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ตามที่เทศบาลเมืองแจระแม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)                   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563                  
เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) และได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นั้น 
 ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓           
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – 2๕๗๐) ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  มาจัดทำรายละเอียดที่
มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  และยุทธศาสตร์องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่  ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ   โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔ และ ข้อ 21 มาดำเนินการโดยอนุโลม และให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ทั้งนี้ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการ
ตามที่เห็นสมควรและให้นำแนวทางการดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 
1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย   
 เพ่ือให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  แผนพัฒนาท้องถิ่น             
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองแจระแมได้นำหมุดหมายในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลเมืองแจระแม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ประชาชนในพื้นท่ีต่อไป   
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3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 
เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/
แผนงาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                           

            

         (1) แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา                        
         (2) แผนงานเคหะ 
และชุมชน                                  

38 
 

10 
 

143,548,240 
 

1,940,000 

29 
 

9 
 

52,166,040 
 

1,570,000 

37 
 

5 
 

69,216,020 
 

1,012,000 
 

34 
 

3 
 

105,740,420 
 

126,000 

15 
 

3 
 

53,264,500 
 

1,350,000 
 

153 
 

30 
 

423,935,220 
 

5,998,000 
 

รวม 48 145,488,240 38 53,736,040 42 7,022,8020 37 105,866,420 18 54,614,500 183 429,933,220 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ                           

            

       (1) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ                    

๑ ๕๐,๐๐๐  -   -  ๒ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐  -   -  ๔ ๑๐๐,๐๐๐ 

       (1) แผนงานการเกษตร ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

รวม 2 70,000 1 20,000 42 50,000 2 40,000 1 20,000 9 200,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านคุณภาพชีวิต                           

            

       (1) แผนงานการศึกษา ๒๖ ๓,๑๓๖,๐๐๐ ๒๕ ๓,๑๒๖,๐๐๐ ๒๖ ๓,๑๕๖,๐๐๐ ๒๗ ๓,๒๐๖,๐๐๐ ๒๖ ๓,๑๕๖,๐๐๐ ๑๓๐ ๑๕,๗๘๐,๐๐๐ 

       (2) แผนงานการ
สาธารณสุข 

๒๙ ๒,๔๔๑,๖๐๐ ๒๙ ๒,๔๔๑,๖๐๐ ๒๙ ๒,๔๔๑,๖๐๐ ๒๙ ๒,๔๔๑,๖๐๐ ๒๙ ๒,๔๔๑,๖๐๐ ๑๔๕ ๑๒,๒๐๘,๐๐๐ 

       (3) แผนงานการสร้าง 
ความเข้มแข็งชองชุมชน 

๑๒ ๓๙๕,๐๐๐ ๖ ๓๓๕,๐๐๐ ๕ ๓๓๐,๐๐๐ ๕ ๓๓๐,๐๐๐ ๕ ๓๓๐,๐๐๐ ๓๓ ๑,๗๒๐,๐๐๐ 

      (4) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

๘ ๑,๐๑๐,๐๐๐ ๘ ๙๖๐,๐๐๐ ๘ ๙๖๐,๐๐๐ ๘ ๙๖๐,๐๐๐ ๘ ๙๖๐,๐๐๐ ๔๐ ๔,๘๕๐,๐๐๐ 

รวม 75 6,982,600 68 6,862,600 68 6,887,600 69 6,937,600 68 6,887,600 348 34,558,000 

 

แบบ ผ. 01 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 
เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/
แผนงาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตรด์้านการจดั
ระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

            

       (1) แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

๖ ๓๙๐,๐๐๐ ๖ ๔๐๐,๐๐๐ ๖ ๔๓๐,๐๐๐ ๖ ๔๓๐,๐๐๐ ๖ ๔๓๐,๐๐๐ ๓๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ 

รวม 6 ๓๙๐,๐๐๐ ๖ ๔๐๐,๐๐๐ ๖ ๔๓๐,๐๐๐ ๖ ๔๓๐,๐๐๐ ๖ ๔๓๐,๐๐๐ ๓๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ 

5. ยุทธศาสตรด์้านการจดัการ     
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

            

       (1) แผนงานการเกษตร ๔ ๘๐,๐๐๐ ๔  80,000  ๔ ๘๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ ๒๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

รวม ๔ ๘๐,๐๐๐ ๔  80,000  ๔ ๘๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ ๒๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

6.ยุทธศาสตร์ดา้นการบรหิาร
จัดการองค์การ 

            

      (1) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

๑๘ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑๑ ๒,๐๕๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๑๘๐,๐๐๐ ๖๒ ๗,๒๘๐,๐๐๐ 

      (2) แผนงานการศึกษา ๑ ๕๐,๐๐๐  -   -   -   -   -   -   -   -  ๑ ๕๐,๐๐๐ 

รวม 19 1,400,000 11 ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑๑ ๒,๐๕๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๑๘๐,๐๐๐ 63 7,330,000 

รวมทั้งสิ้น 154 154,410,840 128 62,448,640 134 79,725,620 129 114,704,020 108 63,212,100 613 474,501,220 
 
 

 

แบบ ผ. 01 



 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566  
เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
 

หมู่บ้าน 
 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองจาน 3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 15 300,000 
รวมท้ังสิ้น 3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 15 300,000 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. 01/1 



 

ส่วนที่  1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
 ลักษณะท่ีตั้ง (LOCATION) 

 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี            
จังหวัดอุบลราชธานี เป็น เทศบาลเมืองแจระแม เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ โดยมีที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองแก             
ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลปกครอง และศาลากลาง                
จังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่) มีพ้ืนที่ทั้งหมดโดยประมาณ ๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๑,๒๕๐ ไร่ ครอบคลุม
พ้ืนที่  จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
             • ด้านทิศเหนือ มีเขตติดต่อกับพ้ืนที่เทศบาลตำบลขามใหญ่  เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมือง
อุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

     • ด้านทิศใต้ มีเขตติดต่อกับพ้ืนที่เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ และตำบลหนองกินเพล อำเภอวาริน          
ชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
             • ด้านทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับพ้ืนที่ เทศบาลนครอุบลราชธานีและเทศบาลตำบลอุบล              
อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
            • ด้ าน ทิ ศตะวั น ตก  มี เขตติ ดต่ อกั บ พ้ื นที่ ต ำบ ลห นองบ่ อ  อำ เภอ เมื อ ง อุบล ราช ธานี                  
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเภทของเทศบาลเมืองแจระแมมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำกับพ้ืนที่สูง  ตั้งอยู่ทาง             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 สภาพชุมชนเป็นชุมชนชานเมืองเศรษฐกิจผสมกับพ้ืนที่การเกษตร   
 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง ซึ่งม ี๓ ฤด ูดังนี้  
ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม    
ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม    
ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์   
 

1.4  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย    

 

๒ เขตการปกครอง 
        ๒.1 เขตการปกครอง เทศบาลเมืองแจระแม มีจำนวนพ้ืนที่หมู่บ้านในความปกครองทั้งหมด ๑๐ หมู่บ้าน         
และตั้งอยู่ในเขตการปกครองของทศบาลเมืองแจระแมเต็มพ้ืนที่ จำนวน ๗ หมู่บ้าน ได้แก่ 
  ๑.  หมู่ที่   ๓ บ้านหนองแก 
  ๒.  หมู่ที่   ๔     บ้านหนองจาน 
  ๓.  หมู่ที่   ๕  บ้านทุ่งขุนน้อย 
  ๔.  หมู่ที่   ๖    บ้านคูเดื่อ 
  ๕.  หมู่ที่   ๗     บ้านทัพไทย 



 
 

  ๖.  หมู่ที่   ๘     บ้านท่ากกแห่ 
  ๗.  หมู่ที่   ๙      บ้านทุ่งหว้า 

มีจำนวน ๓ หมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองแจระแม และพ้ืนที่ เทศบาลตำบลอุบล            
โดยใช้ถนนเป็นเส้นแบ่งเขตพ้ืนที่การปกครอง จำนวน ๓ แห่ง   

๑.  หมู่ที่  ๑      บ้านท่าบ่อ 
๒.  หมู่ที่  ๒      บ้านท่าบ่อ 
๓.  หมู่ที่  ๑๐  บ้านหนองหอย 

  

๒.๒ การเลือกตั้ง เทศบาลเมืองแจระแม แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็นสามเขตเลือกตั้ง ตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนที่  
101 ก วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ดังนี้   

 

 

 เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม  ที่จะมีการเลือกตั้ง  ๖  คน  พ้ืนที่ที่อยู่ในเขต
เลือกตั้ง  ได้แก่  

1. หมู่ที่  ๒  บ้านท่าบ่อ  ตำบลแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จงัหวัดอุบลราชธานี  (ยกหมู่ในเขต
เทศบาลเมืองแจระแม)  

2. หมู่ที่  ๓  บ้านหนองแก ตำบลแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี (บางส่วน)              
มีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนเส้นบ้านท่าบ่อ-บ้านหนองแก จุดพิกัด VB 800629 ตรงขึ้นมาทางบ้านหนองแก (ไปทาง             
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) จรดถนนแจ้งสนิท-บ้านเชือก (บริเวณศาลากลางบ้านหนองแก) ตรงขึ้นไปด้านหลังสำนักงาน
เทศบาลเมืองแจระแมจนถึงถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงหมายเลข 23) เลี้ยวซ้ายไปตามถนนแจ้งสนิทจนถึงถนนข้างวัด
หนองแกใหม่ จุดพิกัด VB 787543 แล้ว  ข้ามถนนแจ้งสนิทไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนข้างศาล
ปกครองจังหวัดอุบลราชธานีถึงห้วยแจระแม จุดพิกัด VB 793894  เลี้ยวขวาไปตามลำห้วยแจระแมทางด้านทิศ
ตะวันออก จุดพิกัด VB 806879 ข้ามถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงหมายเลข 23) ไปทางทิศใต้ถึงจุดพิกัด VB 805437 
เลี้ยวไปทางทิศตะวันตกตามแนวร่องแก จุดพิกัด VB 803434 เลี้ยวซ้ายไปทางทิศใต้ ตามแนวถนนข้างวัดศรีโนนยาง 
ผ่านจุดพิกัด VB 794236 แล้วตรงไปทางทิศใต้ถึงจุดพิกัด VB 800629  
     3. หมู่ที่  ๑๐  บ้านหนองหอย  ตำบลแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี (ยกหมู่            
ในเขตเทศบาลเมืองแจระแม)                  

 

 เขตเลือกตั้งที่  ๒  จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม  ที่จะมีการเลือกตั้ง  ๖  คน  พ้ืนที่ที่อยู่ในเขต
เลือกตั้ง  ได้แก่   
      ๑.  หมู่ที่  ๓  บ้านหนองแก ตำบลแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี (บางส่วน)     
มีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนเส้นบ้านท่าบ่อ-บ้านหนองแก จุดพิกัด VB 800629  ตรงขึ้นมาทางบ้านหนองแก (ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ) จรดถนนแจ้งสนิท–บ้านเชือก (บริเวณศาลากลางบ้านหนองแก) ตรงขึ้นไปด้านหลังสำนักงาน
เทศบาลเมืองแจระแม จนถึงถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงหมายเลข 23) เลี้ยวซ้ายไปตามถนนแจ้งสนิทจนถึงจุดถนนข้างวัด
หนองแกใหม่ จุดพิกัด VB 787543 แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามถนนเส้นข้างวัดหนองแกใหม่ จนถึงจุด
พิกัด VB 785298 แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางทิศใต้ข้ามถนนเส้นแจ้งสนิท-บ้านเชือก ตามแนวถนนเส้นหลังวัดหนองแกเก่า 
ผ่านจุดพิกัด VB 784721 และจุดพิกัด VB 783931 ตามแนวเส้นแบ่งเขตหมู่บ้านหนองแก-บ้านหนองจานถึงจุดพิกัด 
VB 782990 แล้วตรงไปทางทิศใต้ ตามแนวถนนเส้นเลียบป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าดอนเม้า) ถึงจุดพิกัด VB 786543 
แล้วตรงลงไปทางทิศใต้ตามแนวเส้นแบ่งเขตหมู่บ้านหนองแก-บ้านหนองจานถึงจุดพิกัด VB 786555 แล้วเลี้ยวซ้ายไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว   แม่น้ำมูลถึงจุดพิกัด VB 796192 แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ
ตามแนวแม่น้ำมูลน้อยผ่านจุด  พิกัด VB 804005 จนถึงจุดพิกัด VB 801163 แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันตกเฉียง



 
 

เหนือตามแนวเส้นแบ่งเขตบ้านหนองแก-บ้านท่าบ่อถึง จุดพิกัด VB 791764 แล้วเลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือตามแนวเส้น
แบ่งเขตบ้านหนองแก-บ้านท่าบ่อถึง จุดพิกัด VB 794243 แล้วเลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงจุดพิกัด             
VB 798471 แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเส้นแบ่งเขต  บ้านหนองแก-บ้านท่าบ่อจนถึงจุดพิกัด 
VB 800629       
 ๒.  หมู่ที่  ๔  บ้านหนองจาน   ตำบลแจระแม    อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  (ยกหมู่)                     
 ๓.  หมู่ที่  ๕  บ้านทุ่งขุนน้อย  ตำบลแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  (ยกหมู่)                         
 ๔.  หมู่ที่  ๙  บ้านทุ่งหว้า  ตำบลแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  (ยกหมู่)                        
 

เขตเลือกตั้งที่  ๓  จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม  ที่จะมีการเลือกตั้ง  ๖ คน  พ้ืนที่ที่อยู่ในเขต
เลือกตั้ง  ได้แก่    

 ๑. หมู่ที่  ๑  บ้านท่าบ่อ  ตำบลแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  (ยกหมู่ในเขต
เทศบาลเมืองแจระแม)   
 ๒. หมู่ที่  ๖  บ้านคูเดื่อ  ตำบลแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี (ยกหมู่)     
 3.  หมู่ที่  ๗  บ้านทัพไทย  ตำบลแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี (ยกหมู่)                        
 4.  หมู่ที่  ๘  บ้านท่ากกแห่  ตำบลแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี (ยกหมู่)    

 
    จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕64)  
    -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี    

ประเภทการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง 
จำนวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในบัญชี

รายช่ือ 

จำนวนผู้มีสิทธิ
ที่มาแสดงตน
ขอรับบัตรฯ 

คิดเป็นร้อยละ 

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม 1-3 9,103   6,913  75.94 

   
    -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
 

ประเภทการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ในบัญชีรายช่ือ 

จำนวนผู้มีสิทธิ
ที่มาแสดงตน
ขอรับบัตรฯ 

คิดเป็นร้อยละ 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม 1 3,120 2,164 69.36 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม 2 3,122 2,561 82.03 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม 3 2,831 2,184 77.15 
 

      
 
 
- ข้อมูลผูข้้าราชการฝ่ายการเมือง  ฝ่ายบริหาร 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ดำรงตำแหน่ง - 



 
 

พ้นจากตำแหน่ง 
1 นางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม 28/03/2021 - 27/03/2025 
2 นายสมชาย กุลพร รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม 12/05/2021 - 27/03/2025 
3 นายสถิตย์ พิลาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม 16/08/2022 - 27/03/2025 
4 นายสุริยา บุญจรัส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแจระแม 1/03/2022 - 27/03/2025 
5 นางสมศรี กองสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม 12/05/2021 - 27/03/2025 
6 นายสุขสันต์ ณ อุบล เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม 11/01/2022 - 27/03/2025 

 
    - ข้อมูลข้าราชการฝ่ายการเมือง  ฝ่ายนิติบัญญัติ 
 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ดำรงตำแหน่ง - 
พ้นจากตำแหน่ง 

1 นายเสาร์  แสนสวัสดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม 07/05/2021 - 27/03/2025 
2 นายสุวิทย์  บุตรบาล รองประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม 07/05/2021 - 27/03/2025 
3 นางอุบลรัตน์ เสมอภาค สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม  เขต 1 28/03/2021 - 27/03/2025 
4 นางพรสรณ์ ไชยวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม  เขต 1 28/03/2021 - 27/03/2025 
5 นายธวัชชัย  โสภามี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม  เขต 1 28/03/2021 - 27/03/2025 
6 นายปรีชา  พรพรม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม  เขต 1 28/03/2021 - 27/03/2025 
7 นายธนกฤต  สายสมุทร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม  เขต 1 28/03/2021 - 27/03/2025 
8 นายธีระพล  มุสิกสาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม  เขต 1 28/03/2021 - 27/03/2025 
9 นายสมชาย ธรรมชอบ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม  เขต 2 28/03/2021 - 27/03/2025 

10 นายไมตรี  สาครรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม  เขต 2 28/03/2021 - 27/03/2025 
11 นายประวิทย์  บุตรบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม  เขต 2 28/03/2021 - 27/03/2025 
12 นายจำรัส  เนาวบุตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม  เขต 2 28/03/2021 - 27/03/2025 
13 นางเฉลียง  กองสุข สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม  เขต 2 28/03/2021 - 27/03/2025 
14 นายเรืองเดช  มุสิกวัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม  เขต 2 28/03/2021 - 27/03/2025 
15 นายพิทักษ์  ประสารวรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม  เขต 3 28/03/2021 - 27/03/2025 
16 นายพิษณุ  บุตรบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม  เขต 3 28/03/2021 - 27/03/2025 
17 นายชุมพล  สุริโย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม  เขต 3 28/03/2021 - 27/03/2025 
18 นายธีระชัย  ทองถม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม  เขต 3 28/03/2021 - 27/03/2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ประชากร 
    ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  
 



 
 

ชุมชนที่ ชื่อชุมชน จำนวนครัวเรือน หญิง ชาย รวม 

1 ท่าบ่อใต้ 351 ครัวเรือน 336 คน 305 คน 641 คน 
2 ท่าบ่อ 1,292 ครัวเรือน 1,403 คน 1,229 คน 2,632 คน 
3 หนองแก 605 ครัวเรือน 782 คน 855 คน 1,637 คน 
4 หนองจาน 486 ครัวเรือน 683 คน 628 คน 1,311 คน 
5 ทุ่งขุนน้อย 388 ครัวเรือน 652 คน 619 คน 1,271 คน 
6 คูเดื่อ 398 ครัวเรือน 543 คน 539 คน 1,082 คน 
7 ทัพไทย 955 ครัวเรือน 1,008 คน 641 คน 1,649 คน 
8 ท่ากกแห่ 138 ครัวเรือน 190 คน 202 คน 392 คน 
9 ทุ่งหว้า 199 ครัวเรือน 221 คน 239 คน 460 คน 

10 หนองหอย 273 ครัวเรือน 42 คน 249 คน 291 คน 
 รวม 5,085 ครัวเรือน 5,860 คน 5,506 คน 11,366 คน 

 

    ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2565 : งานทะเบียนราษฎร์ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี 

3.3.2 ข้อมูลประชากรเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 – 5 ปี 

พ.ศ. 
จำนวนประชากร 

ครัวเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

2559 5,387 5,851 11,238 4,084 
2560 5,359 5,932 11,291 4,212 
2561 5,447 5,912 11,359 4,331 
2562 5,628 5,853 11,481 4,443 
2563 5,736 5,806 11,542 4,918 

 

ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2559, 2560, 2561, 2562, 2563 
: งานทะเบียนราษฎร์ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี 

 

 

    3.3 ช่วงอายุและจำนวนประชากร   
 

ช่วงอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

น้อยกว่า 1 ปี – 20 ปี 1,309 1,229 2,538 

21 ปี – 40 ป ี 1,930 1,752 3,682 

41 ปี – 60 ป ี 1,631 1,739 3,370 

61 ปีขึ้นไป 797 992 1,789 

รวม 5,667 5,712 11,379 
ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2564 : งานทะเบียนราษฎร์ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี 

  ๔. สภาพทางสังคม 
4.1 ด้านการศึกษา มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่  ดังนี้   



 
 

 ๑.ระดับอุดมศึกษา จำนวน  ๑  แห่ง   
    ๑. มหาวิทยาลัยราชธานี    
 
 

 ๒.ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนสังกัด สพป.อุบลราชธานี  เขต ๑)  จำนวน  4  แห่ง 
    ๑. โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 
    2. โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 
    3. โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 
    4. โรงเรียนบ้านทัพไทย  
 

 ๓.ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนวัดจัดตั้ง)  จำนวน  ๒  แห่ง 
       ๑. โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม 
    ๒. โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม 
 

 ๔.ระดับก่อนประถมศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สังกัดเทศบาลเมืองแจระแม) จำนวน 5  แห่ง 
    ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบ่อ 
    ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจาน 
    3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพไทย 
    4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแม 
    5. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดคูเดื่อ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  กรมศาสนา)  
 

 4.2 การสาธารณสุข 
 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  จำนวน  ๒  แห่ง  ดังนี้ 
               ๑.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก  หมู่ที่  ๓ บ้านหนองแก ตำบลแจระแม  อำเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบพื้นท่ี หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๙ และหมู่ท่ี ๑๐ 
               ๒.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย  หมู่ที่  ๗  บ้านทัพไทย  ตำบลแจระแม อำเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบพื้นท่ี หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๗  และหมู่ที่  ๘ 
 

          4.3 อาชญากรรม 
      เทศบาลเมืองแจระแมไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ส่วนมาก
ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเทศบาลเมืองแจระแม           
มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเทศบาลเมืองแจระแม ตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เปิดบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รวมถึงการตั ้งจุดตรวจ            
จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  
 

         4.4 ยาเสพติด 
     เทศบาลเมืองแจระแมได้รับความร่วมมือกับผู้นำชุมชน  ประชาชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง            
ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ  ซึ่งเทศบาลเมืองแจระแมมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเกิดปัญหา            
ยาเสพติด การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ สื ่อสิ ่งพิมพ์ เกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น 
 
 
       4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
                เทศบาลเมืองแจระแมได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
 

                1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 



 
 

                 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
                 3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
                 4. ประสานการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย ให้สามารถสร้างอาชีพ  และมีที่อยู่อาศัย 
                 5. ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน  
 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
       ทางรถยนต์ การคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ โดยสามารถใช้ถนนแจ้งสนิท-ยโสธร และมีรถโดยสารประจำ
ทางผ่าน คือสายที่ 1 สีเทาเหลือง วิ่งเส้นทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-วัดหนองแก นอกจากนี้ยังมีรถบริษัทเอกชน      
ที่ผ่านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแมอีกหลายบริษัท 
 

 

5.2 การไฟฟ้า   
      ประชาชนในพ้ืนที่ เทศบาลเมืองแจระแม ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี                     

และมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  
 

 5.3 การประปา   
      ประชาชนในพ้ืนที่ เทศบาลเมืองแจระแม ใช้ประปาจากประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาค                   

จังหวัดอุบลราชธานี และมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน  
 

5.4 โทรศัพท์ 
      ในปัจจุบันทุกชุมชนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่และมีระบบ Internet ใช้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 

5.5  ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
➢ ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  สถานที่ตั้ง 555 หมู่ที่ 3  ถนนแจ้งสนิท              

ห้องประมูลกลาง ชั้น 1 ภายในอาคารศาลากลาง ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี                    
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

➢ ที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี  สถานที่ตั้ง 311 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี               
ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

➢ บริษัทขนส่งเอกชนในพ้ืนที่ ได้แก่ Flash Express, Kerry Express, J&T Express เป็นต้น 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ   
6.1 สภาพทางเศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพ 
      โดยภาพรวมแล้ว ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลแจระแมจะเกี่ยวข้องกับการทำอาชีพ

เกษตรกรรม ประมง ค้าขาย รับราชการ และอาชีพ 2 อย่างควบคู่กันไปคือ การรับจ้าง และเกษตรกรรม รับจ้าง            
และค้าขาย ประมงและค้าขาย 
 

6.2 ด้านการท่องเที่ยว 

1. หาดคูเดื่อ เป็นหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมูล อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร บริเวณหาดคูเดื่อ         
มีแพร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ชาวเมืองอุบลฯ และนักทัศนาจรต่างถิ่นนิยมเดินทาง 
มาสังสรรค์ เพราะนอกจากอาหารที่นี่จะสดใหม่ รสชาติอร่อย มีให้เลือกมากมายแล้ว ทัศนียภาพโดยรอบยังสวยงามน่าชม  
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำมูลจะลดลงจนเผยให้เห็นหาดทรายสีส้มทอดยาวตลอดริมฝั่ง นอกจากการ
รับประทานอาหารซึ่งเป็นกิจกรรมหลักแล้ว ที่หาดคูเดื่อยังมีจุดสำหรับลงเล่นน้ำคลายร้อนอีกด้วย 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ดังนี้   
 



 
 

 7.๑ วัดไทย  จำนวน  ๑๐  แห่ง 
 ๑. วัดท่าบ่อ หมู่ที่  ๒  ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๒. วัดหนองแกเก่า หมู่ที่ ๓ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๓. วัดหนองแกใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๔. วัดศรีโนนยาง หมู่ที่  ๓  ตำบลแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๕. วัดหนองจาน หมู่ที่  ๔  ตำบลแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๖. วัดทุ่งหนองช้างทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๗. วัดป่าดงปอ หมู่ที่  ๕  ตำบลแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 ๘. วัดคูเดื่อ หมู่ที่  ๖  ตำบลแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  
 ๙. วัดเกาะแก้วคูณดี หมู่ที่ ๗ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๑๐. วัดท่ากกแห่ หมู่ที่  ๘  ตำบลแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

       7.๒ โบสถ์คริสต์  มีจำนวน  ๑  แห่ง 
 ๑. โบสถ์หฤทัย หมู่ที ่๗ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

7.3 ประเพณี และงานประจำปี ประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นได้แก่  
 

1. ประเพณีวันสงกรานต์ 
2. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
3. ประเพณีไหลเรือไฟออกพรรษา 
4. ประเพณีบุญบั้งไฟ 
5. ประเพณีแข่งขันเรือยาว 
6. ประเพณีลอยกระทง 

 
 

 
 

  7.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  (ที่มา : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองแจระแม) 
 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เป็นผู้รู้และเป็นปราชญ์
ชาวบ้านและสืบทอด        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 นายเสวียน กองสุข บ้านเลขท่ี 59 หมู่ที่ 5 ต.แจระแม         
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000           

สานหวดนึ่งข้าว 

2 นางสาวอุดม วะสุรีย์ บ้านเลขท่ี 149 หมู่ที่ 5 ต.แจระแม        
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000                    

ทำขนมเทียน 

3 นางสาวไพลิน สุพล บ้านเลขท่ี 49 หมู่ที่ 7 ต.แจระแม         
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000             

ทำปลาส้ม 

4 นางตุ๊ พวงสุวรรณ บ้านเลขท่ี 8 หมู่ที่ 7 ต.แจระแม         
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000           

ทำข้าวต้มมัด 

5 นายทองสุข ดีเพชร บ้านเลขท่ี 304 หมู่ที่ 4 ต.แจระแม     
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000           

สานแห 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เป็นผู้รู้และเป็นปราชญ์
ชาวบ้านและสืบทอด        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6 นายไพบูลย์ อุทัยศรี บ้านเลขท่ี 272 หมู่ที่ 5 ต.แจระแม    สานสุ่มไก่ 



 
 

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000           
7 นายแก้ว กาญจนารักษ์ บ้านเลขท่ี 1 หมู่ที่ 5 ต.แจระแม        

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000               
ธนูโบราณ 

8 นางพิมพ์ สำราญวงศ์ บ้านเลขท่ี 183 หมู่ที่ 5 ต.แจระแม  
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000                 

บายศรีปากชาม 

9 นางสมปอง ภาคศรีดา บ้านเลขท่ี 33 หมู่ที่ 5 ต.แจระแม      
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000           

ปลาร้าสับ 

10 นางสาวเดือน บุญรักษา บ้านเลขท่ี 155 หมู่ที่ 2 ต.แจระแม   
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000           

ทำขันหมาก 

11 นางวันดี ศรีราชา บ้านเลขท่ี 71/1 หมู่ที่ 2 ต.แจระแม 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000           

ทำกระทง 

12 นายจรัญ เพ่ิมพูล บ้านเลขท่ี 9/1 หมู่ที่ 2 ต.แจระแม    
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000            

สานแห 

13 นายสมศรี เพ่ิมพูล บ้านเลขท่ี 155 หมู่ที่ 2 ต.แจระแม            
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000              

สานกระด้ง,หวด,ตระกร้า 

14 นางกุลนภา แพทย์เพียร บ้านเลขท่ี 217 หมู่ที่ 2 ต.แจระแม   
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000           

ทำขนมไทย 

15 นายโกเมฆ เฉลิมศิลป์ บ้านเลขท่ี 207 หมู่ที่ 6 ต.แจระแม   
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000           

ทำปลาส้ม 

16 นายสวาท เชื้อแก้ว บ้านเลขท่ี 11 หมู่ที่ 3 ต.แจระแม  
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000                  

ทำขนมเทียน 

17 นางสมจิต ทองพันธ์ บ้านเลขท่ี 88 หมู่ที่ 3 ต.แจระแม 
 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000                    

ทำกล้วยทอด/ขนม
ดอกจอก 

18 นางสาวลุน พงษ์เกษ บ้านเลขท่ี 429 หมู่ที่ 1 ต.แจระแม  
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000             

ทำแหนมหมู/เนื้อ 

19 นายสมพร พิมพ์สอนสุทธิ์ บ้านเลขท่ี 732หมู่ที่ 2 ต.แจระแม   
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000                  

แกะสลักผลไม้/ผัก 

20 นางทองปอน กาญจนาลักษณ์ บ้านเลขท่ี 138 หมู่ที่ 4 ต.แจระแม  
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000             

ทำข้าวจี่ฝีมือหนู 

21 นางหนูนา แก้วพิลึก บ้านเลขท่ี 63 หมู่ที่ 4 ต.แจระแม 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000               

เยือนชุมชนคนเลี้ยงวัว 

22 นางอำนวย นามฮุง บ้านเลขท่ี 161 หมู่ที่ 4 ต.แจระแม   
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000             

ธูปตะไคร้หอมกันยุง 

23 นายจรัส กาญจน์กล้า บ้านเลขท่ี 1 หมู่ที่ 4 ต.แจระแม     
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000            

สานแห 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เป็นผู้รู้และเป็นปราชญ์
ชาวบ้านและสืบทอด        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
24 นายบุญธรรม มั่นวงค์ บ้านเลขท่ี 22 หมู่ที่ 9 ต.แจระแม   หมอลำกลอน 



 
 

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000            
25 นางสาวนิตยา สมนึก บ้านเลขท่ี 113 หมู่ที่ 4 ต.แจระแม  

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000            
การทำส้มตำ 

26 นายสถิตย์ พิลาเลิศ บ้านเลขท่ี 149 หมู่ที่ 4 ต.แจระแม   
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000              

การเลี้ยงกบ 

27 นายทองดี มั่นวงค์ บ้านเลขท่ี 119 หมู่ที่ 9 ต.แจระแม     
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000            

ทำไม้กวาดแข็ง 
จากก้านมะพร้าว 

28 นางทา ฉลาดแย้ม บ้านเลขท่ี 123 หมู่ที่ 4 ต.แจระแม  
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000             

การทำข้าวต้มมัด 

29 นายคำ เฉลียวธรรม บ้านเลขท่ี 229 หมู่ที่ 5 ต.แจระแม  
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000               

การเลี้ยงไก่ชน 

30 นางอัมพร ผลาเลิศ บ้านเลขท่ี 263 หมู่ที่ 4 ต.แจระแม    
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000                    

การทำวุ้นจากใบเตยหอม 

 
7.5  ภาษาถิ่น 
       ภาษาถ่ิน คือ ภาษาอีสาน ซึ่งได้รับการสืบสานจากบรรพบุรุษที่เป็นพ้ืนเมืองของภาคอีสาน 

 

  7.6  OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 

     1. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านทุ่งหว้า มีผลิตภัณฑ์ดังนี้ แหนมซี่โครงหมูอ่อน , หมูยอ , กุนเชียงหมู , แหนมหมู ,             
เส้นก๋วยจั๊บเวียดนาม , หมูหยอง , หมูหยอง , เค็มบักนัดปลา ที่อยู่ 119/1 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม  
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อ คุณจารุณี ฑีฆะทิ โทร 08 1507 9582 

 

   2. กลุ่มสตรีปลาร้าปลารวย  ที่อยู่ 92 ทุ่งขุนน้อย หมู่ 5 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี                
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อ นางสมศรี กองสุข โทร 0 4531 5313 
 

   3. งานประติมากรรมกระดาษนูนต่ำ ที่อยู่ 227 หนองแก หมู่ 3 แจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อ นายปราโมทย์ โทร 08 9158 9118 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
➢ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่มีป่าชุมชนที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน    
➢ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ติดแม่น้ำมูล  โดยสามารถใช้พัฒนาเป็นการประกอบอาชีพโดยเลี้ยงปลา 

ในกระชัง   



 
 

➢ การกำจัดขยะมูลฝอย  แต่ละหมู่บ้านมีวิธีกำจัดขยะมูลฝอย  คือ  ฝังกลบ, ทำปุ๋ย  เทศบาลเมือง               
    แจระแมดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยเต็มพ้ืนที่  หมู่ที่  1-10    

 

8.2 ลักษณะของดิน 
        ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย     
 

8.3  ลักษณะของแหล่งน้ำ 
        มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ดำเนินการ
ปรับปรุงก่อสร้างข้ึนใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน   
 

8.4 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
      ในเขตเทศบาลเมืองแจระแม พ้ืนที่ไม้และป่าไม้โดยรวมคงเหลือในสภาพของป่าชุมชนที่ประชาชนในเขต

พ้ืนที่ร่วมกันรักษาไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน   
 

9. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
         ๑. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเทศบาลเมืองแจระแม  จำนวน  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาล
เมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เปิดบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 ๒. จุดตรวจ อปพร.และตำรวจชุมชน จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี   
จังหวัดอุบลราชธานี   
 ๓. จุดตรวจ อปพร. จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที ่หมู่ที่ ๖ บ้านคูเดื่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี   
 

10. สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแจระแม 
 ๑. ถนน/ คลองระบายน้ำ 
 ๒. การรักษาความสะอาด/การจัดเก็บขยะมูลฝอย/ที่ทิ้งขยะ 
 ๓. ไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าส่องสว่าง / ขยายเขตไฟฟ้า /ไฟตกดับ 
 ๔. การศึกษา 
 ๕. ยาเสพติด 
 ๖. การส่งเสริมอาชีพ/การสร้างงาน/สร้างรายได้ 
 ๗. ที่ดิน เรื่องของเอกสารสิทธิ์  หรือ การบุกรุกที่ดินสาธารณะ 
 8. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 9. การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 10. อ่ืนๆ อาท ิเช่น เหตุรำคาญ  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน เป็นต้น ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
                                                                                                                  
 

                 กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองแจระแม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

               
 

ประเภท  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

รวมทั้งสิ้น 

ตำแหน่ง 50 5 38 15 108 

11. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ป ี

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล) 

บริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง 

❖ ฝ่ายอ านวยการ 
• งานบริหารงานท่ัวไป 
• งานกิจการสภา 
• งานการเจ้าหน้าท่ี 
• งานนโยบายและแผน 
• งานนิติการ 
• งานสวัสดิการสังคม 
• งานส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
• งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 
• งานส่งเสรมิการเกษตร 
• งานธุรการ 

❖ ฝ่ายบริหารงานคลัง 
• งานการเงินและบญัช ี
• งานพัสดุและทรัพย์สิน 
• งานธุรการ 
 

❖ ฝ่ายการโยธา 
• งานวิศวกรรมโยธา 
• งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบ

ไฟส่องสว่าง 
• งานควบคุมอาคาร 
• งานธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ ฝ่ายบริหารการศึกษา 
• งานบริหารการศึกษา 
• งานกีฬาและนันทนาการ 
• งานการจัดการศึกษาปฐมวัย 
• งานศาสนา 
• งานธุรการ 
 

กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 

อำนวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

อำนวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง 
 

กองการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา) 

อำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข) 
อำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น 

 

สำนักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง 
 

❖ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
• งานให้บริการด้านสาธารณสุข 
• งานสุขาภิบาลชุมชน 
• งานบริการรักษาความสะอาด 
• งานบริการและพัฒนาระบบ     
      การจัดการมูลฝอย 
• งานธรุการ 
       
• งานวางแผนสาธารณสุข 
• งานรักษาความสะอาด 
 

❖ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
• งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
• งานรักษาความสงบเรียบร้อย 

❖ ฝ่ายพัฒนารายได้ 
• งานพัฒนา 
• งานจัดเก็บรายได ้
• งานแผนที่ภาษ ี
• งานทะเบียนทรัพยส์ิน 
• งานทะเบียนพาณิชย ์

 
 

 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล) 

บริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 



 
 

      โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                          
             
 
 

 
 

  
 
      
                   
              
                  
      

  

ระดับ อำนวยการกลาง อำนวยการต้น ชำนาญการ ปฏิบัติการ ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้งสิ้น 
จำนวน ๑ ๒ ๖ ๓ ๓ - ๑๒ 4 ๓๑ 

งานบริหารงานทั่วไปและงานกิจการสภา 
-  นักจัดการงานท่ัวไป  (1) (ปก./ชก.) 
- นักจัดการงานทะเบียนและบตัร (1) 
(ปก./ชก.) 
- เจ้าพนักงานธุรการ (๒)(ปง./ชง.)  
- ผช.จพง.ธุรการ(๒) (พนง.ภารกิจ) 
- ผช.นักจัดการงานท่ัวไป  (1)  
 (พนง.ภารกิจ) 
- พนักงานขับรถยนต์ (๕) (พนง.ภารกิจ)  
- นักการ(1) (พนง.ทั่วไป)  
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
- นักทรัพยากรบุคลคล (1)(ปก./ชก.) 
- ผช.นักทรัพยากรบุคคล (1) ) 
(พนง.ภารกิจ)  
 

 งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว (1)  

(ปง./ชก.) 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จพง.ป้องกันฯ (1) (ปง./ชง.) 
- ผช.จพง.ป้องกันฯ (1) (พนง.
ภารกิจ) 
-- พนักงานดับเพลิง(๓) (พนง.ทั่วไป)  

งานสวัสดิการสังคม 
- นักพัฒนาชุมชน (1)(ปก./ชก.) 
- ผช.นักพัฒนาชุมชน (1) (พนง.
ภารกิจ) 

งานนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์ฯ  (๒) (ปก./ชก.) 
- ผช.นักเคราะหฯ์ (1) (พนง.ภารกิจ) 
 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป)(๑) 

อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป)(๑) 

อำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น 

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
(นักบริหารงานทั่วไป )(๑) 

อำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น 

งานนิติการ 
- นิติกร  (1) (ปก./ชก.) 
 

งานส่งเสริมการเกษตร 
- นักวิชาการเกษตร (1) (ปง./ชก.) 

งานประชาสัมพนัธ ์
  - นักประชาสัมพันธ์ (1)(ปก./ชก.) 
 



 
 

งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้และงานแผนที่ภาษ ี
 

 
 
  โครงสร้างกองคลัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
               

             
 

 
 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (1) (ปก./ชก.) 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๑)(ปง./ชง.)  
- ผช.จพง.จัดเก็บรายได้(๒) (พนง.ภารกิจ)  (๒) 
 

 
 
 

 
          

ระดับ อำนวยการกลาง อำนวยการต้น ชำนาญการ ปฏิบัติการ ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้งสิ้น 
จำนวน 1 ๒ ๑ - ๒ ๓ ๕ - ๑๕ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง)(๑)  
อำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น 

 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง 

 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
(นักบริหารงานการคลัง)(๑)  
อำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น 

 

งานการเงินและบัญช ี
- นักวิชาการเงินและบัญชี (1) (ปก./ชก.) 
- เจ้าพนักงานธุรการ (๑)(ปง./ชง.)                                                                                 
- ผช.จพง.การเงินและบญัชี (๒) (พนง.
ภารกิจ)  
- ผช.จพง.ธุรการ (1) (พนง.ภารกจิ)   
 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
-  เจ้าพนักงานพัสดุ   (๒) (ปง./ชง.)                                                               
 



 
 

งานสาธารณูปโภค  และงานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานบริหารงานช่าง และงานวิศวกรรม 
 

-
 
ผ
ช
.
น
า
ย
ช่
า
ง
เ
ขี
ย
น
แ
บ
บ

โครงสร้างกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

- นายช่างโยธา (1) (ปง./ชง.)        - วิศวกรโยธา (1)(ปก./ชก.) 
- นายช่างไฟฟ้า (1) (ปง./ชง.)        - นายช่างเขียนแบบ (1) (ปง./ชง.)   
- ผช.นายช่างไฟฟ้า (1) (พนง.ภารกิจ)        - เจ้าพนักงานธุรการ (๑)(ปง./ชง.)  

            - ผช.จพง.ธุรการ (1) (พนง.ภารกจิ)   
            - ผช.นายช่างโยธา (1) (พนง.ภารกิจ) 

- ผช.นายช่างเขียนแบบ (1) (พนง.ภารกิจ)   
  

 
 
 

ระดับ อำนวยการกลาง อำนวยการต้น ชำนาญการ ปฏิบัติการ ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป รวมท้ังสิ้น 
จำนวน 1 1 - ๑ ๒ ๑ ๓ - ๙ 

หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
(นักบริหารงานช่าง)(๑) 

อำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง)  

อำนวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง 



 
 

    
        โครงสร้างกองการศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
      

  
   

ระดับ อำนวยการต้น ชำนาญการ ปฏิบัติการ ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน ครู ค.ศ.๒ ครูค.ศ.๑ พนักงานจ้างภารกจิ พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

รวมท้ังสิ้น 

จำนวน ๒ - ๒ ๑ - ๓ ๑ ๖ ๑ ๑๖ 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา)(1) 

อำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น 

หัวหน้าบริหารงานการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา )(๑) 
อำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น 

งานบริหารการศึกษา 
- เจ้าพนักงานธุรการ (1)(ปง./ชง.) 
- ผช.จพง.ธุรการ (1) (พนง.ภารกจิ)   

 
 

งานกีฬาและนันทนาการ 
- นักสันทนาการ (1)(ปก./ชก.)  

 
 

งานการศึกษาปฐมวัย 
- นักวิชาการศึกษา (1) (ปก./ชก.) 
- ครู (5) 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (๓) (พนง.ภารกิจ)   
- ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (๒) (พนง.ภารกิจ)   
- ผู้ดูแลเด็ก (๑) (พนง.ทั่วไป)   



 
 

 
   โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
      
  
 

           
    

 
 
 
 
  

 ระดับ อำนวยการต้น ชำนาญการ ปฏิบัติการ ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้งสิ้น 
จำนวน 1 ๑ ๑ - ๓ ๗ ๑๓ ๒๖ 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
(นักบริหารงานสาธารณสุข) 
อำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น 

หัวหน้าบริหารงานสาธารณสุข 
(นักบริหารงานการศึกษา) (๑) 
อำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น 

งานบริหารงานสาธารณสุขและ 
งานวางแผนสาธารณสุข 

 

- นักวิชาการสาธารณสุข (1)(ปก./ชก.) 
    - เจ้าพนักงานธุรการ (๑)(ปง./ชง.) 

 
 
 

งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม    
นักวิชาการสุขาภิบาล (1)(ปก./ชก.) 

  
   

 
   

 
 

งานธุรการ 
- เจ้าพนักงานธุรการ (๑)(ปง./ชง.) 
 

งานรักษาความสะอาด 
 - นักจัดการงานเทศกิจ (1)(ปก./ชก.) 
- เจ้าพนักงานเทศกิจ(๑)(ปง./ชง.) 
-  พนักงานขับรถยนต์  (๗) (พนง.ภารกิจ) 
- ภารโรง (๑) (พนง.ทั่วไป)  
- พนักงานประจำรถขยะ (๑๒) (พนง.ทั่วไป)  
- ผช.จพง.เทศกิจ (1) (พนง.ภารกิจ)   
 
 
 



 
 

  โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อำนวยการต้น ชำนาญการ ปฏิบัติการ ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้งสิ้น 
จำนวน - ๑ - - - - - ๑ 

งานตรวจสอบภายใน 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (1)(ปก./ชก.) 

 
 
 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล) 

บริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง 



 
 

                         
 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ยุทธศาสตร์ชาติ + แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 + เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน) 
(SDGs) 

 
20 ป ี

+  
20 ป ี

+ 

 

1.ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 20 ปี 
 

3.ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4.ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

5.ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรตอ่

ส่ิงแวดล้อม 

1.สนิค้าเกษตร 
และเกษตรแปรรูป 

7.วิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง 

13.ภาครัฐที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพและ 
ตอบโจทย์ประชาชน 

2.การท่องเท่ียวท่ีเน้น
คุณภาพและความยั่งยืน 

 
 

8.มีพื้นท่ีและเมืองอัจฉริยะ 
ท่ีน่าอยู่ปลอดภัยเติบโต 

ได้อย่างยั่งยืน 

12.มีกำลังคนสมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 
ท่ีสำคัญของโลก 

 

9.มีความยากจนข้ามรุ่น 
ลดลงและมีความคุ้มครอง 

ทางสังคมเพียงพอ 

10.มีเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ำ 

4.ศูนย์การทางการแพทย์ 
และสุขภาพมูลค่าสูง 

6.ฐานการผลิตอุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

 11.ลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

5.ประตูการค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์ทาง 

โลจิสติกส์ 
 

6.ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

(SDGs) 

1.ขจัดความยากจนทุก
รูปแบบในทุกพื้นท่ี 

7.สร้างหลักประกันให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่

ที่ย่ังยืนในราคาที่ย่อมเยา 
 

13.ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน 
เพ่ือต่อสู้การเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
ที่เกิดข้ึน 

 

2.ยุติความหิวโหย บรรลุความ
ม่ันคงทางอาหารและยกระดับ

โภชนาการและส่งเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

 
 

8.ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การ
จ้างงานเต็มท่ี มผีลิตภาพ และการมี

งานท่ีเหมาะสมสำหรับทุกคน 
 
 

12.สร้างหลักประกันให้มี
รูปแบบการผลิตและการ

บริโภคท่ียั่งยืน 
 

3.สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่
มีสุขภาพดีและส่งเสริมความ

เป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย 
 
 

9.สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่ีครอบคลมุและยั่งยืน 
และส่งเสริมนวัตกรรม 

 

10.ลดความไม่เสมอภาค
ภายในประเทศและ 
ระหว่างประเทศ 

4.สร้างหลกัประกันว่าทกุคนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม
และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสใน

การเรียนรู้ตลอดชีวติ  

6.สร้างหลักประกันว่าจะมกีารจัด
ให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุก

คนและมีการบริหารจัดการที่
ย่ังยืนสำหรับทุกคน 

 11.ทำให้เมืองและ 
การตั้งถิน่ฐานของมนุษย์มคีวาม

ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและย่ังยืน 

5.บรรลุความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ และเสริมอำนาจให้แก่

สตรีและเด็กหญิง  

14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์      
จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากร

ทางทะเลอย่างย่ังยืนเพ่ือ          
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

 
 

15. ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่าไม้

อย่างย่ังยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดิน
และฟื้นสภาพดิน และหยุดย้ังการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
 

16.ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน ใหท้กุ

คนเข้าถึงความยุตธิรรม และสร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผดิชอบ 

และครอบคลุมในทกุระดับ 
 

17.เสริมความเข้มแข็งให้แก่
กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟู
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก

เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/


 

      

 

 

 

 

 

   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาศูนย์กลางการค้าการ

ลงทุน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การจัดระเบียบชุมชน สังคม  

และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และ

การท่องเท่ียว 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาลเมือง 

แจระแม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

(ต่อ) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ในภาพรวม (เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน + ยุทธศาสตร์จังหวัด + ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด + ยุทธศาสตร์ของ อปท.) 
 

เป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

(SDGs) 

เป้าหมายท่ี 1  
ขจัดความยากจนทุก
รูปแบบในทุกพื้นท่ี 

เป้าหมายที ่2  
ยุติความหิวโหย บรรลุความมัน่คง
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ
และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ย่ังยืน 

 
 

เป้าหมายท่ี 7 
สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ท่ียั่งยนื 

ในราคาท่ีย่อมเยา 
 

เป้าหมายท่ี 13  
ปฏิบัติการอยา่งเร่งด่วน 

เพ่ือต่อสู้การเปลีย่นแปลง 
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

ท่ีเกิดขึ้น 
 

เป้าหมายที่ 8 
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกจิที่

ต่อเน่ือง ครอบคลุม และย่ังยืน การจ้าง
งานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่

เหมาะสมสำหรบัทกุคน 

เป้าหมายที่ 12  
สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบ

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
 

เป้าหมายที่ 9  
สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน 

ส่งเสริมการพัฒนาอตุสาหกรรมที่
ครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริม

นวัตกรรม 
 

เป้าหมายท่ี 10  
ลดความไมเ่สมอภาค 
ภายในประเทศและ 
ระหว่างประเทศ 

เป้าหมายที่ 11  
ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน 

ของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย 
มีภูมิต้านทานและย่ังยืน 

เป้าหมายท่ี 14 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร  

ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยา่งยั่งยืน 
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

เป้าหมายท่ี 15  
ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่าง
ยั่งยืน จัดการปา่ไม้อยา่งยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็น

ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนสภาพดิน 
และหยุดยั้งการสูญเสยีความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายท่ี 16  
ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสขุและครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุกคนเขา้ถึงความยุติธรรม 
และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ 

และครอบคลุมในทุกระดับ 

เป้าหมายท่ี 17  
เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงาน
และฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดบัโลกเพ่ือ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

เป้าหมายท่ี 3  
สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมี

สุขภาพดีและส่งเสริมความเปน็อยู่ท่ีดี
สำหรับทุกคนในทุกวัย 

 
 

เป้าหมายที่ 4  
สร้างหลกัประกันว่าทุกคนมีการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุนโอกาสในการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ  

เป้าหมายที่ 6  
สร้างหลกัประกันว่าจะมีการจดั 

ให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทกุคน
และมีการบริหารจดัการที่ย่ังยืน

สำหรับทุกคน 

เป้าหมายที่ 5  
บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

และเสริมอำนาจให้แก่ 
สตรีและเด็กหญิง  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การส่งเสริมเมืองท่องเท่ียวแห่ง

ความสุขหลายมิติสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การบริหารจัดการ

ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านบริหารจัดการองค์การ 



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาลเมือง 

แจระแม 

กลยุทธ ์

(ต่อ) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ยุทธศาสตร์ของ อปท. + กลยุทธ์ + แผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลกั ) 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาทุกประเภท  

และทุกระดับให้ได้ 
มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการ

ของท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา  
ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสาน

ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
 

3. ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 

และสถาบันครอบครัว  
มาตรฐานและเปปตามความ

ต้องการของท้องถ่ิน 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี    

ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  

5. ส่งเสริมสนับสนุน 
การควบคุมโรคติดต่อ    

การป้องกันและการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด  

 
มาตรฐานและเป็นไปตามความ

ต้องการของท้องถ่ิน 
6. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค

บริโภค บำรุงรักษาทางคมนาคม 
สะพาน เขื่อน ระบบ  ระบายน้ำ  

7. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 
ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นท่ี    
ให้ครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังตำบล 

ท่ัวถึงท้ังตำบล 
8. ส่งเสริมและพัฒนาขีด

ความสามารถในการให้บริการ 

9. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงาน      
สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

10. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ 
ด้านการเกษตรตามแนว 

เกษตรทฤษฎีใหม่ 

11. ส่งเสริมการตลาด การค้า  
การลงทุนในท้องถ่ินและส่งเสริม

สินค้า OTOP 

12. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

13. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ  

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและเฝ้าระวังรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

14. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
ด้านกีฬา นันทนาการ 

ให้กับประชาชนทุกระดับ 
และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็น

เลิศ 
15. ส่งเสริมสนับสนุนการ

ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา  
สถานที่นันทนาการ   

16. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ท่องเที่ยว 

 

17. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
ด้านการรักษาความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน 

18. ส่งเสริมให้ท้องถ่ิน 
มีความสามารถและมีศักยภาพ 
ในการสนับสนุนงานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึง
การรักษาความสงบเรียบร้อยใน

ท้องถ่ิน 

19. ส่งเสริมสนับสนุน 
การพัฒนาระบบการจัดการ 

และป้องกันภัยพิบัติ 

แผนงาน 

1. งบกลาง 

2. บริหารงานท่ัวไป 

4. การศึกษา 

5. สาธารณสุข 

7. เคหะและชุนชน 

8. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

9. การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

10. อุตสาหกรรมและการโยธา 

6. สังคมสงเคราะห์ 

11 การเกษตร 

3. การรักษาความสงบภายใน 

12. การพาณิชย์ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. สำนักปลัดเทศบาล 2. กองการศึกษา 3. กองช่าง 4. กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านบริหารจัดการ

องค์การ 

5. กองสาธารณสุขฯ 



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ           
เพ่ือรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่าง
กว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนำ 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา

ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีใน
ช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ  ขาดการนำเทคโนโลยีเข้า
มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 



 
นอกจากนั้นศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญ

ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
การให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะ
ยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อม
โทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ              
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัย
เด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศ
ในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ

เป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ            
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน ซ่ึงรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้าย
ขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติจะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกันความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์                
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่า



จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้
เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่
จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความ
หลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้นประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔                   
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึนประชากรใน
ประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกันโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากข้ึนทั้ง
ในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้าน
อาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ ดังกล่าวที่แต่
ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความ
เข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ  ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความ
เสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และ
โรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหา
ความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับ
ผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  โครงสร้าง



พ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่
เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบัน
และบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้ และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งปัจจัยทั้งหมด
ดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้นการพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน  โดยประเทศไทย
จำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตร
และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี้ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพ
การแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิด
การสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะ
ยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ  ขณะเดียวกันประเทศไทย
จำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทาง
การเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี             
และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับ
โครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
  ดังนั้นภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน



เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐ
เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง  
และยั่งยืน 
 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 

 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความ มั่นคง ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน             
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต            
มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 
 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่ งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำ
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
 
 
 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล  มีเสถียรภาพ            
และยั่งยืนโดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภาครัฐของประชาชน            
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

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

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  
 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ 
     ความมั่นคงของชาติ 

     (๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
                                    รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  
 

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



 
 
 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
     ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  
 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 

(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ 
    จัดการตนเอง  
 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น 
     ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
      (๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ  
               อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 
     และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน    
     มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก           
     มีความสามารถสูงมุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค  
 
 



  
 

 

1.2 ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)  
“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา 

เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจ
สำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนา
ประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ 
21 ได ้เพ่ือให้เข้าใจ  

“ประเทศไทย 4.0” ก่อนจะมาถึงประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยก็ผ่านการพัฒนามาเป็นลำดับขั้น
อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ ประเทศไทย 1.0 การดำรงอยู่และพัฒนาประเทศเน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิต
และขาย พืชไร่ พืชสวน หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น 

ประเทศไทย 2.0 นอกจากเกษตรกรรมแล้วก็เน้นไปทางอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา                   
เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น  

ประเทศไทย 3.0 ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน เน้นหนักไปทางอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิต        
และขายส่งออก เหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ำมัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ประเทศไทยในยุค 1.0 , 
2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประเทศจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างประเทศเพราะ Thailand 3.0 ที่เราเป็นกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้มันทำให้รายได้ประเทศอยู่ในระดับปาน
กลางเท่านั้น เราไม่สามารถขยับหนีไปจากจุดนี้ได้สักที เมื่อ 50 ปีก่อน ช่วง พ.ศ. 2500 - 2536 เศรษฐกิจ
ของไทยเรามีการเติบโตอย่างมากถึงระดับ 7 – 8 % ต่อปี แต่หลังจาก พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน
เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นเพียง 3 – 4 % ต่อปีเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีเรื่องของ “ความเหลื่อมล้ำด้านความร่ำรวย” 
อีกต่างหากและสุดท้ายก็เรื่องของ “ความไม่สมดุลในการพัฒนา” ซึ่งเรื่องพวกนี้แหละที่ทำให้รัฐบาลต้องหันมาใส่ใจ
เร่งพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจกันยกใหญ่ เพื่อให้เราก้าวข้ามจาก Thailand 3.0 ไปสู่ Thailand 4.0 ให้
ได้ใน 3 - 5 ปีนี ้  

ประเทศไทย 4.0 กำหนดแนวทางพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of 
Growth) ประเทศและประชากรมีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดผลการพัฒนา ภายใน 5 - 6 ปีนี้ คล้ายๆ 
กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศท่ีพัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา“A Nation of Makers” 
อังกฤษ “Design of Innovation” อินเดีย “Made in India” หรือประเทศเกาหลีใต้ที่วางโมเดลเศรษฐกิจใน
ชื่อ “ Creative Economy” “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐาน
คิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยน
วิธีการทำท่ีมีลักษณะสำคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตร แบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความ
ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง 
เปลี่ยนจาก raditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจาก
แรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง  

 
 



เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้  

1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) 
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น  

2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ 
เทคโนโลยี การแพทย์ สปา เป็นต้น 

3) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น  

4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยี
การศึกษา อี - มาร์เก็ตเพลส อี - คอมเมิร์ซ เป็นต้น  

5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการ
ออกแบบธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น  

“ประเทศไทย 4.0” จะสำเร็จ ใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน             
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกกำลังกันขับเคลื่อน ผ่านโครงการบันทึกความ
ร่วมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัยต่างๆ โดยการดำเนินงานของ”ประชารัฐ”กลุ่มต่างๆ อันได้แก ่ 

กลุ่มท่ี 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนา 
คลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

กลุ่มท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
กลุ่มท่ี 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ  
กลุ่มที่ 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้นำ (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ

วิชาชีพ  
กลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs 

และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มกำลังวางระบบและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
อย่างเข้มข้น 

โดยสรุปกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่ง
ที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่   
มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ               
การปฏิรูปการวิจัย และการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกกำลังของทุกภาคส่วน
ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งใน
ประเทศและระดับโลก ทุกคนที่รับรู้ถึงวิกฤตในครั้งนี้ก็ได้แต่ฝากความหวังไว้ที่ Thailand 4.0 หวังว่ามันจะ
ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักทั้งหลายที่ เคยเจอมาตลอดได้ ซึ่ง Thailand 4.0 นี้ เป็นการ 
‘ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม’ นั่นเอง เปลี่ยนจากที่แต่ก่อนเราลงมือทำมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อย มา
เป็นลงมือทำน้อยๆ แต่ได้ผลตอบแทนมหาศาล โดยการเอาความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดัน และนำ
นวัตกรรมเข้ามาช่วยเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่การบริการมากขึ้น Thailand 4.0 นี้ จะเป็นการพูดถึง 
New S-Curve หรือก็คือ การพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งก็คล้ายๆกับการ Disruptive ที่เข้ามา
พัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น และล้มล้างพฤติกรรมแบบเดิม ๆ เหมือนอย่างเช่น ฟิล์ม Kodak ที่เคย
รุ่งเรืองอยู่ในสมัยก่อนใครจะไปคิดว่าสุดท้ายแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่รายนี้จะถูกคลื่นลูกใหม่อย่างเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาแทนที่ต้องล้มหายไปจากความทรงจำของเด็กรุ่นใหม่ทำให้ยุคสมัยนี้คนอาจจะไม่รู้จักกับ Kodak แต่รู้จัก
กับกล้องดิจิทัลแบรนด์ดังๆอย่างอ่ืนแทน ส่วนที่ยากของ New S - Curve คือเราจะเคลื่อนย้ายไปเทคโนโลยี



ใหม่เมื่อไหร่ อย่างแรกต้องดูว่าเราจะไปปักหลักกับเทคโนโลยีไหนดี ต่อมาคือเราจะเปลี่ยนแปลงมันไปยังไง 
และสุดท้ายเมื่อไหร่ถึงควรจะปรับตัวไปยังเทคโนโลยีนั้น  การเปลี่ยนแปลง ที่เข้ามาพร้อม Thailand 4.0 
วิธีการถือเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งสำหรับ Thailand 4.0 แล้วการเปลี่ยนแปลงย่อมมีให้
เห็นและแน่นอนว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้วย ซึ่งเมื่อมองภาพว่าประเทศไทยเป็นประ เทศที่มีการทำ
เกษตรกรรมอยู่เยอะการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้จึงเกิดขึ้น โดยเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบธรรมดาให้เป็น
เกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming สิ่งสำคัญคือจะทำยังไงให้เกิดความสมดุลในการผลิตให้ความต้องการซื้อ
และขายมันพอดีกัน ต้องช่วยกันคิดว่าสิ่งที่เราเหลือสามารถนำไปแปรรูปเปลี่ยนเป็นอะไรที่มีคนต้องการได้บ้าง 
อีกทั้งตัวผู้ประกอบการเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นกัน จาก SME ที่ต้องรอคอยการช่วยเหลือจากรัฐอยู่
ตลอดเวลาเป็น Smart Enterprises และ Startup หรือบริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงอย่างที่ได้ยินข่าวกันอยู่
ในทุกวันนี้ โดยการนำเอานวัตกรรมเข้ามาช่วยเพ่ิมจุดแข็งและคุณค่าให้ธุรกิจ รวมไปถึงสมัยก่อนเราอาจจะขาด
แคลนคุณภาพของแรงงาน มีแต่แรงงานทักษะต่ำ ไม่มีความรู้พ้ืนฐานเพียงพอ ก็เป็นอีกสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยน
สร้างพ้ืนฐานความรู้  ความเชี่ยวชาญให้แก่แรงงานของเรา และการเปลี่ยนแปลงสุดท้าย คือการบริการอาจต้อง
เปลี่ยนแปลงจากที่เคยแค่บอกต่อกันไป ปากต่อปากมีคนกดไลค์เยอะก็คิดว่าบริการนั้นดีมากแล้วอาจต้องมีการ
นำเรื่องของมาตรฐานเข้ามา เพื่อให้กลายเป็น High Value Services ต้องมีการรับรอง มีการตรวจสอบ เพ่ือให้
มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ เช่น บริการนวด  ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพบริการที่มีมากในประเทศไทยอาจ
ต้องมีการตรวจสอบและผ่านการรับรอง เพ่ือแลกกับคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 

จะเข้าสู่ยุค 4.0 ทั้งที่ SME ต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อม ในขณะที่รัฐบาลกำลังพยายามกันอย่าง
มากที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้เป็นไปตามกลไกที่เหมาะสมเข้ากับยุคสมัย หน้าที่ของพวกเราทุก
คนในฐานะ SME ผู้ประกอบการหรือประชาชนคนไทย ก็สามารถเตรียมตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่
กำลังจะเกิดข้ึนได้ คือ เรื่องของเทคโนโลยีที่ควรใช้ ให้เป็น เพราะในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมันยังช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้น ต้องหมั่นดูอยู่เสมอว่ามีอะไรที่ตรงกับเราบ้าง เพ่ือให้การพัฒนา
เป็นไปได้ไวยิ่งขึ้น เรื่องของการไปเยี่ยมชมงานที่ต่างประเทศ เพราะลูกค้าในอนาคตอาจมาจากหลากหลาย
ประเทศทั่วโลก การติดต่อ มารยาท ธรรมเนียมการปฏิบัติ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าบริษัทไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษ  
ได้ส่งอีเมลมาก็ไม่สามารถตอบกลับได้ทำให้เสียโอกาสในการทำธุรกิจไปได้อย่างน่าเสียดาย  เรื่องของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะคนในสมัยนี้ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หากมีสินค้าที่คุณสมบัติเหมือนกันราคา
ใกล้เคียงกันสินค้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะสามารถจับใจลูกค้าได้มากกว่า 

บทสรุปสุดท้ายอยู่ที่ความร่วมมือกันของคนในชาติไทย Thailand 4.0 นับเป็นโมเดลการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมไปด้วยกัน ช่วยกันผลักดันไปพร้อมๆกัน สิ่งสำคัญที่สุดในการ
ทำให้โมเดลนี้ประสบความสำเร็จก็คือ ต้องคิดให้มาก คิดให้จบ อ่านให้ขาด ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง อย่ามัวแต่
โทษกัน เมื่อมีอะไรผิดพลาด  เพราะทุกอย่างเปรียบเสมือนการเรียนรู้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับเราย่ำอยู่
กับที่ ซึ่งบวกกับโมเดล Thailand 4.0 นี้บวกกับพลังของคนในชาติ การเปลี่ยนแปลงจาก ‘ประเทศกำลัง
พัฒนา’ ไปสู่ ‘ประเทศพัฒนาแล้ว’ คงไม่ใช่แค่เรื่องในความฝันอีกต่อไป 

 

๑.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑3 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
       1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
   การพัฒนาประเทศในระยะเวลา 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีความมุ่งหมายที่จะ

เร่งเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสียงที่อาจจะส่งผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที การกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ 
“สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึง การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่
ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมี



โอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูง และคำนึงถึงความ
ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้กำหนด เป้าหมายหลัก 
จำนวน 5 ประการ ประกอบด้วย 

 

 1.1 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  โดยยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญให้สูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและ
สังคมยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่า
ของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม 

 

 1.2 การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่  โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคมเตรียมพร้อมกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เอ้ือต่อการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและ
ความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 

 

 1.3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  โดยลดความเหลี่ยมล้ำทั้งในเชิงรายได้ 
ความมั่นคง และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มี
โอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ             
เท่าเทียม 

 

 1.4 การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน  โดยการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรในการผลิตและ
บริโภคให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แก้ไขปัญหามลพิษ
สำคัญด้วยวิธีการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ำ และลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality)  
 

 1.5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความ
เสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่  โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย             
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไก
ทางสถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา                      
มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

 

      2. หมุดหมายการพัฒนา 
 เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการ

พัฒนา (Agenda) ที่เอ้ือให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการ
พัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้กำหนดหมุดหมายการ
พัฒนา จำนวน 13 ประการ  ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” มุ่งหวังจะ “มี” หรือ
ต้องการจะ “ขจัด” เพ่ือสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ 
“สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และการบรรลุเป้าหมายหลักในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยหมุดหมายการพัฒนาทั้ง 13 ประการมีที่มาจากการประเมินโอกาสและความ
เสี่ยงของไทยในการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้มีการพิจารณาถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงระดับโลกสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 รวมถึงผลการพัฒนาประเทศใน
ระยะเวลาที่ผ่านมา 



ทั้งนี้ หมุดหมายการพัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่ งสามารถ
นำไปสู่การพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ทำให้หมุด
หมายแต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ               
แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้ 

 

 

 2.1 มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
หมุดหมายที่ 1  ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

        หมุดหมายที่ 2  ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
  หมุดหมายที่ 3  ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
  หมุดหมายที่ 4  ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
  หมุดหมายที่ 5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ 
                                         ที่สำคัญของภูมิภาค 
  หมุดหมายที่ 6  ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญ 
                                         ของโลก 
 

 2.2 มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
  หมุดหมายที่ 7  ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง              
                                         และสามารถแข่งขันได ้ 
  หมุดหมายที่ 8  ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตอย่างยั่งยืน 
  หมุดหมายที่ 9  ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง                 
                                         ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
 

 2.3 มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 

หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ 
 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์ 

 

  2.4 มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
  หมุดหมายที่ 12  ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์  
                                           การพัฒนาแห่งอนาคต 

หมุดหมายที่ 13  ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
 

แผนกลยุทธ์รายหมุดหมาย 
 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
 เป้าหมายที่ 1   มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรกรแปรรูปสูงข้ึน 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1   ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเติบโต ร้อยละ 4.5 ต่อปี 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2   รายได้สุทธิต่อครัวเรือนเกษตรกร ไม่ต่ำกว่า 537,000 บาทต่อครัวเรือน    
                               เมื่อสิ้นสุดแผน 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3  พ้ืนที่ทำเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ิมข้ึนเป็น 10 ล้านไร่ เมื่อสิ้นสุดแผน 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.4   พ้ืนที่เพาะปลูกพืชไม่เหมาะสมลดลงร้อยละ 10 เมื่อสิ้นสุดแผน 
 
 
 
 
 



 

เป้าหมายที่ 2   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพความม่ันคง 
อาหารและความยั่งยืนของภาคเกษตร  

ตัวช้ีวัดที่ 2.1   ภาคเกษตรมีผลิตภาพผลิตรวม (TFP) เฉลี่ยร้อยละ 1.5 เมื่อสิ้นสุดแผน     
ตัวช้ีวัดที่ 2.2  มีตลาดกลางสินค้าภูมิภาคในภาคเหนือ 2 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง  

ภาคใต้ 2 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง และภาคตะวันออก 1 แห่ง เมื่อสิ้นสุดแผน  
ตัวช้ีวัดที่ 2.3   น้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศมีปริมาณอย่างน้อย 40,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  

เมื่อสิ้นสุดแผน     
ตัวชี้วัดที่ 2.4   ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 เมื่อสิ้นสุดแผน     
ตัวช้ีวัดที่ 2.5   เกิดการใช้น้ำซ้ำในพ้ืนที่เกษตรนอกเขตชลประทาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของพ้ืนที่   

เมื่อสิ้นสุดแผน  
ตัวช้ีวัดที่ 2.6   พ้ืนที่ที่สามารถลดความเสี่ยงภัยน้ำท่วม-น้ำแล้ง และเกิดระบบจัดการน้ำชุมชน                

จำนวนไม่น้อยกว่า 4,000 ตำบล เมื่อสิ้นสุดแผน 
 

เป้าหมายที่ 3   เพิ่มศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
ของห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1   จำนวนสหกรณ์ภาคเกษตรในชั้นที่ 1 ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ 
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 18 เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2  จำนวนกลุ่มเกษตรกรในชั้นที่ 1 ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 6 เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.3   จำนวนวิสาหกิจชุมชนในระดับดี ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งวิสาหกิจ  
                     ชุมชนเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 35 เมื่อสิ้นสุดแผน 
ตัวช้ีวัดที่ 3.4   ผู้ประกอบการเกษตรเพ่ิมข้ึนปีละ 4,000 ราย 
 

 หมุดหมายที่ 2  ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 1   การท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงท่ีเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและ          

บริการที่มีศักยภาพอ่ืน 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1   นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มีค่าใช้จ่ายต่อวันเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2   อันดับดัชนีขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวดีขึ้น โดยมีอันดับรวมไม่ 

เกินอันดับที่ 25 ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยไม่เกินอันดับที่ 
50 ด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมไม่เกินอันดับที่ 50 ด้านสุขภาพและสุขอนามัย
ไม่เกินอันดับที่ 50 และด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ             
ไม่เกินอันดับที่ 25 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.3   ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 0.05 คะแนนต่อปี 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.4   จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้ำเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี 
 

เป้าหมายที่ 2   การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการ         
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1  รายได้จากนักท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวรองเฉลี่ยทุกเมืองเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี  
(ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเมืองรองทั้งหมด) 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2   รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3   มีชุมชนที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปีละ 50 ชุมชน 



 
 

เป้าหมายที่ 3   การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1  ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ  
                     10 ต่อปี 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ชุมชนท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ               

50 ชุมชน  
 

หมุดหมายที่ 3  ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก    
 เป้าหมายที่ 1   การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ เพื่อการใช้ในประเทศ 
                              และส่งออก 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1   ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (ยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ซึ่งหมายถึงจำนวน  
                               จดทะเบียนรถยนต์ใหม่ ประกอบด้วยรถยนต์ประเภทยานยนต์ไฟฟ้า 

พลังงานแบตเตอรี่ และยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง) จำนวน 282,240 คัน              
คิดเป็นร้อยละ 26 ของยานยนต์ทั้งหมด ภายในปี 2570 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2   ปริมาณการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (ยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์จำนวน 380,250 
คัน คิดเป็นร้อยละ 17  ของยายยนต์ทั้งหมด ภายในปี 2570 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.3   ปริมาณรถยนต์ที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า   
                               40,000 คัน ภายในปี 2570 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4   อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  
                    หรืออัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าของไทยเพ่ิมข้ึน 
                     ร้อยละ5 ต่อปี 
 

เป้าหมายที่ 2   ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและมีการลงทุน 
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญภายในประเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1   อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ในอาเซียน และอยู่ในอันดับ  
                     1 ใน 10 ของโลก 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2   มูลค่าส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนรวมไม่น้อยกว่า  

130,000 ล้านบาท ภายในปี 2570 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3  จำนวนผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 14  ราย  
                     และเกิดการลงทุนเทคโนโลยีสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยภายในปี 2570  
ตัวช้ีวัดที่ 2.4   สัดส่วนจำนวนผู้ประกอบการเดิมท่ีสามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่เพ่ิมข้ึน  
                    ร้อยละ 10 ภายในปี 2570  
ตัวช้ีวัดที่ 2.5  จำนวนแรงงานเดิมที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเข้ามาเป็น 

แรงงานในอุตสาหกรรมใหม่เพ่ิมข้ึน 5,000 คน ภายในปี 2570 
 

เป้าหมายที่ 3   การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1   มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับ 
                     ยานยนต์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2   แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้ามีจำนวนไม่น้อยกว่า 

30,000 คน ภายในปี 2570 
ตัวช้ีวัดที่ 3.3   จำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ/หัวจ่ายชาร์จเร็ว เพ่ิมข้ึน 5,000 หัวจ่าย   
                    ภายในปี 2570 



 
ตัวช้ีวัดที่ 3.4   จำนวนมาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัยของชิ้นส่วนหลักท้ังหมดของ 
                     ยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 15 ฉบับต่อปี 
ตัวช้ีวัดที่ 3.5   มลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน) และปริมาณการ 
                    ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่งลดลงร้อยละ 4 ต่อปี 

 

หมุดหมายที่ 4  ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
 

 เป้าหมายที่ 1   ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1   สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการสุขภาพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน 

ประเทศอยู่ที่ร้อยละ 1.7 
 

เป้าหมายที่ 2   องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพเอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม   
                    ในสินค้าและบริการทางสุขภาพ  
ตัวช้ีวัดที่ 2.1   มูลค่าการนำเข้าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (20,000  
                    ล้านบาท) เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 

 

เป้าหมายที่ 3   ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1   สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 12 
 

เป้าหมายที่ 4   ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัยคุกคาม  
                    สุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1   เมื่อประเมินผลสมรรถนะหลักในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
                     ทุกตัวชี้วัดมีค่าไม่ต่ำกว่า 4  
 

หมุดหมายที่ 5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค 
 เป้าหมายที่ 1   ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1   อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (โดยสถาบันนานาชาติเพ่ือการ 

พัฒนาการบริหารจัดการ) มีอันดับดีขึ้น 
 

เป้าหมายที่ 2   ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค  
ตัวช้ีวัดที่ 2.1   1) มูลค่าการลงทุนรวมในประเทศขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ต่อปี หรือ 2)  
                    สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 27 ต่อปี 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2   1) มูลค่าการส่งออกของไทยกับประเทศทั่วโลกขยายตัวเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 

ต่อปี หรือ 2) สัดส่วนการเติบโตของปริมาณการส่งออกสินค้าของไทยต่อการเติบโต
ของปริมาณการส่งออกสินค้าของโลกเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ต่อปี   

 

เป้าหมายที่ 3   ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1   ดัชนีประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยอยู่ในอันดับไม่ต่ำ

กว่าอันดับที่ 25 หรือคะแนนไม่ต่ำกว่า 3.60 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2   สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศน้อยกว่า 
                    ร้อยละ 11   

 
 
 
 
 
 
 



 

หมุดหมายที่ 6  ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะท่ีสำคัญของโลก  
 เป้าหมายที่ 1   เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1   สัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน  
                               ประเทศเพ่ิมข้ึนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ภายในปี 2570 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2   มีกระดานข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐที่สามารถติดตามจำนวนธุรกรรมงาน 

บริการของภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลได้ภายในปี 2566 และงานบริการ
ประชาชนของภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลทั้งหมดภายในปี 2570 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.3   มูลค่าของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างน้อย 
                               ร้อยละ 5 ของปีฐาน ภายในปี 2570 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.4   มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่สามารถเข้าถึงและพร้อมใช้แก่ประชาชนโดย 

ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน พ้ืนที่ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยว 
 

เป้าหมายที่ 2   การส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศเพิ่มขึ้น  
ตัวช้ีวัดที่ 2.1   สัดส่วนการส่งออกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศคิดเป็นร้อยละ  

60 ของมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดภายในปี   
2570 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2   มีบุคลากรที่มีทักษะ “ผู้บูรณาการระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” เพ่ือรองรับการ 
ขยายตัวของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวน 400,000 ราย ภายในปี  
2570 
 

เป้าหมายที่ 3   อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศมีความ 
เข้มแข็งข้ึน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1   จำนวนผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลกลงทุนในประเทศไทย 
                     อย่างน้อย 3 ราย ภายในปี 2570 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2   จำนวนสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 6,000 แห่ง ในปี 2570  
                    โดย 1 ใน 3 เป็นผู้ประกอบการที่ย้ายมาจากต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.3  มีแรงงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางดิจิทัล (ระดับ 4) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ของจำนวน 

ประชากรไทยภายในปี 2570 
ตัวช้ีวัดที่ 3.4   มีจุดเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจรอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศทำให้บริการ 

ดิจิทัลของไทยสามารถแข่งขันได้ภายในปี 2570 
 

หมุดหมายที่ 7   ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ 
แข่งขันได้    

 เป้าหมายที่ 1   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโต  
                              และแข่งขันได้  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1   สัดส่วนวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อมที่ข้ึนทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม  

(มาตรา 33) ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 20  
สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะทะเบียนนิติบุคคลต่อวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดย่อมรวม เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 40 สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อมที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม   
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 5 ในปี 2570  



 
รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนพาณิชย์ต่อวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดย่อมรวม เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 20  
ในปี 2570  

 ตัวช้ีวัดที่ 1.2   มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุน ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๒ ต่อปี และสัดส่วน  
                                  การเข้าถงึสินเชื่อของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อสินเชื่อรวม เพ่ิมขึ้นเป็นไม่  
                                  น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3   อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านกฎระเบียบทางการค้า ไมเ่กินอันดับที่ ๔๐   

ในปี ๒๕๗๐ มีการออกกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
การค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒ ฉบับต่อปี และมีสัดส่วนของจำนวน
เรื่องร้องเรียนที่พิจารณาแล้วเสร็จ ต่อจำนวนเรื่องร้องเรียนรวม เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
๘๐ - ๙๐ ต่อป ี

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่รัฐบาลและผู้ประกอบการ 
                    วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ได้ เป็นปัจจุบันและท่ัวถึง  
 

เป้าหมายที่ 2   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ สามารถ 
ยกระดับและปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันใหม่ 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1   สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๐ และสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ต่อการส่งออกท้ังประเทศ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๗๐ 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2   สัดส่วนมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อมูลค่า 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ จากปีฐาน (ปี  
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นผู้ส่งออกรายใหม่ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า           
                    ๒,๐๐๐ รายต่อปี 
ตัวช้ีวัดที่ 2.4 ส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ  

๒๕ ในปี ๒๕๗๐ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.5   มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของภาครัฐ ขยายตัวเฉลี่ย                  
                    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 
ตัวช้ีวัดที่ 2.6 มูลค่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขยายตัวเฉลี่ย 
                     ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี  

 

เป้าหมายที่ 3   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมี 
ประสิทธิผลจากภาครัฐ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1   จำนวนสตาร์ทอัพ ซีรี่ส์ซี ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นเป็น ๒๐ ราย ในปี ๒๕๗๐ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2   จำนวนการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ต่อปี  

 
 
 
 
 
 

 

หมุดหมายที่ 8  ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตอย่างย่ังยืน 
เป้าหมายที่ 1   การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ           
                    ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1   อัตราการเติบโตของรายได้ต่อประชากรในภาค เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าอัตราการเติบโต              



                    ของรายได้ต่อประชากรของประเทศ  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2   มูลค่าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายในแผนแม่บทภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่  ๙ เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกมีมูลค่าการลงทุนรวม ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
มีมูลค่าการลงทุนรวม ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
มีมูลค่าการลงทุนรวม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 
 

 เป้าหมายที่ 2  ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1  สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาค ต่ำกว่าสัมประสิทธิ์ความ  
                     ไม่เสมอภาคของประเทศ  
ตัวช้ีวัดที่ 2.2   สัดส่วนผู้มีงานทำในแต่ละภาค เพ่ิมสูงขึ้นกว่าสัดส่วนผู้มีงานทำของภาคในปี ๒๕๖๓  

ยกเว้นกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนผู้มีงานทำไม่เกินร้อยละ ๑๓ ของจำนวนผู้มีงานทำ 
ทั้งหมด 

 

เป้าหมายที่ 3   การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ อย่างย่ังยืน มีความพร้อมในการรับมือและ 
                    ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตท่ี 
                    ดีอย่างทั่วถึง 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 เมืองอัจฉริยะมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ พ้ืนที่ ภายในปี ๒๕๗๐    
ตัวช้ีวัดที่ 3.2   เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนมีจำนวนมากขึ้น  

 

หมุดหมายที่ 9  ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่ 
เพียงพอ เหมาะสม  

เป้าหมายที่ 1   ครัวเรือนมีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการเลื่อน  
                    สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่าง 
                    ยั่งยืน 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1   ทุกครัวเรือนที่ถูกคัดกรองว่ามีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นในปี ๒๕๖๕  
สามารถหลุดพ้นจากสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นภายในปี ๒๕๗๐ 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.2  อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นระดับ 
                                มัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 

                     เทียบเท่า ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐  
ตัวช้ีวัดที่ 1.3  เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น เติบโตไปเป็นแรงงานที่ มีทักษะ หรือสำเร็จ

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า เพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.4 สัดส่วนของเด็กปฐมวัยในครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีปัญหาพัฒนาการไม่เป็นไปตาม 

เกณฑ์ลดลงร้อยละ ๒๐ 
 

 เป้าหมายที่ 2  ทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1  ดัชนีรวมของความคุ้มครองทางสังคมมีค่าไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ โดยดัชนีรวมของความ
คุ้มครองทางสังคมประกอบด้วย ๓ มิติ โดยมีตัวชี้วัดในแต่ละมิติ ดังนี้ 

        1) ความคุ้มครองทางสังคมสำหรับวัยเด็ก 
       (1) อัตราการเข้าถึงบริการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (๐-๒ ปี) เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ 

        2) ความคุ้มครองทางสังคมสำหรับวัยแรงงาน 
        (1) แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของกำลัง   
             แรงงานรวม 



        (2) จำนวนผู้ที่อยู่ในระบบการออมเพ่ือการเกษียณภาคสมัครใจที่ภาครัฐจ่าย 
             สมทบเพ่ิมข้ึน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
        (3) แรงงานที่อยู่ภายใต้การจ้างงานทุกประเภทได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย 

   แรงงาน 
   3) ความคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงวัย 

                            (1) สัดส่วนผู้สูงอายุที่ยากจนลดลง เหลือไม่เกินร้อยละ ๔ 
      (2) สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่เข้าถงึบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข 
           ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มข้ึนเป็นไม่ต่ำว่าร้อยละ ๗๐ 
 

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
 เป้าหมายที่ 1 การเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจากเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ในปี ๒๕๗๐ 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.2   การบริโภควัสดุในประเทศมีปริมาณลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ในปี ๒๕๗๐ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ดัชนีการหมุนเวียนวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์เป้าหมาย (พลาสติก, วัสดุก่อสร้าง, เกษตร- 

อาหาร) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ในปี ๒๕๗๐ 
 

 เป้าหมายที่ 2   การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1   คะแนนดัชนีสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมดีข้ึน ติดอันดับ ๑ ใน ๓ ของประเทศใน 
                     ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า ๕๕ คะแนน ในปี ๒๕๗๐ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2   พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น โดยเป็นป่าไม้ธรรมชาติ ร้อยละ ๓๓ และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 

เพ่ือการใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๒ ของพ้ืนที่ประเทศ ภายในปี ๒๕๗๐ 
 

เป้าหมายที่ 3   การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและย่ังยืน  
ตัวช้ีวัดที่ 3.1  สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ิมขึ้น มี 
                     สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๔ ภายในปี ๒๕๗๐  
ตัวช้ีวัดที่ 3.2   การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพ่ิมข้ึน โดยมีอัตราการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ของ 

ประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ภายในปี ๒๕๗๐ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.3   ปริมาณขยะต่อหัวในปี ๒๕๗๐ ลดลงจากปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐  
 

หมุดหมายที่ 11  ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 
 สภาพภูมิศาสตร์ 

 เป้าหมายที่ 1 ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศลดลง   

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1  จำนวนประชาชนที่เสียชีวิต สูญหาย และได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัยธรรมชาติลดลง  
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในแต่ละภัย 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.2   ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภัยธรรมชาติโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 
                              ประเทศ (รวมถึงความเสียหายที่เกิดกับโครงสร้างพ้ืนฐานและการหยุดชะงักของการ 
                              บริการขั้นพ้ืนฐานที่สำคัญ) ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3 จำนวนพ้ืนที่และมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยใน 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒     
 

 เป้าหมายที่ 2   ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1    มีแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน 



                     ระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่สำคัญด้านต่างๆ หรือระดับจังหวัดอย่างครอบคลุม  
                     เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 การมีแผนจัดการป้องกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่สำคัญ  
ตัวช้ีวัดที่ 2.3 การเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ (ครอบคลุมภัยสำคัญ สามารถเชื่อมโยงระดับพื้นท่ี  

ระดับประเทศ และระดับโลก มีความแม่นยำ ทันต่อเวลา และสามารถเข้าถึงกลุ่ม 
เปราะบางได้) 
 

เป้าหมายที่ 3   สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1   ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย ที่สามารถจัดการความเสี่ยงจากภัย

ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐ และมีการจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ของประเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จในการสร้างความตระหนักรู้ในระดับชุมชนและการมีส่วนร่วมใน 
                     การส่งข้อมูลจากพ้ืนที่เกิดภัยเข้าสู่ระบบเตือนภัยส่วนกลาง   
ตัวช้ีวัดที่ 3.3  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์ความรู้และมีแผนในการจัดการด้านภัยธรรมชาติ 

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.4 ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตร 

และภัยธรรมชาติ   
ตัวช้ีวัดที่ 3.5   มีกองทุนเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งเงินรับประกันภัยต่อ  
 
 

 

หมุดหมายที่ 12  ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง 
อนาคต  

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะท่ีจำเป็น 
สำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก 
สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข   

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๘ เมื่อสิ้นสุดแผน    
ตัวช้ีวัดที่ 1.2  ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะจากการประเมินโปรแกรมประเมินสมรรถนะ

นักเรียนมาตรฐานสากลไม่ถึงระดับพ้ืนฐานของทั้ง ๓ วิชาในแต่ละกลุ่มโรงเรียน 
ลดลงร้อยละ ๘ เมื่อสิ้นสุดแผน   

 ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ เมื่อสิ้นสุดแผน   
 ตัวช้ีวัดที่ 1.4  จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบัณฑิตฐานสมรรถนะเพ่ิมเป็น 

ร้อยละ ๓๐   
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5 ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔ ต่อปี   
 ตัวช้ีวัดที่ 1.6   จำนวนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลงร้อยละ ๒๐ ต่อปี  
 

 เป้าหมายที่ 2   กำลังคนมีสรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย  



และสามารถสร้างงานอนาคต 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลกด้านทักษะ คะแนนเพิ่มขึ้น 
                    ร้อยละ ๒๐ เมื่อสิ้นสุดแผน    
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 การจัดอันดับในด้านบุคลากรผู้มีความสามารถของสถาบันการจัดการนานาชาติ              
                       มีคะแนนเพ่ิมขึน้ร้อยละ ๓ ต่อปี 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3 จำนวนและมูลค่าของธุรกิจสตาร์ทอัพเพ่ิมข้ึน 

 

เป้าหมายที่ 3  ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1  การประเมินสมรรถนะผู้ใหญ่ในระดับนานาชาติของคนไทยในทุกด้านไม่ต่ำกว่า  
                     ค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีเข้ารับการประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2   กลุ่มประชากรอายุ ๑๕-๒๔ ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ทำงาน หรือไม่ได้ฝึกอบรม ไม่เกิน    

ร้อยละ ๕ เมื่อสิ้นสุดแผน  
  

หมุดหมายที่ 13  ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 เป้าหมายที่ 1  การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1    ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
 

 เป้าหมายที่ 2  ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว  
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนี

การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐ
ออนไลน์ ไมเ่กินอันดับที่ ๔๐ ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า ๐.๘๒   

 

 

1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
              1. กรอบแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

กรอบทิศทางการพัฒนาภาค  
 1) บทบาทของภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานการผลิตการเกษตรทั้งข้าว อ้อยโรงงาน                    
มันสำปะหลังและเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของประเทศ รวมทั้งมีทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพเหมาะสมกับ
การเชื่อมโยงทั้งในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัยที่มีความสามารถเฉพาะทางที่โดดเด่น แต่มีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ำ ดินคุณภาพต่ำ 
ประสบอุทกภัย และภัยแล้งซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจนและคุณภาพชีวิต ดังนั้น การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานโดยใช้ความรู้  เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ  

2) ทิศทางการพัฒนาภาค ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” โดยพัฒนาภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่ เพ่ือต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ 
เชื่อมโยงการค้า การลงทุนในภูมิภาค ตามแนวคิดการเป็นฐานการผลิตของประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป็นประตูเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือสร้างโอกาสในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน  โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (NE Direction) ที่ให้
ความสำคญักับการพัฒนา 3G ได้แก่ 
    (1) Green พัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ พัฒนาโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio Circular Green Economy) และการ
บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน  



    (2) Growth โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการพัฒนาศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ พัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก ท่องเที่ยวชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิต  
    (3) Gate ใช้โอกาสจากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน  ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาการค้า                
การลงทุน  การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3) เป้าหมายรวม  
      (1)  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  



         (2)  สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือลดลง  
 

 4) แนวทางการพัฒนา  
     การกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับจุดหมาย
การพัฒนาประเทศตามกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 พร้อมทั้งพิจารณา โอกาส ศักยภาพ ปัญหาและข้อจำกัด               
ของภาค เพ่ือกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาไปสู่ “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง” โดยใช้
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค
ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ และการแสวงหาโอกาส การนำความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
 

 4.1) พัฒนาภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่เพื่อต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ  
  (1) พัฒนาข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ ทุ่งสัมฤทธิ์ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ ให้ได้
มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ โดยพัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป และจำหน่ายสินค้า เกษตรอินทรีย์
และเกษตรชีวภาพทั้งระบบให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  
  (2) ส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง อาทิ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว และสมุนไพร (เลย 
อุดรธานี สกลนคร นครพนม) โดยจัดทำฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ ส่งเสริมการ
ปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพรสำคัญในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี 
อาทิ ขมิ้นชัน และไพล  ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรและตามความ
ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
และการจัดตั้งตลาดกลาง  
    (3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร  มุกดาหาร นครพนม 
นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดย
สนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการ
เลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม  (GMP)               
และเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  
     (4) ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาควิชาการในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินคา้เกษตรกรต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยใน
ภาคให้มีบทบาทเป็นฐานทางวิชาการสนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล                 
ที่กระจายอยู่ทุกพ้ืนที่ถ่ายทอดความรู้ และนำการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
 

 4.2) บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนา  
    (1) จัดหาแหล่งน้ำและขยายพ้ืนที่ชลประทานในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับ
การเติบโตของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พร้อมกับนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ สำหรับภาคเกษตร  ในระดับไร่นา ขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และโคก
หนองนา โมเดล เพ่ือให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ในฤดูแล้ง  
    (2) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ โดยดำเนินการในระดับลุ่มน้ำให้มี
ความสมดุลระหว่างการใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
และมีการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว เพ่ือป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
และภัยแล้ง 
 



     4.3) พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน  อาทิ ผ้าไหม             
ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม ในพ้ืนที่กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ สกลนคร อุดรธานี เลย 
หนองบัวลำภู บึงกาฬ และจังหวัดที่มีศักยภาพ เป็นต้น  
           (1) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม  ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค  โดยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สร้าง
นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าสินค้า สร้างอัตลักษณ์และคุณค่าของผ้าทออีสาน โดยสร้างเรื่องราวของลวดลายสีสัน
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพสินค้า ออกแบบ สี ลวดลาย  ตราสัญลักษณ์ พัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้หลากหลาย  
              (2) พัฒนาผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ในการออกแบบและการจัดการสินค้าให้
ทันสมัย พัฒนาระบบตลาด สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กับภาคอุตสาหกรรม  
              (3) ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ พัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่การปลูก
หม่อน ฝ้าย  คราม เลี้ยงไหม แปรรูป การสร้างเรื่องราวให้เชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการ
ดำรงชีวิตแบบพ้ืนถิ่น  
 

       4.4) พัฒนาเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาค  
              (1) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่  โดยพัฒนาให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน ในระดับนานาชาติ พัฒนาเมืองนครราชสีมา เมืองมุกดาหาร และเมืองหนองคาย             
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม และการบริการให้กับพ้ืนที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อ
ยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพ้ืนที่  เพ่ือให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ พ้ืนที่โดยรอบ  ยกระดับระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานในเมืองให้ครอบคลุมและได้มาตรฐานเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของคนทุกกลุ่ม รวมทั้ง
วางแผน เพื่อสงวนและรักษาพ้ืนที่สีเขียวอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการรุกล้ำพื้นที่สีเขียวจากการขยายตัวของ
เมืองในอนาคตและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
     (2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว 
แห่งที่ ๕  (บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยง
โครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง  
     (3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย ให้
มีความพร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  และเป็น
ศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน  พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงาน
โครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ CIQ ที่ได้
มาตรฐานสากล  
     (4) พัฒนาพ้ืนที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (NeEC-Bioeconomy)                
ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เกิดความเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ อาทิ 
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง พ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เพ่ือเชื่อมโยงไปยัง สปป.
ลาว เวียดนาม และต่อเนื่องไปยังจีนซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก และเชื่อมโยงกับพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) โดยมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงทั้งทางบก ทางรถไฟ ทางอากาศสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมระบบราง ท่าเรือบก (Dry Port)  
 



          4.5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน  
     (1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชน
ในการสร้างสรรค์กิจกรรม อาทิ ท่องเที่ยวสุขภาพ เทศกาลประจำถิ่น โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว 
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้าง  การรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน 
และเมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา และเมืองเก่า
สกลนคร พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling)  
    (2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์  ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการกิจกรรมแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดให้เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และเชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลา
พำนัก และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ  พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรือ               
อัตลักษณ์ที่สร้างจากทุนทางวัฒนธรรม พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการการท่องเที่ยว วิถีใหม่รักษามาตรฐาน
การให้บริการ จัดทำกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  พัฒนาระบบโลจิสติกส์สนับสนุน
นักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  
    (3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม  มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลาภู-หนองคาย-สปป.ลาว                
โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
สองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาท ิการท่องเที่ยว/พักผ่อน ชมทัศนียภาพ และ
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน 
(Cycling/CaravanTours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม  (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยง
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือและการท่องเที่ยวทางน้ำให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย  ส่งเสริมการ
บริหารจัดการที่เกิดจากชุมชน เพ่ือสร้างงานและรายได้  
    (4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดขอนแก่น  กาฬสินธุ์ 
อุดรธานี หนองบัวลำภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุก
รื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทย และต่างประเทศ เพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ ปรับปรุงสิ่ง
อำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง 
         (5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแลความปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือ
กระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน             
กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้านที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
รวมทั้ งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ ยว  จัดฝึกอบรมมัคคุ เทศก์  ด้ าน
ภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชนของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พัก ให้มี
คุณภาพดี โดยเน้นการให้บริการด้านอาหารพ้ืนถิ่นที่สะอาดปลอดภัย รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
แหล่งท่องเที่ยว 
 

4.6) ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อย 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
        (1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีที่ดิน
ทำกินของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับ



ฝีมือ และอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความม่ันคงทางรายได้ตามแนวทางโคก หนอง นา โมเดล              
และเกษตรทฤษฎีใหม ่ 
        (2) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่
เสี่ยง อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี 
นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชน
และเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจากปลาน้ำจืดมีเกล็ด 
กำจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ำอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัด
กรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัย และรักษาโรคพยาธิใบไม้ในตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี พร้อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการทำงาน  
        (3) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่พ่อแม่             
หรือผู้ดูแลในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นการ
พัฒนาเด็กในช่วง 0 - 3 ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน               
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง รา่งกาย และสังคม  
 

4.7) ตัวอย่างแผนงานสำคัญ  
                 1) แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐานเกษตร   
                              อินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้  

(1) สาระสำคัญ  ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
ตลอดจนภูมิปัญญา และองค์ความรู้   ที่นำไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการผลิตและการแปร
รูปที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานและการยอมรับของ
ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต้องมีการพัฒนาทั้งตัวมาตรฐาน กระบวนการตรวจรับรอง และการ
ตรวจสอบย้อนกลับให้ เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง และไม่ เป็นภาระต้นทุนการผลิต                       
โดยสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร ตลอดจนพัฒนาระบบกระบวนการรับรองให้มีความรวดเร็ว 
และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือใช้  ในการติดตามตรวจสอบที่ต้นทาง  
 

    (2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
• การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 
• วิจัยและพัฒนาพันธุ์  
• การบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่  
• ตรวจรับรองมาตรฐาน  
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้า
เกษตร 
ที่ได้มาตรฐาน  
• การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
พัฒนาคุณภาพดิน  

• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
• ส่งเสริมการแปรรูป โดยใช้
นวัตกรรม 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย        และได้
มาตรฐานทั้งใน และต่างประเทศ  
 
 

• ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
บริโภค  
• เพ่ิมช่องทางการตลาดออนไลน์         
และออฟไลน์  
• การสำรวจความต้องการสินค้า
เกษตรอินทรีย์ (ตลาดเฉพาะ)  
• การสร้างตราสินค้า  

         

  2) แผนงานพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฐานเศรษฐกิจชีวภาพ 
(NeEC-Bioeconomy)  



    (1) สาระสำคัญ เน้นส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ และพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาทางชีวภาพ 
รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชีวภาพในการสร้างนวัตกรรม ให้คำแนะนำและสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ สถานศึกษา และหน่วยงานวิจัยของภาครัฐ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโต  
 

   (2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน  
 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
• การส่งเสริมการลงทุนเพ่ือ
สนับสนุนและผลักดันการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ 
• การจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
ห้องปฏิบัติการหรือเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้
มาตรฐานสากล 
• การส่งเสริมการทำเกษตร
สมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และผลผลิต
ทางการเกษตร  

• การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบ
ชีวภาพ 
• การต่อยอดงานวิจัย เพ่ือสร้าง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ชีวภาพ 

 
 

• การเพ่ิมช่องทางการตลาด
ออนไลน์  และออฟไลน์ 
• การสร้างความตระหนักของ
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ชีวภาพ 

        
2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
   เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
         “เกษตรสร้างมูลค่า ศูนย์กลางการค้าโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมโยงในภูมิภาค” 
   คำนิยาม 

 

วิสัยทัศน์ ความหมาย 
เกษตรสร้างมูลค่า การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน           

ความปลอดภัย มีความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด 
ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศ
การเกษตร 
 

ศูนย์กลางเชื่องโยงการค้าโลจิสติกส์ กลุ่มจังหวัดมีโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค ทรัพยากร
บุคคล พร้อมกลไก เครื่องมือ เพ่ือการสนับสนุนการค้า การลงทุน 
การค้าชายแดน ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการท่องเที่ยว  
และกีฬาของกลุ่มจังหวัด จากฐานทรัพยากรที่มีอยู่ และการสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวใหม่และบริการที่หลากหลาย โดยเชื่อมโยง       
อัตลักษณ์ร่วมด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดตามความ



ต้องการของตลาด 
 

     พันธกิจ 
1) สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรด้วยอุตสาหกรรมแปรรูป และมาตรฐานเกษตรสร้างมูลค่า 

      2) พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการและส่งเสริมการตลาด เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

      3) สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ ในด้านการ
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการค้า                 
สู่สากล 

 

    ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
         1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผนการ

พัฒนา (จากเดิม ร้อยละ 5 ฐานข้อมูลปี 2562 เท่ากับ ร้อยละ -5.60) 
    2) รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนการพัฒนา (จากเดิมร้อยละ 3 

ฐานข้อมูลปี 2562 เท่ากับ ร้อยละ -55.99) 
    3) อัตราการขยายตัวภาคบริการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผนการพัฒนา (ฐานข้อมูลปี 2562 

เท่ากับร้อยละ 3.33) 
    4) อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.20 เมื่อสิ้นสุดแผน                

การพัฒนา 
5) ร้อยละประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง ร้อยละ 10 เมื่อสิ้นสุดแผนการพัฒนา 

(ฐานข้อมูล ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 9.70) 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเม่ือสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (กลุ่มจังหวัดโขง-ชี-มูล) พ.ศ. 2566 – 2570 

   1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Products: GPP) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3 จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในด้านการเกษตร การบริหาร และการท่องเที่ยว ได้ผลผลิตตาม
เป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ 

   2) รายได้ภาคการเกษตรที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ทำให้มีผลผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าตามความ
ต้องการของผู้บริโภค ผ่านช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
บนฐานข้อมูล (Big Data) และ Platform ทางการเกษตร 

   3) รายได้ภาคการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น จากกิจกรรมการดำเนินงานส่งเสริม           
การท่องเที่ยวและกีฬาของกลุ่มจังหวัด ที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากร ที่มีความหลากหลาย           
และการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่และบริการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัย ด้วยการ
เชื่อมโยงอัตลักษณ์ร่วมด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด โดยภาคการค้า และการบริการ ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เส้นทางคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์  ได้รับการพัฒนาเติบโต สอดคล้องตามกิจกรรมภาค 
การผลิตสาขาที่เก่ียวข้องภายในกลุ่มจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม

จังหวัดไว้  5 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 



ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2  เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 

และความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 3. แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
        เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

    “เมืองน่าอยู่ทันสมัย การเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง เศรษฐกิจชีวภาพ ศูนย์กลางการค้า การลงทุน     
เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล” 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชน ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภคและระบบบริการภาครัฐ และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต 

2) เพ่ือส่งเสริมให้การเกษตรสามารถยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพ่ือสร้าง
มูลค่าสินค้าการเกษตรให้ตอบสนองต่อความต้องการด้วยระบบตลาดนำการผลิต โดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานด้าน
การเกษตร (Bio Data) และดิจิทัลแฟลตฟอร์ม เป็นเครื่องมืออในการดำเนินการ 

3) เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ด้วยการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้เป็นการเพ่ิม
คุณค่า หรือประยุกต์การใช้งานและแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้จากการเกษตร และการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ทำให้เป็นเศรษฐกิจชีวภาพ 
 

 
4) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้าการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ภูมิภาค               

และต่างประเทศ 
 5) ภาคการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมเพ่ิมข้ึนตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัดที่จังหวัดกำหนดในแผนพัฒนาจังหวัด 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
1) มูลค่าการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึน เป้าหมาย 5 ปี               
    ร้อยละ 2 ต่อปี 
2) มูลค่าการลงทุนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 ต่อปี 
3) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้ทางการท่องเที่ยว ร้อยละ 2 ต่อปี 
 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา
จังหวัด ไว้ 5 ประเด็นการพัฒนา ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5  การส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย 



วัตถุประสงค์ 
1) การสร้างเสริมพลเมืองให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี          
2) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ 
3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ   
4) พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 (วัดปี 2569)  

        (1.1) ร้อยละ 90 เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการ 
     (1.2) ร้อยละ 85 เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
         (1.3) ร้อยละ 70 ของเด็กพัฒนาล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TED4I หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอ่ืน 

2) ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน 
3) ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคท่ีเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี 
4) ร้อยละของโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับการยกระดับมาตรฐาน เพื่อเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี 
5) มีศูนย์เรียนรู้การจัดการเขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ จำนวน 25 ศูนย์ (ปีละ 25 ศูนย์) 
6) สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี 
7) สถิติอาชญากรรมลดลง ร้อยละ 25 ต่อปี 

 
 

ค่าเป้าหมายรายปี/ตัวชี้วัด 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

1. การสร้างเสริม
พลเมืองให้มีสุขภาพ 
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

1. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย 
ไม่ต่ำกว่า 100 

   วัดปี 
2569 

 

   1.1 เด็กอายุ 0 - 5 ปี ได้รบัการ
ตรวจประเมินพัฒนาการ 

90 90 90 90 90 

   1.2 เด็กอายุ 0 - 5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย 

85 85 85 85 85 

   1.3 ร้อยละของเด็กพัฒนาล่าช้า
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น 

75 75 75 75 75 

2. การพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาทุกระดับ
ให้มีคุณภาพ 

2. ร้อยละของผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเพิ่มข้ึน 

5 5 5 5 5 

3. ระบบสาธารณูปโภค 3. ร้อยละของระยะทาง เส้นทาง 3 3 3 3 3 



พ้ืนฐาน และสิ่งอำนวย
ความสะดวกเพียงพอ 
ทันสมัย เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

คมนาคมที่ได้รับการยกระดับ
มาตรฐานทางท่ีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ  
3 ต่อปี 
4. ร้อยละของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับการ
ยกระดับมาตรฐาน เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 3 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี  
ร้อยละ 15 

3 3 3 3 3 

4. พัฒนาและใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5. มีศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือ
ศูนย์ สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ จำนวน  
25 ศูนย์ (ปีละ 25 ศูนย์) 

25 25 25 25 25 

6. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 ต่อปี 

1 1 1 1 1 

5. ประชาชนมีความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

7. สถิติอาชญากรรมลดลง  
ร้อยละ  
25 ต่อปี 

25 25 25 25 25 

 
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 

1) การขับเคลื่อนให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางสุขภาพ (Medical Hub) เป็นศูนย์กลางการ
รักษาผู้ป่วยที่เด่นชัดและโดดเด่นเฉพาะด้าน 

2) การพัฒนาเป็นเมืองสุขภาวะดี มีความพร้อมในการตอบสนองทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัยในทุก
ด้าน และมีสิ่งอำนวยความสะดวก 

3) พัฒนาระบบความปลอดภัยและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเข้าถึงบริการทางด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
5) การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
6) การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
7) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง 
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

รวมทั้งสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร เพ่ือตอบสนองความต้องการด้วยระบบตลาดนำการผลิตบนพ้ืนฐานข้อมูล Big 
Data ด้านการเกษตรและใช้ประโยชน์จากจากดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

2) เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีการถ่ายทอดความรู้อย่าง
ต่อเนื่องเกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกอย่างเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำทาง
รายได ้



3) เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวและสร้าง
ภูมิคุ้มกันรองรับการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและโรคระบาด  

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) อัตราการเจริญเติบโตด้านภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 2 ต่อปี  
2) การผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดมีคุณภาพมาตรฐานเพ่ิมข้ึน เป้าหมาย 5 ปี  

ร้อยละ 2 ต่อปี 
3) รายได้เฉลี่ยทางการเกษตรของเกษตรกรเพ่ิมข้ึน เป้าหมาย 5 ปี จากเดิม 81,406 บาท  

เป็น 89,979 บาท 
4) จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ิมขึ้น เป้าหมาย 5 ปี  

จำนวน 16,000 ไร่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมายรายปี/ตัวชี้วัด 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 2570 

1. เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรยกระดับการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพ   
และได้มาตรฐาน รวมทั้ง  
สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร     
เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการด้วยระบบตลาด
นำการผลิต บนพ้ืน
ฐานข้อมูล Big Data  
ด้านการเกษตรและใช้
ประโยชน์จากดิจิทัล
แพลตฟอร์ม 

1. อัตราการเจริญเติบโต  
ด้านภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 2  
ต่อปี 
 

2 2 2 2 2 

2. การผลิตสินค้าเกษตร            
และผลิตภัณฑ์ของจังหวัด  
มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 2  
ต่อปี 

2 2 2 2 2 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 



พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

2. เพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจในอาชีพ
เกษตรกรรม สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ มีการ
ถ่ายทอดความรู้อย่าง
ต่อเนื่องเกิดการรวมกลุ่ม
เกษตรกรและเชื่อมโยง
เครือข่ายกับภายนอก
อย่างเข้มแข็งและลดความ
เหลื่อมล้ำทางรายได้ 

3. รายได้เฉลี่ยทางการ
เกษตรของเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมาย 5 ปี จากเดิม 
81,406 บาท  
เป็น 89,879 บาท 

83,034 84,950 86,389 88,117 89,879 

3. เพื่อส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากร
การเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกัน
รองรับการเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติและโรคระบาด 

4. จำนวนพื้นที่การเกษตรที่
ได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมาย  
5 ปี จำนวน 16,000 ไร ่

3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 

 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และบริหารจัดการสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่สากล 
2) ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตร และวิสาหกิจชุมชน เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่อย่าง

ครบวงจร 
3) สร้างภูมิคุ้มกันทางการเกษตรต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคระบาด 
4) ส่งเสริมพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและน้ำ เพ่ือการทำ

การเกษตรมูลค่าสูง 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ 
วัตถุประสงค์ 
1) ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพมาประยุกต์ใช้

งานและยกระดับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางชีวภาพของพ้ืนที่อย่างมีมาตรฐาน 
2) สร้างมูลค่าเพ่ิม และมูลค่าใหม่จากทรัพยากรทางชีวภาพของพ้ืนที่ 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) จำนวนเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาความรู้ ทักษะ  

ในการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 4,000 ราย  
2) จำนวนสินค้านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 200 รายการ 
3) มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพของพ้ืนที่ 600 ล้านบาท 



 
ค่าเป้าหมายรายปี/ตัวชี้วัด 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

1. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ  
มาประยุกต์ใช้งาน และยกระดับ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ทางชีวภาพของพ้ืนที่ อย่างมี
มาตรฐาน 

1. จำนวนเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและพัฒนาความรู ้ทักษะ 
ในการใชป้ระโยชนจ์ากฐาน
ทรัพยากรชวีภาพ จำนวน  
4,000 ราย 

500 500 1,000 1,000 1,000 

2. จำนวนสินค้านวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้นจากฐานทรัพยากร
ชีวภาพ จำนวน 200 รายการ 

40 40 40 40 40 

2. สร้างมูลค่าและมูลค่าใหม่      
จากทรัพยากรทางชีวภาพของ
พ้ืนที ่

3. มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจาก
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชวีภาพ
ของพ้ืนที่  600 ลา้นบาท 

50 100 100 150 200 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
1) ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ 

เพ่ือให้สามารถแปรรูปและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางชีวภาพของพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่งเสริมมาตรฐาน และส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจสอบและ

รับรองมาตรฐานการแปรรูปผลิตผลสำคัญจากฐานชีวภาพสู่สากล 
3) สร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์หลักของจังหวัดอุบลราชธานี (Ubon Premium 

Products) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม  
4) เสริมสร้างการตลาดและการผลิตให้แก่อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ เพ่ือผลักดันให้อุบลราชธานี              

เป็น Bio Economy Hub ของพ้ืนที ่
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน 
วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
2) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการสู่ตลาดสากล 
3) เพ่ือยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐานสู่สากล 
4) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทุกระดับ 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 3 (ใช้ฐานปี 2565) 



2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) นอกภาคเกษตร เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 3 (ใช้ฐานปี 2564) 
3) รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4 ต่อปี 

 
ค่าเป้าหมายรายปี/ตัวชี้วัด 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การค้าชายแดนสู่ประเทศ
เพ่ือนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ำโขง 

1. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น  1 1.5 2 2.5 3 

2. เพื่อพัฒนาขีดความ 
สามารถในการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการสู่ตลาดสากล 

2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
(GPP)  นอกภาคเกษตร เพ่ิมขึ้น 

1 1.5 2 2.5 3 

 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
1) การเสริมสร้างศักยภาพการค้าชายแดน 
2) ส่งเสริมผู้ประกอบการและ SMEs เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3) พัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาดและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
 
 
 

 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล 
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ิมศักยภาพและสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้ทางการท่องเที่ยว ร้อยละ 2 ต่อปี 
2) จำนวนแหล่งท่องเที่ยวหรือสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนา 2 แห่งต่อปี 
 

ค่าเป้าหมายรายปี/ตัวชี้วัด 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

1. เพ่ิมศักยภาพและสร้าง
มูลค่าด้านการท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ 

1. ร้อยละที่ เพ่ิมขึ้นของรายได้
ทางการท่องเที่ยว ร้อยละ 2 ต่อปี 

2 2 2 2 2 

2. จำนวนแหล่งท่องเที่ ยวหรือ
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
ได้รับการพัฒนา  (ต่อปี) 

2 2 2 2 2 

 



แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม           

การท่องเที่ยวสู่สากล 
2) การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ให้เกิด

ความสมดุลและยั่งยืน 
3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาการท่องเที่ยว 
4) การส่งเสริมการบรูณาการ การบริหารจัดการ การท่องท่องเที่ยว และสนับสนุนความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
 

1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 1 วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน 
  แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
  แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงและเพียงพอ 
  แนวทางท่ี 4 ขยายเขตการบริการไฟฟ้า ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชน 
  แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด 
  แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน 
  แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษาสุขภาพประชาชน 
  แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
  แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางท่ี 1 บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

                                     ของทุกภาคส่วน 
  แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ และกฎหมายแก่ประชาชน 
  แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด 
  แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการทำงานภาครัฐโดยประชาชน 
  แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 3 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของส่วนรวม 
แนวทางท่ี 4 สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 



แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการกำจัดขยะและน้ำเสียให้ถูกสุขลักษณะโดยการมีส่วนร่วมของ 
                ชุมชน 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดมลภาวะ 
แนวทางท่ี 4 จัดให้มีระบบบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
                และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
แนวทางที ่3  จัดให้มีศูนย์การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนรว่มของชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แนวทางที ่1 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แนวทางที ่2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แนวทางที ่3 พัฒนาเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  แนวทางที ่4 พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองแจระแม 
๒.๑  วิสัยทัศน์   

                       “ แจระแมเมืองแห่งการพัฒนา  คุณภาพชีวิตสังคมดี  สิ่งแวดล้อมดี การศึกษามีมาตรฐาน 
           บริหารองค์การอย่างมีคุณภาพ” 

 
 

๒.๒  พันธกิจ  (Mission) 
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา 
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม 
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม 
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 

 

2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์การ    

 

2.4 เป้าประสงค์ (Goals) 
1. โครงสร้างพื้นฐาน ผังเมืองมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพ้ืนที่ 
2. เกษตรกรมีน้ำและทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เศรษฐกิจชุมชนดี ประชาชนมีรายได้เพียงพอ สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีความสุข 
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. สังคมและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ     
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ  

 

 

2.5 ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความพึงพอใจของการบริการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ระดับความสำเร็จของการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
4. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการป้องกันและ                 

บรรเทาสาธารณภัย 
5. ระดับความสำเร็จของทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของ

เทศบาลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
6. ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ที่ได้รับความช่วยเหลือ

ด้านสวัสดิการสังคมและด้านสังคมสงเคราะห์ 
7. ระดับความพึงพอใจประชาชนที่ได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
8. ร้อยละของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
9. จำนวนโครงการที่สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
10. ร้อยละของเด็กปฐมวัย/ประถมศึกษา ที่ได้รับบริการด้านการศึกษาของท้องถิ่น 
11. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12. ระดับความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริการสาธารณะของท้องถิ่น 

 

2.6 ค่าเป้าหมาย 
1. เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพ่ือส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ือเพ่ิมรายได้ในการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน 
4. ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาปัญหา 

ความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
5. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
6. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
7. เพ่ือให้มีการบริการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน 



8. เพ่ือส่งเสริมให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
9. เพ่ือให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา 
11.  เพ่ือสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12.  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

2.7 กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับให้ได้มาตรฐาน 
    และเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น   
2. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี    
    ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6. ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ 
7. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล 
8. ส่งเสริมและพัฒนาขดีความสามารถในการให้บริการ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10.  ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 
11. ส่งเสริมการตลาด การค้าการลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP 
12.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
      และเฝ้าระวังรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
14. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ ให้กับประชาชนทุกระดับ 
15. ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ 
16. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว 
17. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
18. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทา  
      สาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
19. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ 

 

 

๒.8  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของหน่วยงานในภาคเอกชน Positioning คือ การวาง

ตำแหน่งผลิตภัณฑ์สินค้าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมองว่าสินค้านี้เป็นอย่างไร อยู่ระดับใด สินค้ามีไว้เพ่ือใคร             



เพ่ือกลุ่มเป้าหมายใด และสินค้าของเราอยู่ระดับใด เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งในตลาด ในส่วนของ
องค์กรภาครัฐตำแหน่งการพัฒนา (Positioning) หมายถึง ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริงที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ด้วยการกำหนดรูปแบบ วิธีการ จุดเน้น ในการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อ
กฎหมายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในระดับต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนในพื้นท่ี 

เทศบาลเมืองแจระแม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก มีหลักความรับผิดชอบใน
ภารกิจที่เป็นภาพรวมครอบคลุมภายในตำบลแจระแม ประกอบด้วย จำนวน 10 หมู่บ้าน เพ่ือการจัดบริการ
สาธารณะให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน อันจะนำมาซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุข ต่อประชาชนในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน โดย 

1) อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ดังนี้ 
(1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 50 และ 51 

         (2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 

2) มีระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ รองรับการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือการดังกล่าว 
3) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
(2) ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)   
(3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
(5) กรอบแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
(6) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(7) แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
(9) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลเมืองแจระแม 
(10) นโยบายนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม (นางสาวกัลยา ลักษณะงาม)  

 
 

2.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองแจระแม ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     กลยุทธ์ 1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี 

1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3. แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2566 – 
2570) 

1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย  

4. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 2  

2) เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน 

5. กรอบแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

4) พัฒนาเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน  
รวมทั้งระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(NeEC-Bioeconomy) ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาค 

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 8) ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย  



(พ.ศ. 2566 – 2570)  เติบโตอย่างยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 
 

        ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองแจระแม ท่ี 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     กลยุทธ์ 2) ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี 

4) การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  
และการท่องเที่ยว 

3. แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2566 – 
2570) 

5) การส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล 

4. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 2  

3) เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 

5. กรอบแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้
มาตรฐาน 

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  

2) ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ 
และความยั่งยืน  

7. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองแจระแม ที่ 3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ความสอดคล้องเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต     กลยุทธ์ 3) ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี 

2) การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

3. แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2566 – 
2570) 

1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย 

4. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 2  

4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอ
ภาคทางสังคมและความมั่นคง 

5. กรอบแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

6) ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความ
ยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อย เพ่ือลดความเหลี่ยมล้ำทางสังคม 

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  

12) ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

7. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  



 
ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองแจระแม ที่ 4  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  
                                               และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ความสอดคล้องเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย     

กลยุทธ์ 4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน ด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี 

3) การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

3. แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2566 – 
2570) 

1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย 

4. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 2  

4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอ
ภาคทางสังคมและความมั่นคง 

5. กรอบแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

- 

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  

11) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์  

7. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี 1) ด้านความม่ันคง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองแจระแม ที่ 5  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ความสอดคล้องเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม     

กลยุทธ์ 11) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และจัดการสิ่งแวดล้อม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี 

5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2566 – 
2570) 

1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย 

4. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 2  

5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

5. กรอบแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

- 

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  

10) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ  



7. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี 5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

 
ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองแจระแม ท่ี 6  การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์การ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ความสอดคล้องเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
องค์การ 

กลยุทธ์ 12) ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี 

7) การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3. แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2566 – 
2570) 

1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย 

4. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 2  

4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอ
ภาคทางสังคมและความมั่นคง 

5. กรอบแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

- 

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  

12) ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  

7. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาท้องถิ่นประกอบกับการพัฒนาในปีที่ผ่านๆ มาด้วยเทคนิค SWOT  
Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค) ดังนี้ 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ปัญหา ความต้องการ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/ข้อจำกัด 

1. การคมนาคมในหมู่บ้าน
ยังไม่สะดวก บางแห่งเป็น
ถนนดิน ถนนบางสายชำรุด 
2. ไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่
ทั่วถึง 
3. แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร
ไม่เพียงพอและครอบคลุม

1. เส้นทางคมนาคมทุก
สายภายในหมู่บ้านต้อง
เป็นเส้นทางที่ได้
มาตรฐาน 
2. ขยายเขตไฟฟ้าให้
ครอบคลุม 
3. ขยายเขตไฟฟ้าแสง

1. ประชาชนประกอบ
อาชีพการเกษตรเป็นส่วน
ใหญ่ จึงใช้เส้นทางขนถ่าย
สินค้าเกษตร 
2. หมู่บ้านส่วนใหญ่มีถนน
เพ่ือการสัญจรไปมาอย่าง
สะดวก  

1. เส้นทางคมนาคม – 
ขนส่ง ยังไม่ได้มาตรฐาน  
ถนนบางสายชำรุด เมื่อถึง
ฤดูฝนน้ำจะท่วมขังถนน 
เป็นหลุมเป็นบ่อ 
2. งบประมาณไม่เพียงพอ 
3. เกษตรกรไม่สามารถเก็บ



พ้ืนที่การเกษตร 
4. ขาดแคลนแหล่งกักเก็บ
น้ำ/ทดน้ำเข้าพ้ืนที่
การเกษตร 
 

สว่างให้ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน 
4. ให้มีน้ำเพ่ือการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี  
และครอบคลุมพ้ืนที่
เกษตร 
5. ขุดลอกแหล่งน้ำที่มี
อยู่เดิมให้สามารถเก็บน้ำ
ได้อย่างเพียงพอก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ำ/แหล่งก้ันน้ำ 

3. มีการประสานเชื่อมโยง
งบประมาณจากภายนอก 
 

กักน้ำและทดน้ำเข้าแปลง
เกษตรได้อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 
4. เกษตรกรประสบปัญหา
ภัยธรรมชาต ิ
5.ขาดแคลนงบประมาณใน
การปรับปรุงแหล่งน้ำ 

   
ด้านเศรษฐกิจ  

 

ปัญหา ความต้องการ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/ข้อจำกัด 
1. ขาดแคลนเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ 
2. ราคาผลผลิตตกต่ำหนี้สิน
ของเกษตรกร 
3. การว่างงาน 
4. ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
 
 

1. แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ 
2. ประกันราคาผลผลิตให้
เป็นธรรม ลดภาระหนี้สิน 
3. ต้องการมีงานทำ 
4. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
แทนสารเคมีเพ่ือลดต้นทุน 
 

1. สภาพพ้ืนที่เหมาะ
แก่การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
2. พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
ตำบลเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม 
3. มีการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ไม่มีแหล่งเงินทุนหรือมีไม่
เพียงพอ 
2. ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจระบบการทำงาน
เป็นกลุ่ม 
3. การดำเนินการของกลุ่ม
อาชีพไม่ต่อเนื่องและจริงจัง 
 
 

 
ด้านสังคม 
 

ปัญหา ความต้องการ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/ข้อจำกัด 
1. ปัญหายาเสพติดเยาวชน
เสพยาเสพติด 
2. ปัญหาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
3. คนพิการ คนชรา ผู้ป่วย
โรคเอดส์และเด็กเล็กขาด
การดูแลเอาใจใส่ 
4. ปัญหาการบริการ
ทางด้านสาธารณสุขยังไม่
ทั่วถึง 
5. ปัญหาการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ 
 
 

1. หมู่บ้านเข้มแข็ง 
และปลอดยาเสพติด 
2. ให้มีสนามกีฬา 
และอุปกรณ์กีฬาครบ 
ทุกหมู่บ้าน 
3. มีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจหรือ 
ออกกำลังกาย 
4. การสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้แก่คนชราและผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์   
อย่างทั่วถึง 
5. มีหน่วยงานและ
บุคลากรด้านสาธารณสุข

1. เยาวชนมีความตื่นตัว
และสนใจในการเล่นกีฬา
และหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง
มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และไขปัญหายาเสพติด 
2. อปท.ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพตาม
นโยบายรัฐบาล 
3.อปท.มีหน้าที่ท่ีต้องทำ
ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 
2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562 

1. สนามกีฬายังไม่ได้
มาตรฐาน 
2. ครอบครัวส่วนใหญ่ยัง
เป็นสังคมชนบทและ
ยากจน มีรายได้ไม่
เพียงพอ 
3. ผู้สูงอายุและผู้พิการยัง
ได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง 
4.หน่วยงานสาธารณสุข
และบุคลากรที่มีอยู่ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน  
5. ประชาชนขาดความรู้
ในการดูแลสุขภาพ



ปัญหา ความต้องการ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/ข้อจำกัด 
ประจำตำบลอย่าง
เพียงพอ 
6. สถานที่สำหรับออก
กำลังกายหรือสวน
สุขภาพประจำตำบล/
หมู่บ้าน 
7. การป้องกันและระงับ
โรคติดต่อที่มี
ประสิทธิภาพ 

เบื้องต้น 
 

 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

ปัญหา ความต้องการ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/ข้อจำกัด 
1. คุณภาพน้ำ 
2. ดินเสื่อมสภาพ 
3. ป่าไม้เสื่อมโทรม 
4. การทิ้งและกำจัดขยะ 
5. วัชพืชปกคลุมแหล่งน้ำ 
 

1. การดูแลรักษาความ
สะอาดแหล่งน้ำ 
2. การรักษาสภาพดินให้
ความสมดุลทาง
ธรรมชาติ 
3. ป่าไม้เพ่ิมขึ้นทดแทน
ป่าไม้ที่ถูกทำลาย 
4. มีที่ท้ิงขยะและกำจัด
ขยะที่ถูกวิธี 
 

1. เป็นพื้นที่ชนบท  
ความหนาแน่นของ
ประชากรน้อย ทำให้
ทรัพยากร- ธรรมชาติและ
แหล่งน้ำไม่ถูกทำลาย 
มากนัก 
2. ประชาชนส่วนใหญ่ทิ้ง
ขยะในถังขยะที่กำหนดให้  
3. มีสถานที่ทางธรรมชาติ
ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ 

1.ประชาชนขาดจิตสำนึกใน
การรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
3. ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
4.ขาดการส่งเสริมปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
5. งบประมาณมีไม่เพียงพอ 

 

ด้านการเมืองการบริหาร  
 

ปัญหา ความต้องการ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/ข้อจำกัด 
1. การบริหารจัดการ 
2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชนยังไม่ทั่วถึง 
3. ขาดการความรู้ ความ
เข้าใจในการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการท้องถิ่น  
4. การจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่
ทั่วถึงและเพียงพอ 

1. รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการอย่างทั่วถึง 
2. ต้องการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการท้องถิ่น 
3. การจัดสรรงบ 
ประมาณที่เป็นธรรมและ
ทั่วถึง 
4. การฝึกอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในการมีส่วน
ร่วมและพัฒนาท้องถิ่น 

1. พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
พ.ศ. 2540 
2. การปฏิรูประบบ
ราชการ 
3. ประชาชนให้ความ
สนใจในการมีส่วนร่วมใน 
การบริหารท้องถิ่น 
4. การประชาสัมพันธ์
การบริการของ
หน่วยงานของรัฐและ
อปท. 

1. งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
2. การซ้ำซ้อนในการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐ 
3. ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจและความสนใจ
การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ 
4. ขาดการประชาสัมพันธ์ 

 



ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  

ปัญหา ความต้องการ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/ข้อจำกัด 
1. การส่งเสริมการศึกษาไม่
ทั่วถึงขาดอุปกรณ์การเรียน
การสอนที่ทันสมัย 
 2. การเผยแผ่ขยายของ
วัฒนธรรมตะวันตกทำให้
เยาวชนลืมประเพณี
วัฒนธรรมแบบไทย 
 

1. ประชาชนได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึง มีโอกาส
ศึกษาเล่าเรียนจนจบ
การศึกษาอย่างน้อยขั้น
พ้ืนฐาน 
2. ส่งเสริมให้เยาวชนมี
ส่วนร่วมในการสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1. นโยบายเรียนฟรี 12  
ปีของรัฐบาล 
2. สื่อการเรียนการสอน
ทางการศึกษามีมากข้ึน 
3. ได้รับงบประมาณ
จัดสรรด้านการศึกษาจาก
รัฐบาล 

1. ขาดแคลนทุนการศึกษา 
2. ประชาชนยังขาดการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแจระแม ได้ทำการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 

ด้าน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและน้ำประปา
สำหรับอุปโภคบริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 
 

- แหล่งน้ำและ
น้ำประปาในการ
อุปโภคบริโภค 

- พ้ืนทีใ่นเขตตำบล     
แจระแม 

- ประชาชนมีแหล่งน้ำ
และมีน้ำประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
และส่องสว่างตามถนน
สาธารณะยังไม่สามารถ

- ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
และไฟฟ้าส่องสว่าง 

- พ้ืนทีใ่นเขตตำบล
แจระแม 

- ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
และไฟฟ้าส่องสว่าง
ทั่วถึงครอบคลุม  



ด้าน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

ดำเนินการครอบคลุม
พ้ืนที่ได้ทั้งหมด 

ทุกพ้ืนที่ 

3) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจร
สะดวกขึ้นและเทศบาลไม่
สามารถดำเนินการได้
เนื่องด้านงบประมาณไม่
เพียงพอ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ดำเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
 

2. ด้านสร้างความ
เข็มแข็งให้ชุมชน 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการ
ดำเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนใน
ตำบลแจระแม 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดำเนินงานได้เอง 
 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนใน
ตำบลแจระแม 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จำหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย์ - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จำหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ำ
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่ง 
รับซื้อ  
 
 

 - เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

3.ด้านการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงกว่าขั้นพื้นฐานและ
ขาดงบประมาณใน
การศึกษา   

- สังคมในหมู่บ้าน - เด็กนักเรียนใน
เขตตำบลแจระแม 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง   
เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น  
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่
ตามลำพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 

 - ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตตำบล 
แจระแม   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

3) เยาวชนและวัยรุ่นติด  - เยาวชนและ - เยาวชนและวัยรุ่นมี



ด้าน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

เกมส์ บุหรี่ เหล้า 
ยาเสพติด  

วัยรุ่นในเขตตำบล
แจระแม 

อนาคตที่ดี 

4) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีท้องถิ่น
ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณี
ท้องถิ่น ถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ประชาชนในเขต
ตำบลแจระแม 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ  
เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป 

4. ด้านสาธารณสุข
และสังคม 

๑) มีการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตตำบล 
แจระแม 

ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคระบาด  
โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

 - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มข้ึน 

5. ด้านทรัพยากร -
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1) ปัญหาน้ำใช้ในภาค
เกษตรและอุปโภคไม่
เพียงพอ 

- ดินและน้ำใต้ดิน - พ้ืนที่ในบาง
หมู่บ้าน 

- จัดหาแหล่งน้ำจาก
แหล่งอื่น (ขุดบ่อ)  
เพ่ิมมากข้ึน   

 2) ปัญหาการใช้สารเคมี
ในภาคเกษตร 

- สารเคมี ดิน แหล่ง
น้ำตามธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

- ในเขตตำบล 
แจระแม 

- การใช้สารเคมีใน
ภาคเกษตรลดลง 
- ดินมีคุณภาพดีขึ้น 

 



 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ         
    

ที ่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 

หมุดหมายที่ 8 
ไทยมีพื้นที่และ
เมืองอัจฉริยะที่น่า
อยู่ ปลอดภัย 
เติบโตอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 3 การพัฒนา
เมืองให้มีความน่าอยู่ อย่าง
ยั่งยืน มีความพร้อมในการ
รับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ 
เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยา่งทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

กลยุทธ์ที่ 6 
ก่อสร้าง ปรับปรุง 
แหล่งน้ำอุปโภค 
บริโภค บำรุงรักษา
ทางคมนาคม สะพาน  
เขื่อน ระบบ   
ระบายน้ำ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม 
และการโยธา   
งานก่อสร้าง 

กองช่าง 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน 
  

หมุดหมายที่ 8 
ไทยมีพื้นที่และ
เมืองอัจฉริยะที่น่า
อยู ่ปลอดภัย 
เติบโตอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 3 การพัฒนา
เมืองให้มีความน่าอยู่ อย่าง
ยั่งยืน มีความพร้อมในการ
รับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ 
เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยา่งทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 7 
จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้า
ตามสภาพพื้นที่ให้
ครอบคลมุและทั่วถึง
ทั้งตำบล 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน      
งานไฟฟ้า      
และประปา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน 

หมุดหมายที่ 2
ไทยเป็นจดุหมาย
ของการท่องเที่ยว
ที่เน้นคุณภาพและ
ความยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 1 การท่องเที่ยว
ไทยเป็นการท่องเที่ยว
คุณภาพสูงที่เช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมและบริการที่มี
ศักยภาพอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมเมือง
ท่องเที่ยวแห่ง
ความสุขหลายมติิสู่
สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม      
และการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 16 
ส่งเสริม
ประชาสมัพันธ์
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการท่องเที่ยว 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
งานวิชาการวางแผน
และส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(นักพัฒนาการ

ท่องเที่ยว) 
 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

หมุดหมายที่ 12 
ไทยมีกำลังคน
สมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต 

เป้าหมายที่ 1 คนไทยไดร้ับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ในทุกช่วงวัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ทุกประเภทและ 
ทุกระดับให้ได้
มาตรฐานและ
เป็นไปตามความ
ต้องการของ
ท้องถิ่น 

แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

กองการศึกษา 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

หมุดหมายที่ 12 
ไทยมีกำลังคน
สมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต 

เป้าหมายที่ 1 คนไทยไดร้ับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ในทุกช่วงวัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ทุกประเภทและ 
ทุกระดับให้ได้
มาตรฐานและ
เป็นไปตามความ
ต้องการของ
ท้องถิน่ 

แผนงานการศึกษา 
งานศึกษาไม่กำหนด
ระดับ 

กองการศึกษา 

 



 
       

ที ่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน  

หมุดหมายที่ 2
ไทยเป็นจดุหมาย
ของการท่องเที่ยว
ที่เน้นคุณภาพและ
ความยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 1 การท่องเที่ยว
ไทยเป็นการท่องเที่ยว
คุณภาพสูงที่เช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมและบริการที่มี
ศักยภาพอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมเมือง
ท่องเที่ยวแห่ง
ความสุขหลายมติิสู่
สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 2  
ส่งเสริมทำนุบำรุง
ศาสนา ศาสนสถาน   
อนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

หมุดหมายที่ 2
ไทยเป็นจดุหมาย
ของการท่องเที่ยว
ที่เน้นคุณภาพและ
ความยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 1 การท่องเที่ยว
ไทยเป็นการท่องเที่ยว
คุณภาพสูงที่เช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมและบริการที่มี
ศักยภาพอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมเมือง
ท่องเที่ยวแห่ง
ความสุขหลายมติิสู่
สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 14 
ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมด้านกีฬา 
นันทนาการ ให้กับ
ประชาชนทุกระดับ
และพัฒนาทักษะ
กีฬาสู่ความเป็นเลศิ 

แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

8 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

หมุดหมายที่ 12 
ไทยมีกำลังคน
สมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต 

เป้าหมายที่ 1 คนไทยไดร้ับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ในทุกช่วงวัย 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 3 
ส่งเสริมสนับสนุนให้
เกิดความเข้มแข็งใน
ชุมชนและสถาบัน
ครอบครัว 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริม
และสนบัสนุน
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

(นักพัฒนาชุมชน) 

 
 
 
 
 



 
ที ่ ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

9 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

หมุดหมายที่ 4 
ไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์
และสุขภาพมลูค่า
สูง 
 

เป้าหมายที่ 3 
ประชาชนไทยได้รับความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงบริการ
สุขภาพ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเมืองน่า
อยู่ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 5 
ส่งเสริมสนับสนุนกร
ควบคุมโรคติดต่อ
การป้องกันและการ
แก้ไขปัญหา        
ยาเสพตดิ 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

10 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

หมุดหมายที่ 12 
ไทยมีกำลังคน
สมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต 

เป้าหมายที่ 1 คนไทยไดร้ับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ในทุกช่วงวัย 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเมืองน่า
อยู่ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 4  
ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก  เยาวชน  
สตรี   ผูสู้งอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ งาน
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห ์
 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

หมุดหมายที่ 11
ไทยสามารถลด
ความเสีย่งและ
ผลกระทบจากภยั
ธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิศาสตร ์

เป้าหมายที่ 3 สังคมไทยมี
ภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติ
และการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ทันสมัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

กลยุทธ์ที่ 18  
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมี
ความสามารถและมี
ศักยภาพในการ
สนับสนุนงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตลอดถึง
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น   

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกัน          
และบรรเทา        
สาธารณภัย) 

12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ 10 
ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ำ 

เป้าหมายที่ 2 การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเมืองน่า
อยู่ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 12 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

สำนักปลดั 
เทศบาล 

(นักวิชาการ
เกษตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที ่ ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

13 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

หมุดหมายที่ 13
ไทยมีภาครัฐที่
ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ  
และตอบโจทย์
ประชาชน 

เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีด
สมรรถนะสูง คล่องตัว  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ทันสมัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหาร
จัดการองค์การ 

กลยุทธ์ที่ 8  
ส่งเสริมและพัฒนา
ขีดความสามารถใน
การให้บริการ 

แผนงานบริหาร 
งานท่ัวไป 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

14 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

หมุดหมายที่ 13
ไทยมีภาครัฐที่
ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ 
และตอบโจทย์
ประชาชน 

เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีด
สมรรถนะสูง คล่องตัว  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเมือง 
 น่าอยู่ทันสมัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหาร
จัดการองค์การ 

กลยุทธ์ที่ 8  
ส่งเสริมและพัฒนา
ขีดความสามารถใน
การให้บริการ 
 

แผนงานบริหาร 
งานท่ัวไป 

กองคลัง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
   

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

 
สรุปผลการติดตามและประเมินผล  
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
       จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแจระแม ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแจระแม ในประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้ 
       จำนวนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

      6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์การ 

      ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ผลเป็นดังนี้  
 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.20 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 15.80 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 (52.5) 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (7.5) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (7.5) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) (4.5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4.5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (4.5) 
3.8 แผนงาน   (5) (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4) 

รวมคะแนน 100 85.50 
 

    คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่า เทศบาลเมืองแจระแม ได้คะแนนร้อยละ 85.50  
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 



 
 
    ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผลเป็นดังนี้ 
  

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 7.5 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.5 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.0 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9.0 
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 45.5 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ   (5) 4.0 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 3.5 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 
(5) 3.5 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี (5) 5.0 
5.5 เป้ าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(5) 4.5 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 3.5 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 5.0 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 3.5 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 3.5 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 3.5 
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(5) 2.5 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 3.5 
รวมคะแนน 100 78.5 

     
   คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองแจระแม  ได้คะแนนร้อยละ 78.50 ต่ำกว่า
เกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ร้อยละ 1.50 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
แนวทางการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแจระแม ในประเด็นยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาท้องถิ่น มจีำนวนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์การ 

    ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ผลเป็นดังนี้  
 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 (57.00) 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2581) (5) (5) 
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) (5) 
3.3 เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) 
(5) (5) 

3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (5) 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (5) (5) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) (4.5) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) (4.5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) (4.5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4.5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) (5) (4.5) 
3.8 แผนงาน   (5) (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4.5) 

รวมคะแนน 100 93.00 

    คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองแจระแม ได้คะแนนร้อยละ 93.00  
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

       



 
 
    ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ผลเป็นดังนี้  
 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8 
4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา   5 4.5 
5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 30 50.80 

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ   (5) 4.5 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 3.5 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 4.0 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 5.0 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
(5) 4.5 

5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 
5.5 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 4.5 
5.6 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้ (5) 3.5 

6 
 

โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำป ี (35)  
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม (5) 4.5 
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน (5) 3.5 

6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(5) 4.5 

6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ (5) 3.8 
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศกึษา 

ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(5) 4.5 

6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจา่ยเกีย่วกับดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน (5) 5 
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ (5) 3 

รวมคะแนน 100 85.7 
     

    คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่า เทศบาลเมืองแจระแม ได้คะแนนร้อยละ 85.70  
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
     
 
 
 
 
 



 
 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองแจระแม 
เป็นดังนี้ 
      จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแจระแม ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแจระแม ในประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้ 
      จำนวนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์การ 
 
 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.50 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.60 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 (58.00) 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) (4.5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4.5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (4.5) 
3.8 แผนงาน   (5) (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4.5) 

รวมคะแนน 100 93.10 
 

     คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่า เทศบาลเมืองแจระแม ได้คะแนนร้อยละ 
93.10 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
     
 



 
 
    1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ 
ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.2.1 ด้านกายภาพ คะแนนเต็มรวม 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 

20 
(3) 

17.50 
2.60 

1.2.2 ด้านการเมือง/การ
ปกครอง 
1.2.3 ประชากร 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและ
จำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 1.50 

1.2.4 สภาพทางสังคม (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 1.80 

1.2.5 ระบบบริการพ้ืนฐาน (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 1.80 

1.2.6 ระบบเศรษฐกิจ (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 1.80 

1.2.7 ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(2) 1.80 

1.2.8 ทรัพยากรธรรมชาต ิ (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.80 

1.2.1 ด้านกายภาพ/ 
1.2.2 ด้านการเมือง/การ
ปกครอง 
1.2.3 ประชากร 
1.2.4 สภาพทางสังคม 
1.2.5 ระบบบริการพืน้ฐาน 
1.2.6 ระบบเศรษฐกิจ 
1.2.7 ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม 
1.2.8 ทรัพยากรธรรมชาต ิ

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1.80 



 
 
1.2.1 ด้านกายภาพ/ 
1.2.2 ด้านการเมือง/การ
ปกครอง 
1.2.3 ประชากร 
1.2.4 สภาพทางสังคม 
1.2.5 ระบบบริการพ้ืนฐาน 
1.2.6 ระบบเศรษฐกิจ 
1.2.7 ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม 
1.2.8 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
1.2.9 อ่ืน  ๆ(ถ้ามี) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่ วมรับประโยชน์  ร่ วมแก้ ปั ญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 2.60 

 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมือง
แจระแม พบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ ง  ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสั งคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม   
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า  
การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ  
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ำ ป่าไม้ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เมืองแจระแม ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน  และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนน
ในภาพรวมทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
      จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแจระแม      
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแจระแม ในประเด็นการให้คะแนน
การติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติด     
และประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลเป็นดังนี้  
 
 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.5 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.7 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.5 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9.2 
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 50.80 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ   (5) 4.5 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 3.7 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 
(5) 4.0 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี (5) 5.0 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(5) 4.5 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 3.5 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 5.0 
5.8 โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
(5) 3.8 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.0 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.5 
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล

ที่คาดว่าจะได้รับ 
(5) 3.8 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.5 
รวมคะแนน 100 85.7 

 

     คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่า เทศบาลเมืองแจระแม ได้คะแนนร้อยละ 
85.70 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 



 
 

 1. ประเด็นการพิจารณาความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 
4.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  7.50 ของคะแนน
ในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองแจระแม  และดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
เทศบาลเมืองแจระแม ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน   

2. ประเด็นการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 3.7 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.00 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 6.17 
ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการกำหนดวัตถุประสงค์ไม่ค่อยมีความสอดคล้องกับโครงการ 
3. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ

ได้ถูกต้อง  คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00  ของคะแนนในประเด็นการ
พิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  6.67 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการกำหนดเป้าหมายมีความชัดเจนและสามารถนำไปจัดทำ
งบประมาณได้ถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปและไม่อาจคาดเดาได้ 

4. ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คะแนนเต็ม 5 
คะแนน คะแนนที่ได้ 5.0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  
8.33 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการดำเนินโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

5. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนนที่ได้ 4.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00  ของคะแนนในประเด็นการ
พิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  7.50 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากผลผลิตของโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

6. ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 คะแนนที่ได้ 3.5 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.00  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  5.83 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 

ที่ เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ไม่มีความสอดคล้องกับ  Thailand 4.0 
เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่ที่เป็นชุมชน การนับถือศาสนา การปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรม 

6. ประเด็นการพิจารณาโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนที่ได้ 5.0 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 100.00  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  8.33 ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
8. ประเด็นการพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง 

ม่ังคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ คะแนนที่ได้ 3.8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.00  ของคะแนนในประเด็นการ
พิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  6.33 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 



 
 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ภายใต้หลักประชารัฐ ประชาชนบางส่วนมองว่าควรสนับสนุนในแบบของการส่งเสริม
เป็นตัวเงิน มากกว่าการสร้างรายได้ 

9. ประเด็นการพิจารณางบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็น
ร้อยละ  6.67 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
มีการเพ่ิม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพ่ิมข้ึน ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น 

10. ประเด็นการพิจารณามีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ คะแนน
ที่ได้ 4.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 7.50 ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

เป็นเช่นนั้น/เหตุผล การประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีเพียงส่วนน้อยที่มี
ความคลาดเคลื่อนในเรื่องของราคากลาง 

11. ประเด็นการพิจารณามีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล 
ที่คาดว่าจะได้รับ คะแนนที่ได้ 3.8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.00  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิด
เป็นร้อยละ 6.33 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ไม่ค่อยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล 
ที่คาดว่าจะได้รับ  

12. ประเด็นการพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนนที่ได้ 4.5 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 7.50 ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมด 

เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์
และมีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล รวมทั้งวิธีการดำเนินงาน 

 

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
    แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการ
สรุปสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลเมืองแจระแม ได้ 8.50 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/ Demand (Demand Analysis) / Global  
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

10 8.50 

     



 
 
    สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand  (Demand Analysis)/Global  Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
    แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการประเมินผล
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณของเทศบาลเมืองแจระแม ได้ 8.70 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 
 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือนำมาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามที่ ได้กำหนดไว้ เท่ าไหร่  จำนวนที่ ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิ เคราะห์ ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ (Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8.70 

   

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
    แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการประเมินผล
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพของเทศบาลเมืองแจระแม ได้ 8.50 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่ และเป็ นไปตามอำนาจหน้ าที่ หรื อไม่  
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
ห รื อ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไป ต าม ห ลั ก ป ระสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิ บั ติ ราชการที่ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง

10 8.50 



 
 

สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน 
2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ (Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

 
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการประเมินผล
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแจระแม  
ได้ 9.20 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง  ๆ 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง  ๆจนนำไปสู่การจัดทำโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT  Analysis/ 
Demand (Demand  Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration)  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง  ๆ 
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  
หลักประชารัฐ 

10 9.20 

 
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
      ได้ จั ด ท ำแผนยุ ท ธศ าสตร์ก าร พั ฒ นาและแผน พั ฒ นา ท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)  
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้  
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  
 
สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
    เทศบาลเมืองแจระแม ได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย 
ของเทศบาลเมืองแจระแมแล้วจึงได้นำเครื่องมือ 7S ของ McKinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพ่ือการวิเคราะห์ใน
ภาพรวม ประกอบด้วย 1) Strategy (กลยุทธ์/แผน/ยุทธศาสตร์) 2) Structure (โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่) 3) 
Style (รูปแบบ/รูปแบบบริหาร) 4) System (ระบบ/กระบวนการ/ลำดับขั้น) 5) Staff (บุคคล) 6) Skill (ทักษะ) 
และ 7) Shared Value (ค่านิยมร่วม) โดยวัดในระดับความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการ
กอง/หัวหน้าฝ่าย โดยให้ระดับความสำคัญและแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงด้วย 
    
 



 
 
    ระดับความสำคัญตาม 7S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้ 
    1) Strategy (กลยุทธ์) แผน/ยุทธศาสตร์ หมายถึงการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน  
และการนำไปใช้ 
    2) Structure (โครงสร้าง) อำนาจหน้าที่ หมายถึง การใช้อำนาจ หน้าที่ที่ถูกต้อง และดำเนินการ
เป็นไปตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเก้าเอ็นพียูเก้า 
    3) Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหาร หมายถึงมีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม/ไม่ใช่ส่วนตัว 
    4) System (ระบบ) กระบวนการ/ลำดับขั้น หมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้อง 
ที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้ 
    5) Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความสำคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย 
    6) Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการ  ให้สำนัก/กอง/
ฝ่าย ได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการ ฯลฯ 
ซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว 
    7) Shared Value (ค่านิยมร่วม) หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการทำงานที่โปร่งใส 
 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
    ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  
    เทศบาลเมืองแจระแม ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์การ  
        
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น ผลเป็นดังนี้  
       1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน 
       2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน 
       3) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน 
       4) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน 
       5) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน 
       6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน 
       7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน 
       8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน 
       จากผลคะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแจระแม ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 
คะแนน ได้รับคะแนน 58.00 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.66  
      กล่าวโดยสรุปจากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของเทศบาลเมืองแจระแมพบว่า ผลคะแนนการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแจระแม  ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ได้รับคะแนน 93.10 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.10 ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผล
โครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแจระแม ไดใ้ห้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 85.70 คะแนน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 85.70 
      คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองแจระแม ได้คะแนนเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมากกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ขั้นต่ำ 
       

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
    เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแจระแม เป็นไปด้วยความถูกต้อง
และบรรลุเป้าหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  
เทศบาลเมือ งแจระแม  จึ งได้ ดำเนิ นการนำเข้ าข้อมู ลแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .๒๕๖1  – ๒๕๖5 )  
ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้   
ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแจระแม คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแจระแม ควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับ
การติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 



 
 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็น  
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือนำมากำหนด
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณจะไม่สามารถ
ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน  
เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์ 
และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
       6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือ 
เป็นเรื่องงานภารกิจของสำนัก/กอง/ฝ่ายนั้น ๆ ก็ตาม 
       7. การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั้น
เป็นเพยีงพ้ืนฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง 
       8. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลเมืองแจระแมด้วย 
       9. การจัดทำ/การเพ่ิมเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องของเทศบาลเมืองแจระแมทุกครั้ง 
สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  
พร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วน
ถูกต้องด้วย 
       10. สำหรับครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้นข้าราชการหรือสำนัก/กอง/ฝ่าย
ที่รับผิดชอบ ต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ชัดเจน 


