิดและที่อยูอาศัย ที่ปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ตางมีหัวใจและจิตวิญญาณของความรักความผูกพันกับจังหวัดสกลนคร ซึ่งเปนเมืองท่ีนาอยู 
ดวยภูมิอากาศ ธรรมชาติ รักศรัทธา คุณธรรมทางศาสนา มีจิตสํานึกหวงแหนความเปนสกลนคร 
  ทําเพื่อสกลนคร หมายถึง ขาราชการ เจาหนาที่  และประชาชนทั้งโดยการเกิดและที่อยูอาศัยท่ี
ปฏิบัติงานในจังหวัดสกลนคร ขาราชการที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดสกลนคร ไปปฏิบัติงานในจังหวัดอ่ืนๆ มีความรัก
สกลนคร การปฏิบัติหนาที่การงาน การประกอบสัมมาอาชีพ เปนการทํางานดวยหัวใจเพ่ือจังหวัดสกลนคร จึงตองเปน
บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ยึดมั่น ถือมั่นในความถูกตอง ดีงาม กลาทําในสิ่ง
ที่ถูกตอง 
 

เปาประสงครวม (Goal) 
 “ เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม และรายไดของประชาชน ” 

 

ตัวชี้วัด 
 ๑) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม จังหวัดสกลนคร (GPP) เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 จากปท่ีผานมา  
 ๒) รายไดตอหัวตอปของประชากรเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 จากปที่ผานมา 
 ๓) จํานวนฟารมที่ผานมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ้นอยางนอยปละ 30๐ แปลง/ฟารม 
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๔๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร 

๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒ การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเที่ยว 

๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยัง่ยืน 

๕ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
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๑.๔ ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  
  
วิสัยทัศน 
 สกลนครนาอยู มุงสูนวัตกรรม รองรับ AEC สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
  
พันธกิจ 
 ๑. จัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางน้ํา และไฟฟา 
 ๒. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
 ๓. สงเสริมและเสริมสรางการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบรอย 
 ๔. สงเสริมและเสริมสรางการคา การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
 ๕. สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๖. สงเสริมและเสริมสรางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๗. พัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอื่น 
 ๘. เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความมั่นคงของชาติ 
 
เปาหมายการพัฒนา 
 ๑. ประชาชนไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน อุปโภค และบริโภคอยางท่ัวถึง 
 ๒. ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบรอย 
 ๔. การคา การลงทนุ พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ไดรับการสงเสริมอยางเปนระบบ 
 ๕. สงเสริมการทองเที่ยว เผยแพรประเพณี และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอยางทั่วถึง 
 ๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟูอยางยั่งยืน ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 ๗. ประชาชนไดรับบริการสาธารณะที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพอยางทั่วถึง 
 ๘. ประชาชนรูรักสามัคคี และประเทศชาติมั่งคง 
 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเขตจังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔  ประกอบดวย  ๕  ยุทธศาสตร และ ๑๘  แนวทางการพฒันา  ดังนี้ 
 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑.๑ การพัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
  ๑.๒ การพัฒนาเกษตรและองคกรใหมีความเข็มแข็ง 
  ๑.๓ การพัฒนาเพ่ิมมูลคาสินคาเพ่ือสรางความเขมแข็งดานการตลาดสินคาเกษตรและเชื่อมโยง
เครอืขาย 
  ๑.๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
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 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเท่ียว 
  ๒.๑ การพัฒนาสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน สูเศรษฐกิจสรางสรรค 
  ๒.๒ การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยว 
  ๒.๓ การพัฒนาสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมอาชีพ 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 
  ๓.๑ การพัฒนาสงเสริมใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได 
  ๓.๒ การพัฒนาจัดระบบการศกึษาใหทั่วถึง 
  ๓.๓ การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการสุขภาพอยางท่ัวถึง 
 ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบรูณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 
  ๔.๑ การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรชาติอยางยั่งยืน 
  ๔.๒ การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี 
 ๕. ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
  ๕.๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ๕.๒ การพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอย 
  ๕.๓ การพัฒนาองคกรและบุคลากร 
  ๕.๔ การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
  ๕.๕ กําหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
  ๕.๖ เสริมสรางความรูรักสามัคค ีและเสริมสรางความมั่นคงของชาติ 
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๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน 
  “ ชุมชนนาอยู ผูคนมีความรู  คูคณุธรรม  นําพาเศรษฐกิจ  ปลูกจิตสํานึกรักษธรรมชาติ ” 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร 

(๑) ยุทธศาสตรดานบริหารงาน 
-  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  การพัฒนาระบบ 

คอมพิวเตอรและประมวลผลขอมูลทั่วไปขององคกร กิจการทะเบียน  การปกครอง  การประชาสัมพันธ 
-  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานทั่วไป  การรองทุกขรองเรียน  การประสานงาน  

กิจการสภา  การเลือกตั้ง  การจัดทําคําสั่งประกาศ  การพัฒนาบุคลากร 
-  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานทั่วไป  สงเสริมการสรางประชาธิปไตยในทองถิ่น   

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  การบูรณาการจัดทํางบประมาณทุกระดับ 
    

(๒) ยุทธศาสตรดานรักษาความสงบ 
-  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบภายใน  การวางแผนปองกันภัย   การประชาสัมพันธ

ปองกันภัย   พัฒนาระบบขอมูลการปองกันและเตือนภัย   สงเสริมการถายโอนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-  แนวทางการพัฒนางานเทศกิจ การบริหารและการบังคับการเทศกิจ กิจกรรมดานนิติการ  

การรักษาความสงบเรียบรอย  การบังคบัใหเปนไปตามกฎหมายทองถ่ิน  การรักษาความปลอดภัยสถานที่อาคาร 
   -  แนวทางการพัฒนางานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   การดําเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย  การปองกันอัคคีภัย  ศูนยวิทยุสื่อสาร 

 

(๓) ยุทธศาสตรดานการศึกษา 
-  แนวทางการพัฒนางานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศกึษา    การบริหารงานวิชาการ    

การบริหารงานบุคคล   การบริหารทั่วไป    การบริหารการศึกษา   การวางแผนและสถิติ  การเงินและบัญชี 
-  แนวทางการพัฒนางานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   งานโรงเรียน   งานนิเทศ  

กิจกรรมเด็กและเยาวชน   การบริการผลิตสื่อการสอน 
-  แนวทางการพัฒนางานระดับมัธยมศึกษา   งานโรงเรียน  งานนิเทศ  กิจกรรมเด็กและ

เยาวชน   การบริการผลิตสื่อการสอน 
-  แนวทางการพัฒนางานศึกษาไมกําหนดระดับ   การศึกษานอกโรงเรียน   งานกิจกรรม 

นักเรียน   งานนิเทศ   การบริหารสนับสนุนการศึกษา   กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด  การสงเสริมพัฒนาหลักสูตร  
การศึกษาอื่นๆ  การศึกษาพุทธศาสนาหลักธรรมคาํสอนอ่ืนๆ จัดทําหลักสูตรทองถิ่นเก่ียวกับปูชนียบุคคลที่สําคัญของ
ทองถ่ิน     
 

(๔) ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 
-  แนวทางการรักษาพยาบาล  การเภสัชกรรม  งานทันตสาธารณสุข  งานเวชกรรมสังคม  

บริการสงเสริมอนามัย  สถานพักฟน  การชันสูตรและรังสีวิทยา 
-  แนวทางการปองกันและบําบัดยาเสพติด  การปองกันและบําบัดโรคเอดส  สงเสริม

กิจกรรมกีฬา   ควบคุมคณุภาพสินคาและบริการใหอยูในมาตรฐานและมีความปลอดภัย 
-  แนวทางการบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ  งานวิจัยสาธารณสุข    

การพัฒนาศูนยบริการสาธารณสุข  การสงเสริมแพทยแผนไทย  การใหบริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่   
การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน 
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-  การสงเสริมแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  การเก็บรวบรวมองคความรูดาน
การแพทยแผนไทย  การใชประโยชนและแผนการบริหารจัดการดานการแพทยแผนไทย   
   

(๕) ยุทธศาสตรดานสังคมสงเคราะห    
-  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห  เด็กและเยาวชน  การสงเคราะห

ผูสูงอายุ  การสวัสดิการสังคมผูปวยโรคเอดส  การสวัสดิการสังคมผูพิการ 
-  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 

สตรี   คนชราและผูดอยโอกาส  การสงเสริมกิจกรรมเยาวชนเพ่ือเสริมสรางความสามัคคีอันดีในทองถิ่น  การสงเสริม
ดานที่พักอาศัยใหแกผูยากไร  ผูดอยโอกาส  ผูยากจนใหมีที่อยูอาศัย 

-  การสงเสริมสวัสดิการชุมชน 

 

(๖) ยุทธศาสตรดานเคหะและชุมชน 
-  แนวทางการพัฒนางานไฟฟาถนน   การวิศวกรรม   การสาธารณูปโภค   งานสถานที่ไฟฟา

สาธารณะ 
-  แนวทางการพัฒนางานสวนสาธารณะ  การกอสรางปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ  

สนามเด็กเลน   สวนสุขภาพ 

 

(๗) ยุทธศาสตรดานการสรางความเขมแข็งของชุมชนและการสงเสริมอาชีพ 
-  แนวทางการพัฒนางานส งเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ งของชุมชน  การจัด

ประชุมสัมมนา   กิจกรรมใหความรูทางดานวิชาการ   กิจกรรมเพื่อใหเกิดการ  รวมคิด  รวมทํา  รวมแกไขปญหา
ชุมชน   กิจกรรมที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  สรางเครือขายศูนยการเรียนรูสายอาชีพ
ใหกับชุมชนในทองถ่ิน   และการสงเสริมอาชีพ 

-  แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป   การจัดตั้งประชาคม  สงเสริมกองทุนหมูบาน
และชุมชน 

(๘) ยุทธศาสตรดานการศาสนาวัฒนธรรม  นันทนาการ และการทองเที่ยว 
-  แนวทางการพัฒนางานกีฬาและนันทนาการการสงเสริมกิจกรรมกีฬา  งานมวลชนดาน

กีฬาและนันทนาการ 
-  แนวทางการพัฒนางานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น   สงเสริมการศาสนา  ฌาปนกิจสถาน  

อนุรักษวัฒนธรรมวิถีชีวิต   ประเพณีทองถิ่น  อนุรักษโบราณสถาน   โบราณวัตถุและงานศิลป  ภูมิปญญาชาวบาน  
สงเสริมการสรางผลิตภัณฑชุมชน   ปลูกฝงจิตสํานึกประชาชนในชาติใหมีความจงรักภักดีในสถาบัน  จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนดวย 

-  แนวทางการพัฒนางานวิชาการ  ศึกษาวิจัย  วางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว  
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว   ใหบริการทองเท่ียว   งานวางแผนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว  อนุรักษแหลงทองเที่ยว 

 

(๙) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
-  แนวทางการพัฒนางานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  งานสํารวจออกแบบ   งานควบคุม

การกอสราง   งานตรวจสอบการกอสราง   งานศูนยเครื่องจักรกล   งานควบคุมอาคาร   ผังเมือง  งานควบคุมการ
ซอมบํารุงทางและเครื่องจักรกล 

-  แนวทางการพัฒนางานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  การบังคับใหเปนไปตามกฎหมายทองถิ่น   
การสาธารณูปโภค  การพัฒนาบริการโครงสรางพื้นฐาน   พัฒนาระบบคมนาคมขนสงทางบก  พัฒนาระบบคมนาคม
ขนสงทางน้ํา  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
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(๑๐) ยุทธศาสตรดานการเกษตร 
-  แนวทางการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร  การเกษตรอินทรีย   การเกษตรปลอดภัย  

งานวางแผนสงเสริมการเกษตร งานวิชาการใหบริการดานวิชาการการเกษตร  งานสวัสดิการการเกษตร   งานสงเสริม
ความรูการเกษตร   สงเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม   สงเสริมการใชพลังงานทดแทน   สงเสริมการใชวัสดุธรรมชาติ
ทดแทนวัสดุที่สงผลกระทบตอภาวะโลกรอน   การลดการใชสารเคมีเพื่อการเกษตร  สนับสนุนบทบาทชุมชนในการ
บริหารจัดการน้ํา  สงเสริมพัฒนาองคกรเกษตรกรสถาบันเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชนและเครือขาย 

-  แนวทางการพัฒนางานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม   ปาไมชุมชน  ขุดลอกแหลงน้ําคูคลอง
เพ่ือการเกษตร   ชลประทานขนาดเล็ก   ชลประทานขนาดกลาง   ชลประทานขนาดใหญ   โครงการปลูกหญาแฝก
ตามแนวพระราชดําริ   โครงการปลูกและฟนฟูปาตามแนวพระราชดําร ิ

-  สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุพืช   กลาไม  และการผลิตพันธุสัตว 
 

(๑๑) ยุทธศาสตรดานการพาณชิย 
-  แนวทางการพัฒนางานกิจการสถานธนานุบาล 
-  แนวทางการพัฒนางานกิจการประปา งานผลิต งานจําหนายและบริการ งานมาตรวัดน้ํา   

งานธุรการ   งานการเงินและบัญชี 
-  แนวทางการพัฒนางานตลาดสด  งานจัดระเบียบตลาดสด  งานบริหารงานตลาดสด 
-  แนวทางการพัฒนางานโรงฆาสัตว   การบริหารงานโรงฆาสัตว 
-  แนวทางการวางแผนสงเสริมการลงทุน   พาณิชยกรรม  และการทองเที่ยว  สงเสริมการ

บริหารจัดการพิพิธภัณฑภูพาน 

         

(๑๒) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมือง 
-  การสงเสริมการพัฒนาการเมืองทองถ่ิน 
-  การเสริมสรางความรูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน  
   ประมุข 
-  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน 

 

(๑๓) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
-  แนวทางการพัฒนางานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   ระบบการรักษาความสะอาด   

ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     
-  แนวทางการพัฒนางานบําบัดน้ําเสีย   ระบบควบคุมบําบัดน้ําเสีย   ระบบการรักษา 

ความสะอาดคูคลองระบายน้ํา 
-  แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

สงเสริมการสรางความรูความเขาใจใหประชาชนตระหนักทางดานสิง่แวดลอม 
-  การจัดการควบคุมมลพิษ   

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



๕๐ 

 

๒.๓ เปาประสงค 
 1. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวก  สะอาดและเพียงพอกับความตองการของประชาชน 
  2. เด็ก เยาวชน และประชาชนเรียนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
  3. ราษฎร  เด็ก  และเยาวชนไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จรยิธรรม 
  4. ประชาชนสมีรายไดจากการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
  5. ราษฎรใชทรัพยากรปาไมอยางมีคุณคาและเกิดประโยชน 
 
๒.๔ ตัวชี้วัด 
 ๑. รอยละของครัวเรือนที่มีความสะดวกดานโครงสรางพ้ืนฐาน  รวดเร็ว  และเพียงพอ 
 ๒. จํานวนรอยละของประชากรที่ไดรับการศึกษา 
 ๓. จํานวนรอยละของประชากรที่ไดรับการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
 ๔. จํานวนรอยละของประชากรที่มีรายไดจากการประกอบอาชีพ 
 ๕. จํานวนรอยละของประชากรที่ใชทรัพยากรปาไมอยางมีคุณคา  
 
๒.๕ คาเปาหมาย 

 

 เปาหมาย  (Targets) 
ป  5๖ ป  5๗ ป  5๘ ป  5๙ ป  ๖๐ 
60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 
50 % 60 % 70 % 80 % 100 % 
80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 
60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 
60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

 
๒.๖ กลยุทธ 
 ๑. การใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐาน ใหมีความสะดวก  สะอาดและเสมอภาค  โดยการพัฒนาเสนทาง
สัญจรไป – มา   ระบบประปา  แหลงน้ํา  และระบบไฟฟาใหครอบคลุมทุกหมูบานในรูปแบบมาตรฐานและเปนศูนย
ขอมูลบริการสาธารณะที่ครบวงจร 
 ๒. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไปใหจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และ
สามารถรับรูขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย 
 ๓. ใหประชาชน  เด็กและเยาวชนไดรับการเสริมสราง คุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้ง  สงเสริม  สนับสนุนและ
บํารุงรักษาศิลปะ   จารีตประเพณี   วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน                       
 ๔. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน  และสงเสริมผลิตภัณฑในแตละหมูบาน  บํารุงและสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของราษฎร  
 ๕. จัดใหมีการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม   ปรับปรุงบํารุงรักษา   สถานที่ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ของตําบล 
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๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร 
 ๑. การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
 ๒. การพัฒนาระบบการศกึษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
 ๓. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
 ๔. การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางยั่งยืน 

๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  
 
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  
ดังนี้ 
   

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล    

เปาประสงค  

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 
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๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององคการ
บริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญโดยใชเทคนิค  SWOT  analysis 

 ปจจัยภายใน จุดแข็ง  (strength : S)  
  1.  มีสถานศึกษาเปดทําการสอน ระดับประถมศกึษา  4  แหง และโรงเรียนขยายโอกาส       
จํานวน  ๒  แหง 
   2.  มโีรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล  จํานวน    1    แหง 
           3.  มีการรวมกลุมอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่  คือ   
    -    กลุมอาชีพถักไมกวาด   
    -    กลุมอาชีพเลี้ยงโค – กระบือ            
    -    กลุมเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสตกิ     
   4.   อินเตอรเนต็ประจําตําบล เพ่ือบริการประชาชนในการสืบคนขอมูล 
   5.   มีการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ 
   6.   มีสภาวัฒนธรรมที่สงเสรมิและอนุรักษประเพณีบุญประจําป 
   7.   มีทรัพยากรธรรมชาติที่เปนแหลงอนุรักษและทองเที่ยว  (อางเก็บน้ําหวยหวด) 
   8.   มีสมาชิก อปพร. จํานวน  ๕๖   คน  พรอมปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการ
รักษาความสงบเรียบรอย    

๙.   มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ ในการปฏิบัติหนาที่  มีการแบงแยก
มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และ บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   ๑๐. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

   จุดออน  (Weak : W) 

        1.  งบประมาณมีจํานวนจํากัด มีรายไดที่ไดรับการจัดสรร ไมเพียงพอตอการพัฒนา 
        2.  เยาวชนขาดความตระหนักในการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนาของหมูบาน 
       3.  กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มีการแกไขเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
        4.  มีพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบท่ีอยูหางไกล ไมสามารถบริหารการพัฒนาใหเปนไปอยางทั่วถึงและ

ครอบคลุม 
   5.  ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค  และน้ําเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ 
    6.   เสนทางการสัญจร ไป-มา ยังไมสะดวกเทาที่ควร 
   7.  ไฟฟาภายในหมูบาน /ท่ีสาธารณะ / ไฟฟาไปแหลงการเกษตรยังไมทั่วถึง 
   8.  ทุนการศึกษาและอุปกรณทางการศึกษา สําหรับเด็กนักเรียนมีไมเพียงพอ 
     9.  น้ําทวมขังบริเวณชุมชน  และพ้ืนที่การเกษตรในชวงฤดูฝน 
     10. ปญหาการวางงาน  รายไดนอย 
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   ปจจัยภายนอก โอกาส (Opportunity : O) 

 1.  การกระจายอํานาจใหทองถ่ิน 
 2.  มีกลุมอาชีพประจําตําบล 
 3.  การบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 4.  มีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการบริหารกิจการที่ดี 
 5.  มีแหลงทองเที่ยวตามประเพณีไทย 
 6.  มีแหลงธรรมชาติที่ควรคาการอนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยว  (อางเก็บน้ําหวยหวด   และ  
         พิพิธภัณฑบานบึงสา) 

   อุปสรรค ( Threat : T) 

 1.  ความขัดแยงทางการเมือง 
 2.  ปญหาภัยธรรมชาต ิ 
 3.  เยาวชนมั่วสุมอบายมุข 
 4.  แหลงจางงานยังอยูศูนยกลางในตัวเมือง 
 5.  ภาวะเศรษฐกิจที่ผันแปรมีผลกระทบตองบประมาณขององคกร 
 6.  ตลาดกลางในการรองรับผลผลิตทางการเกษตรยังไมเพียงพอ 
 7.  ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจ ในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาตําบล 

        8. หวงระยะเวลาในการจัดสรร / เบิกจายเงินอุดหนุนของรัฐบาลลาชาไมแนนอน 
                  9. ผลจากการถายโอนภารกิจทําใหมีงาน / หนาที่เพ่ิมขึ้น แตไมมีบุคลากรมารองรับ 
        10. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน ยังมุงเนนเฉพาะงบประมาณและประโยชนของสวนราชการ 
                     ของแตละหนวยงานนั้นเปนหลัก 
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๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนั้น  ไดทําการประเมินสถานการณ
สภาพแวดลอมภายนอกที่เก่ียวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้    
 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสราง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหลงนํ้าใน
การเกษตรและน้าํประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม
พอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน 

- แหลงนํ้าและน้ําประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล 

- ประชาชนมีแหลงนํ้า
และมีน้ําประปาใช
อยางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟาสองสวางทางและที่
สาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได
ทั้งหมด 

- ไฟฟา - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปองกันการ
เกิดอาชญากรรมได 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ํายังไมเพียงพอ เกิด
การอุดตัน สงกลิ่นเหม็นกอ
ความรําคาญ 

- ราง/ทอระบายน้ํา - พื้นที่ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล 

- มีรางระบายน้าํ
สามารถระบายน้ําได
สะดวก ไมอุดตัน ไม
สงกลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ 

๔) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสญัจรไปมา
เพ่ิมมากขึ้นและองคการ
บริหารสวนตําบลไมสามารถ
ดําเนินการไดเน่ืองจากพื้นที่
ยังไมเปนทีส่าธารณะ จะ
ดําเนินการไดก็ตอเมื่อตอง
เปนที่สาธารณะ   

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมที่
เปนสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการใหดําเนินการ 

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

๒. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม โรคระบาด โรคตดิตอ 

- ดานสาธารณสุข - ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล 

ในพ้ืนที่ไมมีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม  ดรคระบาด  
โรคตดิตอ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีปวย
เปนโรคเรื้อรังแนวโนมที่
เพ่ิมขึ้น เชน เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุมเสี่ยง
และผูปวย 
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ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ําเสีย
เพ่ิมมากขึ้น 

 - ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล 

- ปริมาณขยะและน้ํา
เสียถูกกําจดัใหหมด
ดวยวธิกีารที่ถูกตอง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได
ถูกตอง 

๕) ประชาชนในพื้นท่ีบางราย
มีที่อยูอาศัยไมมั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยูอาศัย - ประชาชนในพื้นที่ท่ี
ไดรับความเดือนรอน
เรื่องที่อยูอาศัย 

- ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความชอยเหลือ
ซอมแซมที่อยูอาศัยให
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากขึ้นทําให
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บานเรือนทําใหเกิดเปน
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล 

- ควบคุมการกอสราง
อาคารบานเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไมเกิด
ปญหาจากการ
กอสรางอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคนํ้าที่ยังไม
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เชน 
จากน้ําฝน น้ําที่ไมไดคุณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล 

- ประชาชนบริโภคน้ํา
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไมพอเพียง เด็ก
นักเรียนไมไดรับการศึกษาตอ
ในระดับที่สูงกวาขั้นพื้นฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน   

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนไดรับารศึกษา
ที่สูงข้ึน มีงบประมาณ
ในการศกึษาเลาเรียน 

๒) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตาม
ลําพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผูสูงอายุและเด็กใน
เขตองคการบริหาร
สวนตําบล   

- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลที่ด ี
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๕๖ 

 

 

 

 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดํารงชีวิต 

 - ผูพิการในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล 

- ผูพิการไดรบัความ
ชวยเหลือในการ
ดํารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวยัรุนตดิ
เกมส สิ่งลามก  บุหรี่ เหลา 
สารเสพตดิ และทองกอนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุนใน
เขตองคการบริหาร
สวนตําบล 

- เยาวชนและวัยรุนมี
อนาคตที่ด ี

๕) ประชาชนกรอายต้ัุงแต 
๓๕ ขึ้นไป  ไมไดตรวจ
สุขภาพประจําป  

- ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลท่ีอายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดรบัการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรทีสู่บบุหรี่ และ
ดื่มสรุา 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

๓. ดานการวางแผน 
การสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว 

๑) ประชาชนไมมีการ
วางแผนในการดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดําเนินงานไดเอง 

๒) ขาดแหลงเงนิลงทุนใน
การทํากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล 

- มีแหลงเงนิทุนใน
การทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จําหนายสินคา 
 

- การพาณิชย  กรรม - รานคาแผลงลอย - รานคาแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จําหนายสินคา 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ําระยะทางในการ
ขนสงผลผลติไกลจากแหลง
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพื้นที ่ - ผลผลิตมรีาคาสูงข้ึน 

๕) คาแรงต่ําคาครองชีพสูง
ขาดแคลนการจางงาน 

- ผูประกอบอาชีพ
รับจาง 

- คาแรงสูงข้ึน
เหมาะสมกับคาครอง
ชีพ มีการจางงานมาก
ขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเฉลีย่ตอ
ป ต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ บาท    

- ประชาชนท่ีมีรายได
ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน 

- ไมมีครัวท่ีตกเกณฑ
มาตราฐานรายได 
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๕๗ 

 

 

 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๗) ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลไมมีแหลง
ทองเที่ยวและกิจกรรมการ
ทองเที่ยว 

- การทองเท่ียว - ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล 

- มีแหลงทองเท่ียวใน
เขตองคการบริหาร
สวนตําบลและ
สงเสริมกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 

๔. ดานการจัด
ระเบียบชมุชนและ
การรกัษาความสงบ
เรียบรอย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพ่ิม
มากขึ้นอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุขึ้นได 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เชน ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพ่ือเตือนให
ระมัดระวัง 

๒) มีการทําลายและลักขโมย
ทรัพยสินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

- ประชาชนและสวน
ราชการ 

- มีการปองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนละสวน
ราชการ เชน การ
ติดตั้งกลองวงจรปด  
การใหผูนํา อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๕. ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

๓) เปนพ้ืนที่ที่มีดินเคม็และ
น้ําใตดินเปนน้ําเค็มหรือมีรส
กรอย ไมสามารถใชใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได 

- ดินและน้ําใตดิน - พื้นที่ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล 

- ปญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหลงน้ํา
จากแหลงอ่ืนเพ่ิมมาก
ขึ้น   

๔) มีปญหาเรื่องขยะและน้ํา
เสียเพิม่มากขึ้นสงกลิ่นเหม็น
รําคาญ 

- สิ่งแวดลอม - ผูประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
องคการบริหารสวน
ตําบล 

- ปญหาขยะและน้ํา
เสียลดลง 
ผูประกอบการ
สามารถกําจัดขยะ
และน้ําเสียเองไดโดย
ไมสงผลกระทบตอ
ชุมชน  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



๕๘ 

 

๖. ดานศลิปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปญญาทองถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและ๓มิปญหา
ทองถ่ินถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล 

- ยกยอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญชาวบาน
ในโอกาสตางๆ เพ่ือ
เปนตัวอยางแก
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ไมถูกลืมและ
คงอยูสืบไป 
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๕๙ 

 

สวนที่ สวนที่ ๓๓  
 
 

 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนนุ 

๑ ดานบริหารงาน บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด  
 
 
 
 
 
 
 
องคการ
บริหาร 
สวนตําบล
จันทรเพ็ญ 

๒ ดานรักษาความสงบ รักษาความสงบภายใน การรักษาความสงบภายใน สํานักงานปลัด 

๓ ดานการศึกษา บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

๔ ดานการสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กอง
สาธารณสุขฯ 

๕ ดานการสังคมสงเคราะห บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการฯ 

๖ ดานเคหะและชุมชน บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

๗ ดานการสรางความเขมแข็ง
ของชุมขนและการสงเสรมิ
อาชีพ 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการฯ 

๘ ดานการศาสนาวัฒนธรรม 
นันทนาการ และการ
ทองเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

๙ ดานโครงสรางพื้นฐาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

๑๐ ดานการเกษตร การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักงานปลัด 

๑๑ ดานการพาณิชย การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม ๑๑ ยุทธศาสตร ๔ ดาน ๑๑ แผนงาน ๖ สํานกั/กอง 
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๘๕ 

 

สวนที่ สวนที่ ๔๔  
 
 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



๘๖ 

 

ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

 
  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี ้

แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องคการบริหารสวนตําบลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ

โดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี ้
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 
 

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซอน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุงยากมากขึ้น 
 ๓.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําไดยากและบาง

เรื่องอาจทําไมได   
 
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่นและใหมีความสอดคลองกัน   
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการคลังในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ

ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๔)  องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดาน

ที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม 
 
 
 

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

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



 
 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ 
 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๖๑ ป  ๒๕๖๒ ป  ๒๕๖๓ ป  ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕ รวม   ๕  ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑)  ยุทธศาสตรดานการบริหารงาน 
     ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     ๑.๒  แผนงานงบกลาง 
 

 
๖ 
๗ 

 
๙๖๐,๐๐๐ 

๒,๑๑๘,๐๐๐ 

 
๖ 
๗ 

 
๙๖๐,๐๐๐ 

๒,๑๑๘,๐๐๐ 

 
๖ 
๗ 

 
๙๖๐,๐๐๐ 

๒,๑๑๘,๐๐๐ 

 
๖ 
๗  

 
๙๖๐,๐๐๐ 

๒,๑๑๘,๐๐๐ 

 
๖ 
๗ 

 
๙๖๐,๐๐๐ 

๒,๑๑๘,๐๐๐ 

 
๓๐ 
๓๕ 

 
๔,๘๐๐,๐๐๐ 

๑๐,๕๙๐,๐๐๐ 

รวม ๑๓ ๓,๐๗๘,๐๐๐ ๑๓ ๓,๐๗๘,๐๐๐ ๑๓ ๓,๐๗๘,๐๐๐ ๑๓ ๓,๐๗๘,๐๐๐ ๑๓ ๓,๐๗๘,๐๐๐ ๖๕  ๑๕,๓๙๐,๐๐๐ 
๒)   ยุทธศาสตรดานรักษาความสงบ 
      ๒.๑  แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
 

 
๘ 

 
๙๑๐,๐๐๐ 

 
๘ 

 
๙๑๐,๐๐๐ 

 
๘ 

 
๙๑๐,๐๐๐ 

 
๘ 

 
๙๑๐,๐๐๐ 

 
๘ 

 
๙๑๐,๐๐๐ 

 
๔๐ 

 
๔,๕๕๐,๐๐๐ 

รวม ๘ ๙๑๐,๐๐๐ ๘ ๙๑๐,๐๐๐ ๘ ๙๑๐,๐๐๐ ๘ ๙๑๐,๐๐๐ ๘ ๙๑๐,๐๐๐ ๔๐ ๔,๕๕๐,๐๐๐ 
๓)   ยุทธศาสตรดานการศกึษา 
     ๓.๑ แผนงานการศึกษา 
 

 
๑๒ 

 
๖,๓๔๙,๘๐๐ 

 
๑๒ 

 
๖,๓๔๙,๘๐๐ 

 
๑๒ 

 
๖,๓๔๙,๘๐๐ 

 
๑๒ 

 
๖,๓๔๙,๘๐๐ 

 
๑๒ 

 
๖,๓๔๙,๘๐๐ 

 
๖๐ 

 
๓๑,๗๔๙,๐๐๐ 

รวม ๑๒ ๖,๓๔๙,๘๐๐ ๑๒ ๖,๓๔๙,๘๐๐ ๑๒ ๖,๓๔๙,๘๐๐ ๑๒ ๖,๓๔๙,๘๐๐ ๑๒ ๖,๓๔๙,๘๐๐ ๖๐ ๓๑,๗๔๙,๐๐๐ 
๔)  ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 
     ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข 
 

 
๑๑ 

 
๘๐๐,๐๐๐ 

 
๑๑ 

 
๘๐๐,๐๐๐ 

 
๑๑ 

 
๘๐๐,๐๐๐ 

 
๑๑ 

 
๘๐๐,๐๐๐ 

 
๑๑ 

 
๘๐๐,๐๐๐ 

 
๕๕ 

 
๔,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๑ ๘๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๘๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๘๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๘๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๘๐๐,๐๐๐ ๕๕ ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
๕)  ยุทธศาสตรดานสังคมสงเคราะห 
     ๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

 
๗ 

 
๔๒๐,๐๐๐ 

 
๗ 

 
๔๒๐,๐๐๐ 

 
๗ 

 
๔๒๐,๐๐๐ 

 
๗ 

 
๔๒๐,๐๐๐ 

 
๗ 

 
๔๒๐,๐๐๐ 

 
๓๕ 

 
๒,๑๐๐,๐๐๐ 

รวม ๗ ๔๒๐,๐๐๐ ๗ ๔๒๐,๐๐๐ ๗ ๔๒๐,๐๐๐ ๗ ๔๒๐,๐๐๐ ๗ ๔๒๐,๐๐๐ ๓๕ ๒,๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.๐๑ 

๖
๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



 
 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ 
 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๖๑ ป  ๒๕๖๒ ป  ๒๕๖๓ ป  ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕ รวม   ๕  ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖)  ยุทธศาสตรดานเคหะและ
ชุมชน 
     ๖.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
๔๓ 

 
๑๔,๖๕๐,๐๐๐ 

 
๔๓ 

 
๑๔,๖๕๐,๐๐๐ 

 
๔๓ 

 
๑๔,๖๕๐,๐๐๐ 

 
๔๓ 

 
๑๔,๖๕๐,๐๐๐ 

 
๔๓ 

 
๑๔,๖๕๐,๐๐๐ 

 
๒๑๕ 

 
๗๓,๒๕๐,๐๐๐ 

รวม ๔๓ ๑๔,๖๕๐,๐๐๐ ๔๓ ๑๔,๖๕๐,๐๐๐ ๔๓ ๑๔,๖๕๐,๐๐๐ ๔๓ ๑๔,๖๕๐,๐๐๐ ๔๓ ๑๔,๖๕๐,๐๐๐    ๒๑๕ ๗๓,๒๕๐,๐๐๐ 
๗)  ยุทธศาสตรดานการสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและการสงเสริม
อาชีพ 
      ๗.๑  แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

 
 

๘ 

 
 

๑,๐๖๐,๐๐๐ 

 
 

๘ 

 
 

๑,๐๖๐,๐๐๐ 

 
 

๘ 

 
 

๑,๐๖๐,๐๐๐ 

 
 

๘ 

 
 

๑,๐๖๐,๐๐๐ 

 
 

๘ 

 
 

๑,๐๖๐,๐๐๐ 

 
 

๔๐ 

 
 

๕,๓๐๐,๐๐๐ 

รวม ๘ ๑,๐๖๐,๐๐๐ ๘ ๑,๐๖๐,๐๐๐ ๘ ๑,๐๖๐,๐๐๐ ๘ ๑,๐๖๐,๐๐๐ ๘ ๑,๐๖๐,๐๐๐ ๔๐ ๕,๓๐๐,๐๐๐ 
๘)   ยุทธศาสตรดานการศาสนา
วัฒนธรรม  นันทนาการและการ
ทองเที่ยว 
     ๘.๑ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

๑๒ 

 
 

๒,๘๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๒ 

 
 

๒,๘๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๒ 

 
 

๒,๘๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๒ 

 
 

๒,๘๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๒ 

 
 

๒,๘๑๐,๐๐๐ 

 
 

๖๐ 

 
 

๑๔,๐๕๐,๐๐๐ 

รวม ๑๒ ๒,๘๑๐,๐๐๐ ๑๒ ๒,๘๑๐,๐๐๐ ๑๒ ๒,๘๑๐,๐๐๐ ๑๒ ๒,๘๑๐,๐๐๐ ๑๒ ๒,๘๑๐,๐๐๐ ๖๐ ๑๔,๐๕๐,๐๐๐ 
๙)  ยุทธศาสตรดานโครงสราง
พ้ืนฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
     ๙.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 

๑๓ 

 
 

๔,๔๘๔,๐๐๐ 
 

 
 

๑๓ 

 
 

๔,๔๘๔,๐๐๐ 
 

 
 

๑๓ 

 
 

๔,๔๘๔,๐๐๐ 
 

 
 

๑๓ 

 
 

๔,๔๘๔,๐๐๐ 
 

 
 

๑๓ 

 
 

๔,๔๘๔,๐๐๐ 

 
 

๖๕ 

 
 

๒๒,๔๒๐,๐๐๐ 

รวม ๑๓ ๔,๔๘๔,๐๐๐ ๑๓ ๔,๔๘๔,๐๐๐ ๑๓ ๔,๔๘๔,๐๐๐ ๑๓ ๔,๔๘๔,๐๐๐ ๑๓ ๔,๔๘๔,๐๐๐ ๖๕ ๒๒,๔๒๐,๐๐๐ 
 

 
 

 
 

แบบ  ผ.๐๑ 

๖๑ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



 
 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ 
 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๖๑ ป  ๒๕๖๒ ป  ๒๕๖๓ ป  ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕ รวม   ๕  ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑๐)  ยุทธศาสตรดานการเกษตร 
     ๑๐.๑  แผนงานการเกษตร 

 
๔ 
 

 
๓๕๐,๐๐๐ 

 
๔ 

 
๓๕๐,๐๐๐ 

 
๔ 

 
๓๕๐,๐๐๐ 

 
๔ 

 
๓๕๐,๐๐๐ 

 
๔ 

 
๓๕๐,๐๐๐ 

 
๒๐ 

 
๑,๗๕๐,๐๐๐ 

รวม ๔ ๓๕๐,๐๐๐ ๔ ๓๕๐,๐๐๐ ๔ ๓๕๐,๐๐๐ ๔ ๓๕๐,๐๐๐ ๔ ๓๕๐,๐๐๐ ๒๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐ 
๑๑)   ยุทธศาสตรดานการพาณิชย 
      ๑๑.๑  แผนงานการพาณิชย 
 

 
๑ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๑ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๑ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๑ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๑ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕ 

 
๒๕๐,๐๐๐ 

รวม ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๕ ๒๕๐,๐๐๐ 
 

รวมทั้งสิ้น    ๑๓๒ ๓๔,๙๖๑,๘๐๐ ๑๓๒ ๓๔,๙๖๑,๘๐๐ ๑๓๒ ๓๔,๙๖๑,๘๐๐ ๑๓๒ ๓๔,๙๖๑,๘๐๐ ๑๓๒ ๓๔,๙๖๑,๘๐๐ ๖๖๐ ๑๗๔,๘๐๙,๐๐๐ 

 
 

แบบ  ผ.๐๑ 

๖๒
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ  อําเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ ๕   การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัสกลนครที่   ๕   การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

           ๑.  ยุทธศาสตรดานเคหะและชุมชน 
                ๑.๑    แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ 
โครงการ  

(ระบุช่ือโครงการและสถานที่) 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขามน้ําพุงจากบานจันทรเพ็ญ   
ต.จันทรเพ็ญ – บานโคกสะอาด  
ต. นาตาล  อ. เตางอย  จ. สกลนคร 

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจร
ไปมา 
ไดรับความสะดวก 

กอสรางสะพานคอนกรีต 
เสริมเหลก็  จํานวน  ๑  
แหง    

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนตําบล 
จันทรเพ็ญไดรับ
ประโยชนมากกวา 
รอยละ  ๘๐ 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการระบาย
ขนสงผลติผล 
ทางการเกษตร 

กองชาง 
อบต.จันทร

เพ็ญ 

๒. 
 

 

กอสรางประปาดื่มไดบานนาหลวง 
ตําบลจันทรเพ็ญ   

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําไวใช 
ในการบริโภค 

กอสรางประปาแบบดื่มได   
จํานวน  ๑  แหง   

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับ
ประโยชนมากกวา 
รอยละ  ๘๐ 

ประชาชนไดบริโภค
น้ําที่สะอาดและ
เพียงพอ 

กองชาง 
อบต.จันทร

เพ็ญ 
๓. ขุดลอกหวยอีนูนจากตําบล 

จันทรเพ็ญ – ตําบลเตางอย 
เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชในการ 
อุปโภค – บริโภคอยาง
เพียงพอ 

ขุดลอกหวย  จํานวน  ๑  
แหง 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชน ไดรับ
ประโยชนมากกวา  
รอยละ  ๙๐ 

ประชาชนไดอุปโภค 
– บริโภค  น้ําอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 
อบต.จันทร

เพ็ญ 
๔. กอสรางสนามกีฬาประจําตําบล 

หมู ๘ ต.จันทรเพ็ญ อ.เตางอย 
จ.สกลนคร 

เพ่ือใหประชาชน  
มีสถานท่ีออกกําลังกาย
และทํากิจกรรมรวมกัน 

กอสรางสนามกีฬา   
จํานวน   ๑  แหง   
(สนามฟุตบอลหญาเทียม) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับ
ประโยชนมากกวา 
รอยละ  ๘๐   

  ประชาชนมีสถานที่    
ออกกําลังกาย และ 
 ทํากิจกรรมรวมกัน 

กองชาง 
อบต.จันทร

เพ็ญ 
๕. กอสรางรองระบายน้ําเลียบถนน 

ทางหลวง สาย  ๒๓๓๙ (ศรีวิชา – 
กวนบุน)  

 เพ่ือระบายน้ําไมใหทวมขัง กอสรางรองระบายน้ําเลียบ
ทางหลวงจากบานนาหลวง 
– บานบึงสา  จํานวน  ๑  
แหง   

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับ
ประโยชนมากกวา 
รอยละ ๘๐  

น้ําไมทวมขัง และ 
ทําใหมีไหลถนน 

กองชาง 
อบต.จันทร

เพ็ญ 

๖. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายถ้ําผาจันทร  ตําบลจันทรเพ็ญ 
- ตาํบลเตางอย 

 เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป 
– มา และขนสงผลิตผล
ทางการเกษตรสะดวกขึ้น 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
(คสล.) จํานวน  ๑  สาย   

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนรอยละ ๘๐ 
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนทั้งสอง
ตําบลไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป - มา 

กองชาง 
อบต.จันทร

เพ็ญ 

๗. ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวบานหวยหวด 
หมู ๔ ต.จันทรเพ็ญ อ.เตางอย 
จ.สกลนคร 

 เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 
 ภายในประเทศ 

ปรับปรุงอางหวยหวดใหเปน 
แหลงทองเที่ยว 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ มีสถานที่ทองเที่ยว 
ในเขตตําบล 

ประชาชนมีอาชีพ
และรายไดจากการ
เขามาเยี่ยมชม 

กองชาง 
อบต.จันทร

เพ็ญ 

แบบ  ผ.๐๒/๑ 

๗
๗

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



 

 

 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ 
 

                                                                                                               
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 

๒๕๖๕ 

 
๑ 

 
บริหารงานทั่วไป 

 
คาครุภัณฑ 

 
ครุภัณฑสํานักงาน 

 
ตูเก็บเอกสาร  

 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
สํานักงานปลัด 

กองคลัง 
 

๒ 
 

บริหารงานทั่วไป 
 

คาครุภัณฑ 
 
ครุภัณฑสํานักงาน 

 
โตะ,เกาอ้ี 

 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
สํานักงานปลัด 

กองคลัง 
 

๓ 
 

บริหารงานทั่วไป 
 

คาครุภัณฑ 
 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 
เคร่ืองคอมพิวเตอร 

 
- 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
สํานักงานปลัด 

กองคลัง 
 

๔ 
 

บริหารงานทั่วไป 
 

คาครุภัณฑ 
 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 
เคร่ืองสํารองไฟ 

 
- 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
สํานักงานปลัด 

กองคลัง 
 

๕ 
 

บริหารงานทั่วไป 
 

คาครุภัณฑ 
 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 
เคร่ืองพิมพ 

 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
สํานักงานปลัด 

กองคลัง 
 

๖ 
 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

 
คาครุภัณฑ 

 
ครุภัณฑเคร่ืองดับเพลิง 

สายสงน้ําดับเพลิง 
ขนาด ๒ น้ิวคร่ึง  ยาว  
๒๐ เมตร  พรอมขอ
ตอ    

 
- 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
สํานักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๓ 
๗

๘
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



 

 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ 

 

                                                                                                        
 

 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 

๒๕๖๕ 

 
๗ 

 
บริหารงานทั่วไป 

 
คาครุภัณฑ 

 
ครุภัณฑสํานักงาน 

 
เพื่อจัดซื้อเกาอี้ใช
สําหรับหองประชุม 

 
- 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
สํานักงานปลัด 

 
 

๘ 
 

บริหารงานทั่วไป 
 

คาครุภัณฑ 
 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 
คอมพิวเตอรตั้งโตะ 
จํานวน ๑ เคร่ือง 

 
- 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
สํานักงานปลัด 

 
 

๙ 
 

บริหารงานทั่วไป 
 

คาครุภัณฑ 
 
ครุภัณฑสํานักงาน 

 
เคร่ืองโทรสาร จํานวน 
๑ เคร่ือง 

 
- 

 
๑๘,๐๐๐ 

 
๑๘,๐๐๐ 

 
๑๘,๐๐๐ 

 
๑๘,๐๐๐ 

 
สํานักงานปลัด 

 
 

๑๐ 
 

บริหารงานทั่วไป 
 

คาครุภัณฑ 
 
ครุภัณฑสํานักงาน 

 
โตะหมูบูชา จํานวน ๒ 
ชุด 

 
- 

 
๑๗,๐๐๐ 

 
๑๗,๐๐๐ 

 
๑๗,๐๐๐ 

 
๑๗,๐๐๐ 

 
สํานักงานปลัด 

 
 

๑๑ 
 

บริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

 
คาครุภัณฑ 

 
ครุภัณฑสํานักงาน 

เคร่ืองปรับอากาศ 
จํานวน ๑ เคร่ือง 
 

 
- 

 
- 

 
๕๕,๙๐๐ 

 
๕๕,๙๐๐ 

 
๕๕,๙๐๐ 

 
กองคลัง 

 
๑๒ 

 

 
บริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

 
คาครุภัณฑ 

 
ครุภัณฑสํานักงาน 

ตูเหล็กแบบ ๒ บาน
เปด 

 
- 

 
- 

 
๒๒,๐๐๐ 

 
๒๒,๐๐๐ 

 
๒๒,๐๐๐ 

 
กองคลัง 

๗
๙ 

 

แบบ ผ. ๐๓ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



 

 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 
 

๒๕๖๕ 

 
๑๓ 

 
การศกึษา 

 
คาครุภัณฑ 

 
ครุภัณฑสํานักงาน 

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร
ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

 
- 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
กองการศึกษาฯ 

 
๑๔ 

 
การศกึษา 

 
คาครุภัณฑ 

 
ครุภัณฑสํานักงาน 

 
จัดซื้อโตะหนาขาว
ขาพับ 

 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
กองการศึกษาฯ 

 
๑๕ 

 
การศกึษา 

 
คาครุภัณฑ 

 
ครุภัณฑสํานักงาน 

จัดซื้อโตะโฟเมกาใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
- 

 
๓๕,๒๐๐ 

 
๓๕,๒๐๐ 

 
๓๕,๒๐๐ 

 
๓๕,๒๐๐ 

 
กองการศึกษาฯ 

 
๑๖ 

 
การศกึษา 

 
คาครุภัณฑ 

 
ครุภัณฑสํานักงาน 

 
ตูเก็บเอกสาร 

 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
กองการศึกษาฯ 

 
๑๗ 

 
การศกึษา 

 
คาครุภัณฑ 

 

 
ครุภัณฑสํานักงาน 

 
โตะ เกาอ้ี 

 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
กองการศึกษาฯ 

 
๑๘ 

 
การศกึษา 

 
คาครุภัณฑ 

 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 
เคร่ืองสํารองไฟ 

 
- 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
กองการศึกษา 

 
๑๙ 

 
การศกึษา 

 
คาครุภัณฑ 

 
ครุภัณฑงานบานงานครัว 

เคร่ืองกรองน้ํา 
สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

 
- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
กองการศึกษาฯ 

 
๒๐ 

 
การศกึษา 

 

 
คาครุภัณฑ 

 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

กลองโทรทัศนวงจร
ปดชนิดเครือขาย 
จํานวน ๒ ชุด 

 
- 

 
๖๖,๐๐๐ 

 
๖๖,๐๐๐ 

 
๖๖,๐๐๐ 

 
๖๖,๐๐๐ 

 
กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๓ 

๘
๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



 

    
 

 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ 

 

                               

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ 
 

๒๑ 
 

การศกึษา 
 

คาครุภัณฑ 
 
ครุภัณฑอื่น 

 
จัดซื้อเคร่ืองเลนสนามใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
- 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
กองการศึกษาฯ 

 
 
 

 
๒๒ 

 
สาธารณสุข 

 
คาครุภัณฑ 

 
ครุภัณฑสํานักงาน 

 
ตูเหล็กเอกสาร จํานวน ๒ 
ตู 

 
- 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

 
๒๓ 

 
สาธารณสุข 

 
คาครุภัณฑ 

 
ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรอืการแพทย 

จัดซื้ออุปกรณกูชีพที่ได
มาตรฐาน  จํานวน  ๑  
ชุด 

 
- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

 
๒๔ 

 
สาธารณสุข 

 
คาครุภัณฑ 

 
ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรอืการแพทย 

 
เคร่ืองพนหมอกควัน  
จํานวน  ๔  เคร่ือง 

 
- 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

 
๒๕ 

 
สาธารณสุข 

 
คาครุภัณฑ 

 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 
เคร่ืองพิมพ จํานวน  ๓ 
เคร่ือง 

 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

แบบ ผ. ๐๓ 
 

๘
๑ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



 

 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 

๒๕๖๒ 

 
๒๖ 

 
 

 
สาธารณสุข 

 
คาครุภัณฑ 

 
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

 
เคร่ืองคอมพิวเตอร  จํานวน  ๓  
เคร่ือง 

 
- 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

 
๒๗ 

 
 

 
สังคมสงเคราะห 

 
คาครุภัณฑ 

 
ครุภัณฑสํานักงาน 

 
ตูเก็บเอกสาร  

 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
กองสวัสดิการสังคม 

 
๒๘ 

 
 

 
สังคมสงเคราะห 

 
คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

 
เคร่ืองคอมพิวเตอร 

 
- 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
กองสวัสดิการสังคม 

 
๒๙ 

 
 

 
สังคมสงเคราะห 

 
คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

 
เคร่ืองสํารองไฟ 

 
- 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
กองสวัสดิการสังคม 

 
๓๐ 

 
 

 
สังคมสงเคราะห 

 
คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

 
เคร่ืองพิมพ 

 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
กองสวัสดิการสังคม 

แบบ ผ. ๐๓ 

 
 

๘
๒

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 

๒๕๖๕ 
 

 
๓๑ 

 

 
เคหะและชุมชน 

 
คาครุภัณฑ 

 
ครุภัณฑสํานักงาน 

 
ตูเก็บเอกสาร  

 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
กองชาง 

๓๒ 
 

เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะ,เกาอี้ - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองชาง 

๓๓ 
 

เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอร - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองชาง 

๓๔ 
 

เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองสํารองไฟ - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ กองชาง 

๓๕ 
 

เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองชาง 

๓๖ 
 

เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เคร่ืองตบดิน จํานวน ๑ 
เคร่ือง 

- ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ กองชาง 

๓๗ 
 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

จัดซื้อรถบรรทุกหกลอ  
จํานวน  ๑  คัน 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ อบต. 

 

๓๘ 
แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 
คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง 
จัดซื้อรถกระเชา  จํานวน  
๑  คัน 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ อบต. 

 
๓๙ 

 
แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

 
คาครุภัณฑ 

 
ครุภัณฑการเกษตร 

 
จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ําพลัง
ไฟฟา   
จํานวน  ๑  เคร่ือง 

 
- 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
อบต. 

 
รวม 

 

 
- 

 
๓,๓๒๗,๒๐๐ 

 
๓,๔๐๕,๑๐๐ 

 
๓,๔๐๕,๑๐๐ 

 
๓,๔๐๕,๑๐๐ 

 

แบบ ผ. ๐๓ 

๘
๓

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 


