
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

((พ.ศ.2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น



คํานํา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งนี้จัดทําขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบล ดง

ลานโดยให้สอดคล้องกับ โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาคเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ให้เป็นไป อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ในคร้ังนี้ ได้ดําเนินการโดยการจัดทําประชาคม

ระดับตําบล มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน

องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ครั้งน้ี จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบลดงลานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน



สารบัญ
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ส่วนที่ 1
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน

ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น



๒

ส่วนท่ี 1 สภาพท่ัวไป และข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(1)ด้านกายภาพ

ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมป่าไม้ ได้กําหนดให้ป่าดง

ลานเป็นป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและป่าสงวน พ.ศ. ๒๔๘๑ เมื่อวันที่๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๖ กองทัพภาคท่ี 2 ได้พัฒนาให้โครงการพัฒนาป่าดงลาน ๒ จัดพื้นที่ขึ้นรองรับการ

อพยพจากการสร้างเข่ือนจุฬาภรณ์ ราษฎรจากบ้านหนองไรไก่ บ้านพรมซ้ง บ้านซําเตยและบ้านผาผึ้ง

เดิมทีพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติดงลาน ๒ ขึ้นอยู่กับตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อราษฎรอาศัย

เม่ือมีราษฎรอาศัยอยู่หนาแน่นและห่างไกลจากอําเภอ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๔๗

พ.ศ . ๒๕๐๘ สามารถแยกการปกครองขึ้ น ใหม่ และแยกจากตํ าบล วั ง เพิ่ ม เป็นตํ าบลดงลาน

เม่ือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๓ เหตุท่ีได้ชื่อ “ ดงลาน ” เพราะเม่ือสมัยก่อนลักษณะภูมิประเทศของตําบล

ดงลานมีสภาพพื้นที่ปกคลุมไปด้วยต้นลาน ซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นจํานวนมาก จึงตั้งช่ือเพื่อเป็น

สัญลักษณ์ของตําบล เมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ขึ้น จึงได้รวมเอาหมู่ บ้านต่างๆขึ้น

ใช้ลักษณะภูมิประเทศเป็นชื่อตําบล ชื่อว่า “ ดงลาน ” และได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.

๒๕๓๙

1) ท่ีตั้ง

องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน ที่ทําการตั้งอยู่บ้านอ่างทอง หมู่ ๑ มีอาณาเขตต้ังอยู่

ทางทิศตะวันตกของอําเภอสีชมพู โดยห่างจากตัวอําเภอสีชมพู ๑๒ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น

๑๒๗ กิโลเมตร และมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ จรด พื้นท่ี ตําบลบริบูรณ์ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ทิศใต้ จรด พื้นท่ี ตําบลบ้านใหม่ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันออก จรด พื้นท่ี ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก จรด พื้นท่ี ตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
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เนื้อที่ ตําบลดงลาน มีพื้นที่ ตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ๒๒,๘๖๖ ไร่หรือ

๓๗ ตารางกิโลเมตร เป็นตําบลที่มีเนื้อท่ีค่อนข้างใหญ่ โดยมีเนื้อท่ีแยกเป็นรายหมู่บ้าน (เรียงลําดับจากพ้ืนที่) ดังนี้

บ้าน หมู่ท่ี เน้ือท่ี(ไร่) อันดับ

บ้านซําจําปา ๒ ๕,๘๕๘ ๑

บ้านนาอุดม ๔ ๕,๐๗๐ ๒

บ้านหนองหญ้าปล้อง ๕ ๕,๐๐๐ ๓

หาดทรายทอง ๑๐ ๔,๓๗๕ ๔

บ้านอ่างทอง ๑ ๓,๐๔๕ ๕

เขาสัพยา ๑๑ ๒,๑๖๓ ๖

บ้านวังขอนแดง 3 ๒,๑๐๗ ๗

ซําจําปาเหนือ 6 ๒,๐๖๘ ๘

อ่างทอง ๑ 7 ๑,๗๗๖ ๙

ดงลาน 9 ๑,๖๒๐ ๑๐

ซําขาม 8 ๑,๐๒๘ ๑๑

รวม ๑๑ หมู่บ้าน ๒๘,๘๗๘

2) ภูมิประเทศ

ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นที่ราบสูง

โคราช ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ ๒๐๐ – ๗๐๐ เมตร ลักษณะภูมิประเทศพื้นท่ี

ส่วนมากเป็นภูเขาหินปูน และภูเขาขนาดเล็กติดต่อกันหลายเทือก และมีบริเวณบางแห่งเป็นที่ราบเป็นเนินเขา

สลับท่ีดอน พื้นท่ีท้ังหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงลาน

3) ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศ ของตําบลดงลาน คล้ายคลึงกับจังหวัดเลยเพราะมีพื้นที่เขตติดต่อกัน

และมีเทือกเขาเดียวกัน โดย แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่

3.1) ฤดูฝน จะเร่ิมต้ังแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้ ซ่ึงพัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย และพายุดีเปรสช่ันจากทะเลจีนใต้ นําพาเอาความชุ่มฉํ่า

ของฝนมาสู่พื้นท่ี

3.2) ฤดูหนาว จะเริ่มจากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีพัดมาจากประเทศจีน นําพาเอาความหนาวเย็น และ แห้งแล้ง มาสู่พื้นท่ี

3.3) ฤดูร้อน จะเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคมโดยได้รับอิทธิพลจากมรสุม

ตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงลมนี้จะพัดเอาลมเข้ามาสู่พ้ืนที่ในฤดูร้อน
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4) ลักษณะของดิน

พื้นท่ีตําบลดงลานโดยส่วนมากเป็นดินในชุดดินเลย กลุ่มชุดดินท่ี 31

- การจําแนกดิน Very fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Eutrustox

- การกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี และ/หรือ เศษหินเชิงเขาของหินแกรนิต

- สภาพพื้นท่ี ลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 4-8 %

- การระบายน้ํา ดี

- การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน เร็ว

- การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง

- พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ป่าเบญจพรรณและป่าดิบชื้น พืชไร่ เช่น ข้าวโพด

และอ้อย

- การแพร่กระจาย ด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

- การจัดเรียงช้ันดิน Ap-Bt

- ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินเหนียวลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียว

สีนํ้าตาลเข้มหรือสีน้ําตาลปนแดงเข้ม ดินล่างเป็นดินเหนียว สีนํ้าตาลปนแดง สีนํ้าตาลปนแดงเข้ม

และสีแดงในดินล่างลึกลงไป อาจพบก้อนเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินล่างน้ี จะพบอนุภาค

พวกควอตซ์ท่ีเป็นก้อนเหลี่ยมตลอดทุกชั้น ปฏิกิริยาดินเป็นกลาง หรือเป็นด่าง
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- ข้อจํากัดในการใช้ประโยชน์ สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูงง่ายต่อการชะล้างพังทลายของหน้าดิน,

ขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูแล้ง

- แนวทางการจัดการ ดินสําหรับการปลูก พืชไร่ (อ้อย มันสําปะหลัง) เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ

ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่าน เมล็ดถั่วพร้า

8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถ่ัวพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะ

ออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอินทรีย์นํ้ามีระบบอนุรักษ์ดิน

และน้ําเช่น ไถพรวน และปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืช หมุนเวียน หรือปลูกพืช

สลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ําและ จัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก

- แนวทางการจัดการดินสําหรับการปลูกข้าวไม่แนะนําให้ปลูกเนื่องจากสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคลื่นลอน

ลาดถึงเป็นเนินเขา การไถเตรียมดิน การไถปรับระดับและการเก็บกักน้ําให้เพียงพอต่อการปลูก

ข้าวทําได้ยาก การปรับพ้ืนที่และทําคันนาเพ่ือเก็บกักน้ําต้องลงทุนสูงอาจไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน

หากต้องการปลูกควรเลือกปลูกข้าวไร่ที่ไม่ต้องมีการขังน้ําโดยใช้พันธุ์ที่มีอายุเบาท่ีปลูกต้นฤดูฝน

และเก็บเกี่ยวได้ปลายฤดูฝน ไถพรวนดินตามความลาดเทของพื้นที่ขณะที่ดินมีความช้ืนเหมาะสม

ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ ปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่

หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านพืชปุ๋ยสด ถั่วพร้า 8-10 กก./ไร่ ถั่วพุ่ม 6-8 กก./ไร่ หรือปอเทือง 4-6

กก./ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํามีระบบการให้น้ําในช่วง

ข้าวขาดน้ํา

ความลึก

(ซม.)
อินทรีย์วัตถุ

ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน

ความอ่ิมตัว

เบส

ฟอสฟอรัสท่ี

เป็นประโยชน์

โพแทสเช่ียมท่ี

เป็นประโยชน์

ความอุดม

สมบูรณ์

ของดิน

0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง

25-50 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง

50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง

ท่ีมา : สํานักสํารวจและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(2) ด้านการเมือง/การปกครอง
1) แขตการปกครอง ตําบลดงลาน แบ่งเขตปกครอง ท้ังหมด ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านอ่างทอง นายบัญชาชัย โสมคําภา กํานันตําบลดงลาน

หมู่ที่ ๒ บ้านซําจําปา นายไพโรจน์ บุญหล้า ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๓ บ้านวังขอนแดง นายสุรชาติภน ทิศกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๔ บ้านนาอุดม นายณัฐวรรธน์ อนันต์กุลศิริ ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง นางดวงใจ ก้อนทอง ผู้ใหญ่บ้าน
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หมู่ที่ ๖ บ้านซําจําปาเหนือ นายเสกสรร วันทะนี ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๗ บ้านอ่างทอง ๑ นายสุวิทย์ เวียงสีมา ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๘ บ้านซําขาม นายสมปอง แสงดาว ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๙ บ้านดงลาน นายชวลิต ต้นกันยา ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๑๐บ้านหาดทรายทอง นายหนูแดง ธิตะปัน ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๑๑บ้านเขาสัพยา นายพายงาม พรมโสภา ผู้ใหญ่บ้าน

2) การเลือกตั้ง

ด้านการเมือง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตําบลดง

ลานมีจํานวน 11 หมู่บ้าน มีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตําบล) จํานวน 1 คน และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตําบล หมู่บ้านละ 1 คน จํานวน 11 หมู่บ้าน รวมเป็น 11 คน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน มีจํานวน 11 คน ดังนี้

๑. นาย เมธี ก้อนทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

๒. นายปัญญา เอกรักษา รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลดงลาน

๓. นางประทัย นกคุ้มทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดงลานหมู่ท่ี 1

๔. นายประจักษ์ จันปุย สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นตําบลดงลานหมู่ท่ี 2

๕. นางสาวกันยา สมวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นตําบลดงลานหมู่ท่ี 3

๖. นายสมบูรณ์ ลาสันตุ สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นตําบลดงลาน หมู่ที่ 6

7. นางสุวรรณี ภูมิพัฒน์ สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นตําบลดงลาน หมู่ที่ 7

8. นางวันเพ็ญ ขอนสระคู สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นตําบลดงลาน หมู่ที่ 8

9. นายวิชัย ดวงสิม สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นตําบลดงลาน หมู่ที่ 9

10.นายทศพล กุลรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดงลานหมู่ที่ 10

11.นายเดี่ยว แข็งแรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดงลานหมู่ที่ 11

ท่ีมา: งานกิจการสภา สํานักปลัด ข้อมูล ณ วันท่ี 4 มกราคม 2565
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(3) ประชากร
1) ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร(ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์

ในอนาคต)

จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร์มีจํานวนประชากรรวมทั้งส้ิน ๗,๖23 คน

แยกเป็นชาย 3,850 คน หญิง 3,773 คน จํานวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 2,834 ครัวเรือน

ตาราง จํานวนครัวเรือนและประชากรตําบลดงลาน ปี พ.ศ. 2564

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ครัวเรือนท้ังหมด
ประชากร

ชาย หญิง รวม

๑ อ่างทอง 481 449 432 881

๒ ซําจําปา 397 366 327 693

๓ วังขอนแดง 204 300 277 577

๔ นาอุดม 351 572 647 1,219

๕ หนองหญ้าปล้อง 147 212 182 394

๖ ซําจําปาเหนือ 307 295 285 580

๗ อ่างทอง ๑ 264 427 406 833

๘ ซําขาม 173 269 241 510

๙ ดงลาน 278 562 582 1,144

๑๐ หาดทรายทอง 72 111 104 215

๑๑ เขาสัพยา 160 287 290 577

รวม 2,834 3,850 3,773 7,623

ท่ีมา : สํานักทะเบียน กรมการปกครอง เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2564

จํานวนประชากรและครัวเรือนเกษตรกร เฉลี่ย 3 คนต่อครัวเรือน

ท่ี
ช่วงอายุ

(ปี)

จํานวน
รวม

ชาย หญิง

1 แรกเกิด - 10 510 470 980

2 11 – 20 536 483 1,019

3 21 – 30 577 490 1,067

4 31 – 40 628 589 1,217

5 41 – 50 553 599 1,152



๙

6 51 – 60 500 551 1,051

7 61 – 70 323 357 680

8 71 – 80 147 195 342

9 81 – 90 38 58 96

10 91 – 100 6 11 17

11 มากกว่า 100 ปี 2 0 2

 จํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ชาย 2,946 คน หญิง 2,942 คน รวม 5,888 คน

ตาราง จํานวนครัวเรือนและประชากรตําบลดงลาน ปี พ.ศ. 2563

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ครัวเรือนท้ังหมด
ประชากร

ชาย หญิง รวม

๑ อ่างทอง 479 451 431 882

๒ ซําจําปา 395 366 332 698

๓ วังขอนแดง 203 304 278 582

๔ นาอุดม 349 565 642 1,207

๕ หนองหญ้าปล้อง 147 218 183 401

๖ ซําจําปาเหนือ 304 299 283 582

๗ อ่างทอง ๑ 260 430 403 833

๘ ซําขาม 170 265 242 507

๙ ดงลาน 276 571 580 1,151

๑๐ หาดทรายทอง 71 103 94 197

๑๑ เขาสัพยา 160 297 303 600

รวม 2,814 3,869 3,771 7,640

ท่ีมา : สํานักทะเบียน กรมการปกครอง เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2564

จํานวนประชากรและครัวเรือนเกษตรกร เฉลี่ย 3 คนต่อครัวเรือน

ท่ี
ช่วงอายุ

(ปี)

จํานวน
รวม

ชาย หญิง

1 แรกเกิด - 10 534 473 1,007

2 11 – 20 531 471 1,002

3 21 – 30 573 509 1,082

4 31 – 40 655 597 1,252
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5 41 – 50 604 597 1,201

6 51 – 60 477 536 1,013

7 61 – 70 311 339 650

8 71 – 80 141 180 321

9 81 – 90 34 60 94

10 91 – 100 7 9 16

11 มากกว่า 100 ปี 2 0 2

 จํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ชาย 2,960 คน หญิง 2,927 คน รวม 5,887 คน

ตาราง จํานวนครัวเรือนและประชากรตําบลดงลาน ปี พ.ศ. 2562

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ครัวเรือนท้ังหมด
ประชากร

ชาย หญิง รวม

๑ อ่างทอง 478 452 425 877

๒ ซําจําปา 393 371 327 698

๓ วังขอนแดง 202 306 280 586

๔ นาอุดม 347 578 644 1,222

๕ หนองหญ้าปล้อง 147 217 183 400

๖ ซําจําปาเหนือ 301 298 276 574

๗ อ่างทอง ๑ 260 428 407 835

๘ ซําขาม 170 264 240 504

๙ ดงลาน 273 577 581 1,158

๑๐ หาดทรายทอง 71 103 94 197

๑๑ เขาสัพยา 159 300 307 607

รวม 2,801 3,894 3,764 7,658

ท่ีมา : สํานักทะเบียน กรมการปกครอง เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2564

จํานวนประชากรและครัวเรือนเกษตรกร เฉลี่ย 3 คนต่อครัวเรือน
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ท่ี
ช่วงอายุ

(ปี)

จํานวน
รวม

ชาย หญิง

1 แรกเกิด - 10 553 495 1,048

2 11 – 20 543 452 995

3 21 – 30 581 525 1,106

4 31 – 40 670 612 1,282

5 41 – 50 603 613 1,216

6 51 – 60 478 515 993

7 61 – 70 287 322 609

8 71 – 80 141 167 308

9 81 – 90 30 53 83

10 91 – 100 6 10 16

11 มากกว่า 100 ปี 2 0 2

 จํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ชาย 2,974 คน หญิง 2,905 คน รวม 5,879 คน

การคาดประมาณประชากรในอนาคต

แนวโน้มการขยายตัวประชากร จากขนาดประชากรระดับอําเภอย้อนหลัง 5 ปี โครงสร้าง

ประชากรตามกลุ่มอาชีพและเพศ และองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร (การเกิด ตาย

ย้ายเข้าและออก)

องค์ประกอบท่ีมีผลการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร คือ มีการอพยพย้ายถ่ิน อัตราการตาย

สูงกว่าอัตราการเกิด ซ่ึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากร

ประชากรในอนาคต ปี พ.ศ.2570 จากประชากรปีฐาน ประมาณ 7,623 คน มีอัตราการ

ลดลงของประชากรอยู่ระหว่าง 0.2 -0.4 ต่อปี ดังน้ันจึงคาดว่าประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล

ดงลาน ปี 2570 จะมีจํานวนประชากร 7,523
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(4)สภาพทางสังคม
1) การศึกษา

ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๔ ศูนย์ มีโรงเรียนจํานวน

๔ โรงเรียน และมีการศึกษานอกระบบ 1 แห่ง ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านนาอุดม

2.โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม

3.โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง

4.โรงเรียนบ้านซําจําปา

5.การศึกษานอกระบบ (กศน.ตําบลดงลาน)

ตําบลดงลานมีสถานศึกษาเพียงพอสําหรับใช้บริการทางการศึกษา และอัตราของครูต่อ

จํานวนนักเรียนอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้กําหนดไว้

ซ่ึงสถาบันศึกษาในตําบลดงลานทุกแห่งมีอัตราส่วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งสิ้น ซ่ึงกําหนดภารกิจและการ

ดําเนินงาน ดังนี้

ภารกิจ

๑.จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เด็กอายุ 2 – ๕ ปี

๒.จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา

๓.จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นให้ท่ัวถึง

สภาพปัจจุบัน

๑. โรงเรียนในกลุ่ม จํานวน ๔ โรงเรียน

๒. โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 2 โรงเรียน

๓. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน ๒ โรงเรียน

จํานวนบุคลากร

1.ผู้บริหารในโรงเรียนระดับผู้อํานวยการ จํานวน ๔ คน ดังนี้

๑.๑ นายบุญสวน วรรณโอภาส ผู้อํานวยการโรงเรียนอ่างทองวิทยาคม

๑.๒ นายศักดิ์ดา ประยูรชาญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซําจําปา

๑.๓ นายต่อพงษ์ ผิวนางาม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังขอนแดงฯ

๑.๔ นายบุญสวน วรรณโอภาส ผู้อํานวยการโรงเรียนอ่างทองวิทยาคม

รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียน

บ้านนาอุดม
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2. ผู้บริหารในโรงเรียนระดับอาจารย์ใหญ่ จํานวน - คน

๓.ข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอน จํานวน 38 คน

4.ข้าราชการครูสายสนับสนุน จํานวน 6 คน

5.ครูอัตราจ้าง จํานวน 4 คน

6.ลูกจ้างประจํา จํานวน 4 คน

รวม จํานวน 56 คน

โรงเรียนในพื้นที่ตําบลดงลาน

ระดับ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม

โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม

33 32 29 27 37 21 24 33 25 13 21 295

โรงเรียนบ้านซําจําปา

16 17 18 18 19 32 22 18 14 13 16 203

โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง

14 15 22 16 25 19 15 13 - - - 139

โรงเรียนบ้านนาอุดม

9 11 10 21 22 23 18 10 - - - 124

รวม 72 75 79 82 103 95 79 74 39 26 37 761

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

ศพด.บ้านอ่างทอง รวม

ชาย 28
47

หญิง 19

ศพด.บ้านซําจําปา

ชาย 13
31

หญิง 18

ศพด.บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง

ชาย 20
27

หญิง 7

ศพด.บ้านนาอุดม

ชาย 15
24

หญิง 9



๑๔

รวม 142

ตาราง จํานวนนักเรียนทั้งหมด จําแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลปี ๒๕64 )

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ก่อนอนุบาล ๓ ขวบ) จํานวน ๔ ศูนย์ ดังนี้

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างทอง

บุคลากรผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กอนุบาลและปฐมวัย

๑. นางพรพรรณ ลุนพุฒ (รักษาการ หัวหน้าศูนย์ฯ)

2. นางสาวยุภาวรรณ บึ้งเวียง (ลูกจ้างตามภารกิจ)

3. นางสาวรสสุคนธ์ เวียงสีมา ( พนักงานจ้างเหมาบริการ)

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง

บุคลากรผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กอนุบาลและปฐมวัย

1. นางสาวอาภาพร ศรีทาดี (ลูกจ้างตามภารกิจ)

2. นางสาวอริสรา ตั้งถิ่น (ลูกจ้างตามภารกิจ)

3. นางสาวเพ็ญประภา จําปาทัศน์ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซําจําปา

บุคลากรผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กอนุบาลและปฐมวัย

๑. นางสาวพรพรรณ ลาพาพันธ์ (รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ)

๒. นางสุกัญญา ชมชัยรัตน์ (ลูกจ้างตามภารกิจ)

๓. นางสาวจินตนา เจียมภูเขียว (ลูกจ้างตามภารกิจ)

๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม

บุคลากรผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กอนุบาลและปฐมวัย

๑. นางสาววราภรณ์ เหลือล้น (รักษาการ หัวหน้าศูนย์ฯ)

๒. นางสาวรัชนีภรณ์ ภูหลาบ (ลูกจ้างตามภารกิจ)

การศาสนา

ประชาชนในตําบลดงลานส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

- วัด / สํานักสงฆ์ ๑3 แห่ง ได้แก่

ลําดับที่ ช่ือวัด สถานท่ีตั้ง

๑ วัดเทพนิมิต(เขาน้อย) บ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑



๑๕

๒ วัดถํ้าคีรีบรรพต บ้านซําจําปา หมู่ที่ ๒

๓ วัดบรรพตคีรีราษฏร์ บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ ๓

๔ วัดปากดงธรรมาราม บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๔

๕ วัดป่าอนุรักษ์วนาราม บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๔

๖ วัดถํ้าสิงโตทอง บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕

๗ วัดป่าถํ้าเจดีย์ บ้านซําจําปาเหนือ หมู่ที่ ๖

๘ วัดสว่างสามัคคี บ้านซําจําปาเหนือ หมู่ที่ ๖

๙ วัดป่าอ่างทองสามัคคีธรรม บ้านอ่างทอง ๑ หมู่ที่ ๗

๑๐ วัดถํ้าจงอางคู่ บ้านอ่างทอง ๑ หมู่ที่ ๗

๑๑ วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านซําขาม หมู่ที่ ๘

๑๒ วัดอ่างทองคีรีวัน บ้านดงลาน หมู่ที่ ๙

๑๓ วัดถํ้าผายวง บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๑๐

2 ) สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ๒ แห่ง ดังนี้

๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านอ่างทอง มีนายปัณวัตต์ โม้เวียง เป็นผู้อํานวยการ

๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านซําจําปา มีว่าท่ีร.อ.คมสันต์ เลิศภูเขียว เป็นผู้อํานวยการ

3) อาชญากรรม

อาชญากรรม มีปัญหาอาชญากรรมลักทรัพย์

มีหน่วยงานดูแล

- ปอมตํารวจ 1 แห่ง

- ศูนย์ อปพร. 1 แห่ง

4) ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบลดงลานมีการแพร่ระบาดเล็กน้อย เน่ืองจากในพื้นที่ตําบลดงลาน

มีปอมตํารวจชุมชน ตั้งอยู ่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างทอง หมู่ที่ 1 และมีเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ประจําปอมตํารวจ

และมีการออกตรวจตรา ทําให้ผู ้ค้าและผู ้เสพยังเกรงกลัวต่อการกระทําผิด ทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

ได้ให้ความสําคัญในการปองกันและรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด รู้ถึง โทษพิษภัยของยาเสพติด และรู้จักใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยมีโครงการการแข่งขันกีฬา โครงการค่ายเยาวชน



๑๖

5) การสังคมสงเคราะห์

1. การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์,เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ

2. ประสานโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

3. ประสานการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้

4. การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

5. ประสานการยื่นคําขอค่าจัดการศพตามประเพณี

6. ประสานงานดูแลให้ความสะดวกสิทธิประโยชน์ผู้ประสบภัยทางสังคม

7. บริการประสานทําบัตรผู้พิการ
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(5) ระบบบริการพ้ืนฐาน

1) การคมนาคมขนส่ง(ทางบก,ทางน้ํา,ทางราง ฯลฯ)

1.1 การคมนาคม (แสดงจํานวนและสภาพทางการคมนาคมทางบก)
ลําดั

บที่

รหัสสาย

ทาง

ช่ือถนนน ช้ัน

ทาง

ใน

เขต

เมือง

หรือ

ใน

เขต

ชุมชน

(ช้ัน)

ช้ัน

ทาง

นอก

เขต

เมือง

หรือ

นอก

เขต

ชุมชน

(ช้ัน)

ระยะ

ทาง

(กม.)

ผิวจราจรกว้าง (เมตร) รัศมีเขตทาง

จากศูนย์กลาง

ถนน (ม.)

เขต

ทาง

กว้าง

(ม.)

ปีที่

ก่อสร้าง

(พ.ศ.)

ลงทะเบียนเมื่อ

วัน/เดือน/ปี

เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ

หมาย

เหตุ

คสล. ลาดยาง ลูกรัง อ่ืนๆ ไหล่

ทาง

ทาง

เท้า

ซ้าย

ทาง

ขวา

ทาง

1 ขก.ถ.100-

03

บ้านนาอุดม ม.4 -

บ้านอ่างทอง

- 5 5.70 - 6.00 - - 2.00 - 4.00 4.00 8.00 - 17/8/2555 -

2 ขก.ถ.100-

01

บ้านนาอุดม ม.4 –

บ้านวังขอนแดง ม.3

- 6 3.80 6.00 - - - 2.00 - 4.00 4.00 8.00 - 17/8/2555 -

4.10 - - 6.00 - 2.00 - 4.00 4.00 8.00 - 17/8/2555 -

0.30 - 6.00 - - 2.00 - 4.00 4.00 8.00 - 17/8/2555 -

3 ขก.ถ.100-

02

แยกทางหลวงชนบท

หมายเลข ขก.3060-

บ้านหาดทรายทอง ม

.10

- 6 1.70 - - 6.00 - 2.00 - 4.00 4.00 8.00 - 17/8/2555 -

0.20 6.00 - - - 2.00 - 4.00 4.00 8.00 - 17/8/2555 -

7.30 - 6.00 - - 2.00 - 4.00 4.00 8.00 - 17/8/2555 -

4 ขก.ถ.100-

04

แยกทางหลวงท้องถ่ิน

ขก.ถ.100-02 - บ้าน

ผานํ้าเท่ียง ม.14

- 5 1.00 - - 6.00 - 2.00 - 4.00 4.00 8.00 - 17/8/2555 -

0.60 5.00 - - - 1.00 - 3.00 3.00 6.00 - 17/8/2555 -

5 - แยกทางหลวงท้องถ่ิน

ขก.ถ.100-03-บ้าน

โนนหว้านไฟ

- - 2.00 - - 5.00 - 1.00 - 3.00 3.00 6.00 - - -
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6 - แยกทางหลวงท้องถ่ิน

ขก.ถ.100-03 – บ้าน

ท่าช้าง

- - 0.40 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - -

1.95 - - 4.00 - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - -

ลําดับ

ที่

รหัสสาย

ทาง

ช่ือถนนน ช้ัน

ทาง

ใน

เขต

เมือง

หรือ

ใน

เขต

ชุมชน

(ช้ัน)

ช้ัน

ทาง

นอก

เขต

เมือง

หรือ

นอก

เขต

ชุมชน

(ช้ัน)

ระยะ

ทาง

(กม.)

ผิวจราจรกว้าง (เมตร) รัศมีเขตทาง

จากศูนย์กลาง

ถนน (ม.)

เขต

ทาง

กว้าง

(ม.)

ปีที่

ก่อสร้าง

(พ.ศ.)

ลงทะเบียนเมื่อ

วัน/เดือน/ปี

เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ

หมาย

เหตุ

คสล. ลาดยาง ลูกรัง อ่ืนๆ ไหล่

ทาง

ทาง

เท้า

ซ้าย

ทาง

ขวา

ทาง

7 - แยกทางหลวงท้องถ่ิน

ขก.ถ.100-03 – บ้าน

ศรีอุบล หมู่ท่ี 5

- - 3.40 5.00 - - - 1.00 - 3.00 3.00 6.00 - - -

8 - แยกทางหลวงท้องถ่ิน

ขก.ถ.100-03

แยกทางหลวงท้องถ่ิน

ขก.ถ.100-01

- - 1.00 - - 5.00 - 1.00 - 3.00 3.00 6.00 - - -

9 - แยกทางหลวงท้องถ่ิน

ขก.ถ.100-01

แยกทางหลวงชนบท

ขก.3060

- - 1.95 - - 5.00 - 1.00 - 3.00 3.00 6.00 - - -

10 - เส้นกลางบ้าน - - 440 - 4.00 - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.1

11 - เส้นหลัง อบต. - - 80 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.1
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12 - เส้นหลัง อบต. (ล่าง) - - 80 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.1

13 - ซอย 4 (บน) - - 290 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.1

14 - ซอย 4 (ล่าง) - - 200 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.1

15 - ซอย 3 (บน) - - 210 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.1

70 - - 4.00 - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.1

16 - ซอย 3 (ล่าง) - - 200 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.1

17 - ซอย 2 (บน) - - 280 - - 4.00 - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.1

18 - ซอย 2 (ล่าง) - - 200 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.1

19 - ซอย 5 (บน) - - 290 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.1

20 - ซอย 5 (ล่าง) - - 180 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.1

20 - - 4.00 - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.1

ลําดับ

ที่

รหัสสาย

ทาง

ช่ือถนนน ช้ัน

ทาง

ใน

เขต

เมือง

หรือ

ใน

เขต

ชุมชน

(ช้ัน)

ช้ัน

ทาง

นอก

เขต

เมือง

หรือ

นอก

เขต

ชุมชน

(ช้ัน)

ระยะ

ทาง

(กม.)

ผิวจราจรกว้าง (เมตร) รัศมีเขตทาง

จากศูนย์กลาง

ถนน (ม.)

เขต

ทาง

กว้าง

(ม.)

ปีที่

ก่อสร้าง

(พ.ศ.)

ลงทะเบียนเมื่อ

วัน/เดือน/ปี

เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ

หมาย

เหตุ

คสล. ลาดยาง ลูกรัง อ่ืนๆ ไหล่

ทาง

ทาง

เท้า

ซ้าย

ทาง

ขวา

ทาง

21 - ซอย 6 (บน) - - 300 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.1

22 - ซอย 6 (ล่าง) - - 200 - - 4.00 - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.1

23 - ซอย 7 - - 500 - 4.00 - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.1

24 - ซอย 8 - - 520 - 4.00 - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.1

25 - เส้นบ้านนายย้ิม

พิมพ์เนาว์

- - 75 - 4.00 - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.1

26 - ซอย 9 - - 210 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.1

40 - - 4.00 - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.1
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27 - สายฐานบั้งไฟ เช่ือม

กับบ้านผานํ้าเท่ียง

ต.บริบูรณ์

- - 300 4.00 - - - 0.00 - 2.00 2.00 4.00 - - - ม.2

370 - - 4.00 - 0.00 - 2.00 2.00 4.00 - - - ม.2

28 - สาย ศพด.

บ้านซําจําปา

- - 340 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.2

350 - - 4.00 - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.2

29 - สายต้นหัน - - 860 - - 4.00 - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.2

540 - - 4.00 - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.2

30 - สายสระบัว - - 260 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.2

31 - สายถ้ําวัดคีรีบรรพต - - 170 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.2

32 - สายบ้านนายเฉลียว

ช่ืนชม

- - 95 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.2

33 - ซอยดาวเรือง - - 200 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.2

34 - สามแยกไปบ้านเขา

สัพยา

- - 290 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.3

35 - ซอยอู่ ออโต้เซอวิส - - 220 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.3

36 - ซอยรุ่งเจริญ - - 500 - - 4.00 - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.3

ลําดับ

ที่

รหัสสาย

ทาง

ช่ือถนนน ช้ัน

ทาง

ใน

เขต

เมือง

หรือ

ใน

เขต

ชุมชน

(ช้ัน)

ช้ัน

ทาง

นอก

เขต

เมือง

หรือ

นอก

เขต

ชุมชน

(ช้ัน)

ระยะ

ทาง

(กม.)

ผิวจราจรกว้าง (เมตร) รัศมีเขตทาง

จากศูนย์กลาง

ถนน (ม.)

เขต

ทาง

กว้าง

(ม.)

ปีที่

ก่อสร้าง

(พ.ศ.)

ลงทะเบียนเมื่อ

วัน/เดือน/ปี

เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ

หมาย

เหตุ

คสล. ลาดยาง ลูกรัง อ่ืนๆ ไหล่

ทาง

ทาง

เท้า

ซ้าย

ทาง

ขวา

ทาง

37 - แยกหอถังสูง/ร้านค้า - - 280 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.3

175 - - 4.00 - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.3
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38 - สายบ้านนายสวาท

คําทองทิพย์

- - 400 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.4

39 - สายบ้านนายสมบัติ

ส่วยหาร

- - 45 4.00 - - - 0.00 - 2.00 2.00 4.00 - - - ม.4

40 - สาย รร.บ้านนาอุดม - - 300 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.4

41 - สาย ศพด.บ้านนาอุดม - - 300 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.4

42 - สายหน้าวัดปากดง

วราราม

- - 230 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.4

43 - สาย คุ้มตราด - - 280 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.4

44 - สายศาลาประชาคม - - 220 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.4

45 - สายบ้านนายสด - - 240 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.4

46 - ซอย 1 - - 190 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.5

47 - ซอย 2 - - 90 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.5

48 - ซอย 3 - - 125 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.5

49 - สายบ้านนายเมธี

ก้อนคํา

- - 370 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.5

50 - สาย ซอย 3 เช่ือมกับ

สายบ้าน นายเมธี

ก้อนคํา

- - 190 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.5

51 - สายศูนย์สาธิต

การตลาด

- - 100 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.5

52 - สายเช่ือมระหว่าง ซ.2

กับ ซ.3

- - 70 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.5

ลําดับ

ที่

รหัสสาย

ทาง

ช่ือถนนน ช้ัน

ทาง

ช้ัน

ทาง

ระยะ

ทาง

(กม.)

ผิวจราจรกว้าง (เมตร) รัศมีเขตทาง

จากศูนย์กลาง

ถนน (ม.)

เขต

ทาง

ปีที่

ก่อสร้าง

(พ.ศ.)

ลงทะเบียนเมื่อ

วัน/เดือน/ปี

เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ

หมาย

เหตุ
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ใน

เขต

เมือง

หรือ

ใน

เขต

ชุมชน

(ช้ัน)

นอก

เขต

เมือง

หรือ

นอก

เขต

ชุมชน

(ช้ัน)

กว้าง

(ม.)

คสล. ลาดยาง ลูกรัง อ่ืนๆ ไหล่

ทาง

ทาง

เท้า

ซ้าย

ทาง

ขวา

ทาง

53 - สายเช่ือมระหว่าง ซ.1

กับ ซ.3

- - 50 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.5

54 - สายสํานักสงฆ์สว่าง

สามัคคีธรรม

- - 1,280 - - 4.00 - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.6

430 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.6

56 - สายบ้านซําจําปาเหนือ

บ้านผานํ้าเท่ียง

- - 250 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.6

57 - สายแยกซําจําปาเหนือ - - 280 - - 4.00 - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.6

58 - สายบ้านนายสมบูรณ์

ลาสันตุ

- - 315 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.6

59 - สายข้าง ศพด.

ซําจําปา

- - 200 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.6

60 - ซอย 7 - - 590 5.00 - - - 1.00 - 3.00 3.00 6.00 - - - ม.7

330 - - 5.00 - 1.00 - 3.00 3.00 6.00 - - - ม.7

61 - ซอย 2 - - 410 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.7

62 - ซอย 3 - - 410 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.7

63 - ซอย 4 - - 410 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.7

64 - ซอย 5 - - 500 - - 4.00 - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.7

420 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.7

65 - ซอย 6 - - 920 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.7

66 - สายบ้าน

นางประภานิช

- - 80 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.8
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67 - สายวัดซําขาม

สามัคคีธรรม

- - 1,160 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.8

ลําดับ

ที่

รหัสสาย

ทาง

ช่ือถนนน ช้ัน

ทาง

ใน

เขต

เมือง

หรือ

ใน

เขต

ชุมชน

(ช้ัน)

ช้ัน

ทาง

นอก

เขต

เมือง

หรือ

นอก

เขต

ชุมชน

(ช้ัน)

ระยะ

ทาง

(กม.)

ผิวจราจรกว้าง (เมตร) รัศมีเขตทาง

จากศูนย์กลาง

ถนน (ม.)

เขต

ทาง

กว้าง

(ม.)

ปีที่

ก่อสร้าง

(พ.ศ.)

ลงทะเบียนเมื่อ

วัน/เดือน/ปี

เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ

หมาย

เหตุ

คสล. ลาดยาง ลูกรัง อ่ืนๆ ไหล่

ทาง

ทาง

เท้า

ซ้าย

ทาง

ขวา

ทาง

68 - ซอย 1 - - 280 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.8

69 - ซอย 2 - - 270 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.8

70 - ซอย 3 - - 250 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.8

71 - สายเช่ือมซอย 1,2และ

3

- - 180 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.8

72 - สายข้าง รร.

บ้านวังขอนแดง

- - 150 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.8

73 - ซอยเช่ือม ซอย 1 กับ

ทางหลวงท้องถิ่น ขก

.100-02

- - 155 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.8

74 - เส้นเช่ือมบ้านอ่างทอง

ม.1 กับบ้านดงลาน

ม.9

- - 500 - - 4.00 - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.9

100 - 5.00 - - 1.00 - 3.00 3.00 6.00 - - - ม.9

75 - ซอย 1 - - 490 - - 4.00 - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.9

76 - ซอย 2 - - 480 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.9
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77 - ซอย 3 - - 470 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.9

78 - ซอย 4 - - 460 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.9

79 - ซอย 5 - - 285 - - 5.00 - 1.00 - 3.00 3.00 6.00 - - - ม.9

165 5.00 - - - 1.00 - 3.00 3.00 6.00 - - - ม.9

80 - ซอย 6 - - 440 4.00 - - - 1.0 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.9

81 - ซอย 7 - - 430 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.9

82 - ซอย 8 - - 420 - - 4.00 - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.9

ลําดับ

ที่

รหัสสาย

ทาง

ช่ือถนนน ช้ัน

ทาง

ใน

เขต

เมือง

หรือ

ใน

เขต

ชุมชน

(ช้ัน)

ช้ัน

ทาง

นอก

เขต

เมือง

หรือ

นอก

เขต

ชุมชน

(ช้ัน)

ระยะ

ทาง

(กม.)

ผิวจราจรกว้าง (เมตร) รัศมีเขตทาง

จากศูนย์กลาง

ถนน (ม.)

เขต

ทาง

กว้าง

(ม.)

ปีที่

ก่อสร้าง

(พ.ศ.)

ลงทะเบียนเมื่อ

วัน/เดือน/ปี

เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ

หมาย

เหตุ

คสล. ลาดยาง ลูกรัง อ่ืนๆ ไหล่

ทาง

ทาง

เท้า

ซ้าย

ทาง

ขวา

ทาง

83 - สายบ้าน

หาดทรายทอง ม.10

เช่ือมกับ

บ้านซําจําปาเหนือ

ม.6

- - 1,600 - - 4.00 - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.10

400 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.10

84 - ซอยบ้านนายคําเปื้อน - - 470 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.10

85 - ซอยร้านก๋วยเต๋ียว - - 270 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.10

86 - ซอยโรงสี - - 200 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.11

87 - ซอย 1 - - 100 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.11
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88 - ซอย 2 - - 50 4.00 - - - 1.00 - 2.50 2.50 5.00 - - - ม.11

89 - ซอยโชคอํานวย - - 2,200 - - 5.00 - 1.00 - 3.00 3.00 6.00 - - - ม.11

400 5.00 - - - 1.00 - 3.00 3.00 6.00 - - - ม.11

ระยะทางรวม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 28.07 กม.

ลาดยาง 14.935 กม.

ลูกรัง 26 กม.

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก กองช่าง อบต. ดงลาน วันที่ 24 ธันวาคม 2564



๒๓

2) การไฟฟ้า

ไฟฟาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

3) การประปา

ข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

ช่ือ

หมู่บ้าน/

ชุมชน

ระบบประปาท่ีใช้ ภาชนะ

กักเก็บ

น้ํากลาง

ประจํา

หมู่บ้าน

แหล่งน้ํา

ท่ีใช้ผลิต

ประปา

เช่น บ่อ

บาดาล

สระเก็บ

น้ํา ฝาย

เจ้าของ อัตราการ

ผลิต

(ลบ.ม./

ชม.)

จํานวน

ครัวเรือน

ท่ีได้รับ

ประโยชน์

สถานะปัจจุบัน

ประปา

ส่วน

ภูมิภาค

ประปา

เชิง

พาณิชย์

ต่อท่อ

ลําเลียง

จาก

ชุมชน

อ่ืน

ประ

ปา

หมู่บ้

าน

อปท. หมู่บ้าน ใช้ได้ ใช้

ไม่ได้

อ่างทอง √ 3 1(สระ) √ 10 165 √

ซําจําปา √ 1 0 √ 10 96 √

วังขอน

แดง

√ 2 0 √ 10 129 √

นาอุดม √ 3 1(สระ) √ 10 223 √

หนอง

หญ้า

ปล้อง

√ 2 1(บาดาล) √ 10 91 √

ซําจําปา

เหนือ

√ 1 1(บาดาล) √ 10 133 √

อ่างทอง

หนึ่ง

√ 3 1(บาดาล) √ 10 129 √

ซําขาม √ 2 1(บาดาล) √ 10 85 √

ดงลาน √ 3 1(บาดาล) √ 10 204 √

หาด

ทราย

ทอง

√ 2 1(บาดาล) √ 10 25 √

เขาสัพยา √ 1 1(บาดาล) √ 10 139 √

รวม - 11 23 9 11 - - 1,419 11 -

ท่ีมา: งานนิติการ ข้อมูล ณ วันท่ี 13 มกราคม พ.ศ.2565

4) โทรศัพท์

- มีเครือข่ายการติดต่อสื่อสารทุกระบบ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี

5) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง
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พื้นท่ีตําบลดงลานไม่มีระบบขนส่งในพ้ืนที่ตําบล แต่มีท่ีทําการไปรษณีย์ท่ีใกล้ท่ีสุด ได้แก่

ท่ีทําการไปรษณีย์อําเภอสีชมพู ตําบลสีชมพู จ.ขอนแก่น ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

6.ระบบเศรษฐกิจ
การถือครองท่ีดิน

ตําบลดงลานมีพ้ืนที่ถือครองทําการเกษตรทั้งหมด ๒๑,๙๖๒ ไร่ โดยแยกเป็นพื้นที่ทํานา

4,364 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.87 , พืชไร่ 11,261 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.27 พ้ืนที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 15

ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 0.07 และอื่น ๆ ประมาณ 243 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.10 พื้นที่ป่าไม้ชุมชนและป่าสงวน

จํานวน 6,079 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.68 ของพื้นท่ีท้ังหมด

 สิทธิในพ้ืนท่ีทํากิน

สิทธิในพ้ืนที่ทําการเกษตรของเกษตรกรตําบลดงลานทั้งหมดเป็น สปก. ภาคการเกษตร

แรงงานได้จากสมาชิกในครัวเรือนเป็นหลัก มีการจ้างแรงงานมาช่วยบ้างในครัวเรือนที่มีพ้ืนที่มาก ๆ และมี

แรงงานไม่เพียงพอ สําหรับการทํานาในบางหมู่บ้านมีการแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างกัน ระหว่างสมาชิกใน

หมู่บ้าน ส่วนการทําไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันสําปะหลัง อ้อย มีการจ้างแรงงานภายในตําบลเป็น

ส่วนใหญ่ สําหรับอัตราค่าจ้างแรงงานในเขตท้องที่ตําบลดงลาน เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล และบางหมู่บ้าน

ค่าจ้างแรงงานก็แตกต่างกัน โดยเฉพาะค่าจ้างแรงงานในภาคเกษตรกรรม สาเหตุเนื่องมาจาก ความพอใจของผู้

จ้างและผู้รับจ้างหากผู้รับจ้างขยันเอาใจใส่หรือปริมาณที่ทํามาก ค่าจ้างแรงงานก็จะเพ่ิมข้ึนตามไปด้วยเพราะ

ในพื้นท่ีมีการแย่งแรงงานของผู้จ้างซ่ึงค่าจ้างแรงงานพอแยกอัตราค่าจ้าง ได้ดังนี้

(1)อัตราค่าจ้างแรงงานในภาคเกษตร อัตราวันละ 20๐ – 30๐ บาทต่อคนต่อวัน

(2)อัตราค่าจ้างแรงงานนอกภาคเกษตร อัตราวันละ 20๐ – 30๐ บาทต่อคนต่อวัน

เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๘ % ประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอย่าง กล่าวคือ ถ้ามีการทํานา

จะมีการทําไร่เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างไปด้วย อย่างไรก็ตามเกษตรกรในหมู่บ้านมีการทําอาชีพเสริม เช่น

หัตถกรรม จักสานเย็บจักรอุตสาหกรรมและทอพรมเช็ดเท้า เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการที่เกษตรกรมีรายได้

ส่วนใหญ่เกษตรกรยังไม่รู้จกัการออมหรือการเก็บเงิน มีการใชจ้่ายอย่างฟุม่เฟอืย ทําให้มีฐานะความเป็นอยู่ยัง

ยากจนซ่ึงพอแยกเป็นรายได้ ดังนี้

1) การเกษตร

๑) รายได้จากการทํานา ประมาณปีละ 50,000 บาท ต่อครอบครัว

2) รายได้จากพืชไร่ ประมาณปีละ 3๓,๐๐๐ บาท ต่อครอบครัว

3) รายได้จากไม้ผล ประมาณปีละ ๒๘,๐๐๐ บาท ต่อครอบครัว

4) รายได้จากพืชผักต่างๆ ประมาณปีละ ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อครอบครัว

5) รายได้จากโคกระบือ ประมาณปีละ ๑๘,๐๐๐ บาท ต่อครอบครัว
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6) รายได้จากสุกร ประมาณปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อครอบครัว

ผลผลิตเฉล่ียราคาต้นทุนการผลิต

หากพิจารณาจากสภาพการผลิตพืช เมื่อคิดเป็นรายจ่ายแล้วนั้น อาชีพการเกษตรเป็น

กิจกรรมท่ีต้องมีการลงทุนมาก ท้ังด้านแรงงาน และเงินลงทุน ซึ่งเกษตรกรเองต้องคํานึงถึงต้นทุนทาง

การเกษตรด้วยซึ่งพอจะแยกได้ ดังนี้

ต้นทุนการผลิตพืชต่อไร่ของเกษตรกรตําบลดงลาน

กิจกรรม เตรียม

ดิน

พันธ์ ปลูก ดูแล

รักษา

เก็บ

เกี่ยว

ขนส่ง วัสดุอ่ืนๆ รวม

ข้าว 400 ๑๕๐ 800 1,540 500 450 200 4,04๐

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 650 170 250 250 ๓๐๐ 100 300 2,0๒๐

ถ่ัวเหลือง ๔๐๐ ๓๐๐ ๒๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๑๐๐ ๔๐๐ ๑,๗๕๐

อ้อยโรงงาน 1,200 1,660 1,000 3,000 1,200 1,000 500 9,560

มันสําปะหลัง 700 1,000 ๓๐๐ 150 1,500 ๒๕๐ ๒๐๐ 4,๑๐๐

ข้อมูลการตลาด (วิถีการตลาด แหล่งรับซ้ือผลผลิต)

การซื้อขายผลิตผลทางการเกษตรในเขตพื้นท่ีตําบลดงลาน มีพ่อค้าภายในท้องถ่ิน อําเภอต่าง

อําเภอมารับซ้ือผลิตผลทางการเกษตร ซ่ึงพอจะแยกได้ดังนี้

๑. การตลาดข้าวนาปี การผลิตข้าวของเกษตรกรตําบลดงลาน ส่วนหน่ึงจะเป็นเพื่อการ

บริโภคในครัวเรือน และท้องถิ่น ส่วนที่จําหน่ายมีพ่อค้าท้องถิ่นมารับซ้ือถึงท่ีแต่ก็เป็นปริมาณน้อยอีกส่วนหน่ึง

เกษตรกรจะนําไปจําหน่ายท่ีโรงสีเอง เช่น โรงสีในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และอําเภอศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลําภู

2. พืชไร่ต่างๆ ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง

นั้นเกษตรกรจะนําไปสีนวดพร้อมจําหน่ายให้กับพ่อค้าในเขตอําเภอชุมแพ ส่วนถ่ัวต่าง ๆ นั้นมีพ่อค้ามารับซ้ือถึง

ไร่นา หรือยุ้งฉางของเกษตรกร

2) การประมง
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การประมงในพื้นที่ตําบลดงลานส่วนใหญ่เป็นการประมงเพื่อการบริโภค เช่นการเล้ียงปลา

ในบ่อดินเพื่อการบริโภค การเล้ียงกบ เป็นต้น

3) การปศุสัตว์

การปศุสัตว์ในพื้นที่ตําบลดงลาน ส่วนใหญ่เป็นการปศุสัตว์เพื่อการบริโภค เช่น เป็ด ไก่

หนูนา เป็นต้น ส่วนการปศุสัตว์เพื่อการจําหน่ายมีเพียงไม่กี่ครัวเรือน เช่น วัว หมู จิ้งหรีด แพะ เป็นต้น

4) การบริการ

ประเภทร้านเกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต

1.ร้านจําเรืองเกมส์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตําบลดงลาน

2.ร้านมีมิหลาเกมส์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตําบลดงลาน

3.ร้านนิวกะแน็กอินเทอร์เน็ต ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตําบลดงลาน

4.ร้านเรียลพิมพ์อินเทอร์เน็ต ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตําบลดงลาน

5.ร้านอินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตําบลดงลาน

ประเภทร้านค้าปลีก

1.ร้านพิจิตราพาณิชย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตําบลดงลาน

2.ร้านยอดชาย 3 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตําบลดงลาน

3.ร้านนายศิริ มงคล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตําบลดงลาน

4.ร้านพิสิฐ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตําบลดงลาน

5.ร้าน N&D Noli press ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตําบลดงลาน

6.ร้านนฤเบศร์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตําบลดงลาน

7.ร้านณัฐวุฒิการค้า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตําบลดงลาน

8.ร้านปราณีทุกอย่าง 20 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตําบลดงลาน

9.ร้านวัชราบริการ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตําบลดงลาน

10.ร้านเอ็นสไมส์เซอร์วิส ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตําบลดงลาน

11.ร้านน้องโม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตําบลดงลาน

12.ร้านเบสต์ช้อป ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตําบลดงลาน

13.ร้านหลวงชัยออร์แกนิค ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตําบลดงลาน

14.ร้านแครอท ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตําบลดงลาน



๒๗

15.ร้านวิชัยทะเลสด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตําบลดงลาน

16.ร้านโชคจะรัญฎอน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตําบลดงลาน

17.ร้านวันมินิมาร์ท ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตําบลดงลาน

18.ร้านจอร์จจ๋ามินิมาร์ท ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตําบลดงลาน

19.ร้านเฉลิมการค้า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตําบลดงลาน

20.ร้านนาอุดมเจริญทรัพย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตําบลดงลาน

21.ร้านป.ประดิษฐ์ พาณิชย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตําบลดงลาน

22.ร้านของขวัญ Shop ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตําบลดงลาน

23.ร้านประถม พืชผล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตําบลดงลาน

24.ร้านสิน 1,000 แสน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตําบลดงลาน

25.ร้านมะลิ มาวงศ์นอก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตําบลดงลาน

26.ร้านโชคทวีพาณิชย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตําบลดงลาน

27.ร้านอําพรพาณิชย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตําบลดงลาน

28.ร้านวิไลวรรณพาณิชย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตําบลดงลาน

29.ร้านอัจฉรา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตําบลดงลาน

30.ร้านสุวรรณภูมิบริการ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตําบลดงลาน

31.ร้านอุทัยพาณิชย์เจริญ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตําบลดงลาน

32.ร้านยอดชายบริการ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตําบลดงลาน

33.ร้าน OK ยี่สิบบาท ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตําบลดงลาน

34.ร้าน ล พาณิชย์รุ่งเรือง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตําบลดงลาน

35.ร้านวัชรีพาณิชย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตําบลดงลาน

36.ร้านอรชุมา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตําบลดงลาน

37.ร้านประไพ การค้า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตําบลดงลาน

38.ร้านคําตาพาณิชย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตําบลดงลาน

39.ร้านปลาร้าแม่ลําดวน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตําบลดงลาน

40.ร้านไหมทอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตําบลดงลาน

41.ร้านพิงค์ชมพู ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตําบลดงลาน

42.ร้านตั๊กรองเท้าแฟช่ัน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตําบลดงลาน

43.ร้านแซมม่ีรองเท้าแฟชั่น ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตําบลดงลาน

44.ร้านฟาร์เดียร์ การค้า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตําบลดงลาน
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45.ร้านพ่อดํา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตําบลดงลาน

46.ร้าน เจ แอนด์ เอ็นพาณิชย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตําบลดงลาน

47.ร้านนางสาวสายรุ้ง พรมโสภา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตําบลดงลาน

48.ร้านนงเยาว์ ชื่นชม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตําบลดงลาน

49.ร้านนางนวย ทับสีแก้วตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตําบลดงลาน

50.ร้านนายชัยวัฒน์ เคนวัน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตําบลดงลาน

51.ร้านนายอภิวัฒน์ บุญยะรัตน์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตําบลดงลาน

52.ร้านนายบัญชาชัย โสมคําภา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตําบลดงลาน

53.ร้านนางนิภาพร พลกลาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตําบลดงลาน

54.ร้านนางสาวสําราญ สีแสด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตําบลดงลาน

55.ร้านนางสาววราพร จันทร์เส ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตําบลดงลาน

56.ร้านไอ แอม ขวัญ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตําบลดงลาน

57.ร้านบ้านมีสุข ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตําบลดงลาน

58.ร้านทองภู ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตําบลดงลาน

59.ร้านเพิ่มทรัพย์พาณิชย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตําบลดงลาน

60.ร้านมารุม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตําบลดงลาน

61.ร้านสองพ่ีน้อง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตําบลดงลาน

ประเภทร้านอุปกรณ์การเกษตร

1.ร้านเค เอ็ม เกษตรธรรมชาติ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตําบลดงลาน

2.ร้านอินนิลการเกษตร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตําบลดงลาน

3.ร้านนาอุดมการณ์เกษตร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตําบลดงลาน

4.ร้านอ่างทองการค้า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตําบลดงลาน

5.ร้านสมใจนึก การเกษตร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตําบลดงลาน

ประเภทร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง

1.ร้านนาอุดมอิฐบล็อก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตําบลดงลาน

2.ร้านดีแอนด์พีพาณิชย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตําบลดงลาน

ประเภทอู่ซ่อมรถ

1.ร้าน ท. เจริญการช่าง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตําบลดงลาน
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2.ร้าน อู่ ส.ภักดีการช่าง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตําบลดงลาน

3.ร้าน อู่ออโต้เซอร์วิส ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตําบลดงลาน

4.ร้านอู่ช่างรันแอนด์ฟาเซอร์วิส ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตําบลดงลาน

5.ร้าน ดี เจ เซอร์วิส ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตําบลดงลาน

6.ร้านน้องกัปตัน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตําบลดงลาน

ประเภทร้านอาหาร

1.ร้านเชฟ-ภูมิ หมูกระทะ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตําบลดงลาน

2.ร้านทองย้อย หมูกระทะตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตําบลดงลาน

3.ร้านยายน้อยอาหารตามสั่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตําบลดงลาน

ประเภทร้านรับซ้ือของเก่า

1.ร้านแสงจันทร์พาณิชย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตําบลดงลาน

2.ร้านวังขอนแดงรับซ้ือของเก่า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตําบลดงลาน

ประเภทร้านผลิตน้ํา

1.ร้านประสงค์วอเตอร์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตําบลดงลาน

ประเภทโรงสีข้าว

1.โรงสีข้าว บุญยรัตน์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตําบลดงลาน

ประเภทร้านจําหน่ายอะไหล่รถ

1.กําลังฤทธิ์ อะไหล่รถไถ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตําบลดงลาน

ประเภทไร่

1.บ้านไร่สมใจนึก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตําบลดงลาน

2.ร้านบ้านสวน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตําบลดงลาน

ประเภทตลาด

1.ตลาดบ้านอ่างทอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตําบลดงลาน

2.ตลาดบ้านดงลาน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตําบลดงลาน

ประเภท โฮมสเตย์ รีสอร์ท คาเฟ่

1.ยาย ตา แอท โฮม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตําบลดงลาน

2.ไร่ภัทราวรินทร์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตําบลดงลาน

5) การท่องเท่ียว

1.ถํ้าคีรีบรรพต ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านซําจําปา

2.ห้วยสายหนัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านนาอุดม
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3.ถํ้าสิงโตทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง

4.ถํ้าคชสาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านซําจําปาเหนือ

5.ถํ้าผายวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายทอง

6.ถํ้าผาผึ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายทอง

7.น้ําตกนางคอย ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านเขาสัพยา

8.ผาแต้ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านเขาสัพยา

6) อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมประเภทการประกอบกิจการโรงโม่ บด ย่อยหินชนิดแร่หินอุตสาหกรรม

ชนิดหินปูน(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)บริษัท ดงลานศิลา จํากัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู

จังหวัดขอนแก่น

7) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

1. กลุ่มปลูกสมุนไพร มีสมาชิกจํานวน 100 คน ตั้งอยู่ บ้านเขาสัพยา หมู่ที่ 11 ตําบลดงลาน

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

2.กลุ่มอาชีพทําพรมเช็ดเท้า มีสมาชิกจํานวน 30 คน ต้ังอยู่ที่อ่างทอง หมู่ท่ี 1 ตําบลดงลาน

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

3.ก ลุ่มอา ชีพไพรหญ้า มีสมา ชิก จํานวน 40 คน ตั้ งอยู่ บ้ าน วังขอนแดง หมู่ที่ 3

บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 และบ้านซําขาม หมู่ที่ 8 ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

4.กลุ่มไม้กวาด มีสมาชิกจํานวน 14 คน ตั้ งอยู่ห มู่ที่ 1 บ้านอ่างทอง ตําบลดงลาน

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

5.กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ มีสมาชิกจํานวน 14 คน ต้ังอยู่หมู่ที่ 1 บ้านอ่างทอง ตําบลดงลาน อําเภอ

สีชมพู จังหวัดขอนแก่น

6. กองทุนต่างๆในตําบลดงลาน

6.1 กองทุนออมทรัพย์ จํานวน 3 กลุ่ม ดังนี้

-หมู่ที่ 1

-หมู่ที่ 5

-หมู่ที่ 9

6.๒. กองทุนหมู่บ้าน จํานวน 11 กลุ่ม

- หมู่ที่ 1-11

6.๓. กองทุนจากหน่วยงานของภาครัฐ ดังนี้

- โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ.) ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,5,6

- กองทุนพัฒนาในเขตพื้นท่ีเฉพาะ อพป. ได้แก่ หมู่ที่ 1,2
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- กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 1

- โครงการเศรษฐกิจชุมชน

8) แรงงาน

แรงงานรับจ้างส่วนใหญ่ในพื้นท่ีตําบลดงลานเป็นแรงงานจากคนในท้องถ่ินและอยู่ในภาค

การเกษตร เช่น รับจ้างทําไร่อ้อย ไร่มันสําปะหลัง ทํานา

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

1) การนับถือศาสนา

- ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีตําบลดงลานนับถือศาสนาพุทธ

2) ประเพณีและงานประจําปี

- ประเพณีลอยกระทง

- ประเพณีบุญบั้งไฟ

- ประเพณีแห่เทียนพรรษา

3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตําบลดงลานต้ังอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ แต่อยู่ห่างไกลพื้นที่เมืองเคร่ืองมือเครื่องใช้

จึงต้องประดิษฐ์ข้ึนใช้เอง เช่น เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ ใบลาน การไพรหญ้า รวมถึงเครื่องมือในการประมง

ภาษา

ตําบลดงลาน ประกอบไปด้วยกลุ่มชนอพยพมาจากหลายพ้ืนที่ จึงมีภาษาที่ใช้ในตําบลที่

หลากหลาย เช่น ภาษากลาง ภาษาอีสาน ภาษาโคราช ภาษาไทเลย ภาษาปักษ์ใต้

4) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าพื้นเมืองที่มีในตําบลมีทั้งที่สืบทอดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการรับมาจากภายนอก

ท่ียังคงเห็นเป็นปัจจุบันได้แก่

- ไพรหญ้า ท่ีทํามาจากหญ้าคา ใช้ทําหลังคาขนํา หลังคาโรงเรือนต่างๆ

- พรมเช็ดเท้า จากกลุ่มแม่บ้านบ้านอ่างทอง ปัจจุบันรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพทําพรมเช็ดเท้า

8. ทรัพยากรธรรมชาติ
1) น้ํา

ลักษณะของแหล่งน้ํา

ภายในพื้นท่ีตําบลมีแหล่งน้ํา ๒ ชนิด คือ

แหล่งนํ้าธรรมชาติ
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๑. แม่น้ําพอง ซึ่งเป็นแม่นํ้าท่ีกั้นเขตรอยต่อระหว่างตําบลดงลาน กับ ตําบลผานกเค้า

อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มีปริมาณน้ําตลอดท้ังปี

๒. ลําห้วย จํานวน 6 แห่ง ได้แก่

- ห้วยทรายขาว

- ห้วยโกธา

- ห้วยกกข่า

- ลําห้วยหาด

- ห้วยอีอ่าง

- ห้วยหินเหล็กไฟ

๓. อ่างเก็บน้ํา จํานวน 3 แห่ง ได้แก่

- อ่างเก็บน้ําหนองหญ้าปล้อง

- อ่างเก็บน้ําวังขอนแดง

- อ่างเก็บน้ําห้วยสายหนัง

แหล่งนํ้าที่ก่อสร้างข้ึน

๑. ฝายน้ําล้น จํานวน ๑ แห่ง

๒. ระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน ๑1 แห่ง

๓. สระน้ํา จํานวน ๕๑ แห่ง

4. อ่างเก็บน้ํา จํานวน 3 แห่ง

5. คลองชลประทาน จํานวน 2 แห่ง

แหล่งนํ้าเพ่ือใช้อุปโภค บริโภค

1. บ่อบาดาลสาธารณะ จํานวน 4 แห่ง

2. บ่อน้ําตื้น จํานวน 1 แห่ง

3. ประปาหมู่บ้าน พร้อมหอถัง จํานวน 23 แห่ง

4. แหล่งน้ําธรรมชาติ จํานวน 3 แห่ง

2) ป่าไม้

ลักษณะของไม้/ป่าไม้

ตําบลดงลาน มีป่าไม้และพืชพรรณประกอบด้วย ชนิดพันธ์ุพืชพรรณตามประเภทของ

ป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ และสวนป่า มีพันธุ์ไม้ที่สําคัญได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบก มะค่าโมง เต็ง รัง เหียง

พลวง ยาง สัก ไผ่ชนิดต่าง ๆ และพรรณไม้พื้นล่างที่สําคัญได้แก่ ต้นลาน หวาย พืชสมุนไพร และกล้วยไม้ต่างๆ

ส่วนสัตว์ป่าที่พบได้แก่ เลียงผา เก้ง หมูป่า หมูหริ่ง ลิง กระต่ายป่า นิ่ม ตะกวด และอ่ืนๆ ประมาณ 60 ชนิด

นกชนิดต่าง ๆประมาณ 50 ชนิด แมลงและผีเสื้อชนิดต่างๆ กว่า 200 ชนิด

3) ภูเขา
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ตําบลดงลานมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นเทือกเขาหินปูนที่มีความสูงชันสลับซับซ้อนกันเป็นแนว

ยาวสลับกับที่ราบลุ่มเชิงเขาสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 200 - 1,000 เมตร เป็นแนวส่วนปลายของ

เทือกเขาที่ทอดยาวจากอุทยานแห่งชาติน้ําหนาว โดยมี "สบนก" เป็นยอดเขาที่สัญลักษณ์ของตําบล โดยมี

ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 1,000 เมตร

4) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ

- ต้นลาน (อัตลักษณ์ของตําบล) เป็นพืชใบเลี้ยงเด่ียวที่อยู่ในตระกูลปาล์ม มีถิ่นมีกําเนิดอยู่ใน

อเมริกาและในแถบเมดิเตอร์เรเนียน โดยส่วนใหญ่แล้วต้นลานมักจะขึ้นในที่ที่มีอากาศช้ืนเย็นและมีฝนตกมาก

มีความทนทานต่อภัยธรรมชาติได้ดี ต้นเล็กแม้ว่าจะถูกไฟไหม้แต่ก็สามารถงอกข้ึนมาใหม่ได้ เนื่องจากมีรากท่ี

ลึกมาก ต้นลาน จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีลําต้นตรงและแข็ง เป็นไม้ต้นเดี่ยวไม่แตกหน่อหรือกอ ส่วน

เนื้อไม้เป็นเส้นใย ไม่มีก่ิง ลําต้นมีกาบใบติดคงทน เรียงเวียนอยู่โดยรอบ และมีหนามคล้ายฟันเลื่อยสั้น ๆ อยู่

ท้ังสองข้างริมขอบก้านใบ ลําต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 80 เซนติเมตร ต้นลานเมื่อแก่แล้วหรือมี

อายุราว 20-80 ปี เม่ืออายุ 20-30 ปี ลําต้นจะมีความสูงถึง 25 เมตร ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน

ต้นลานจะออกดอกและผล ซ่ึงนั่นหมายถึงชีวิตช่วงสุดท้ายของต้นลาน โดยผลเม่ือแก่แล้วจะร่วงหล่นลงสู่

พื้นดิน เมล็ดในผลจะงอกเป็นต้นลานขึ้นมาใหม่มากมาย

9.อื่น ๆ (ถ้ามีระบุ)
1.บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

1.1 พนักงานส่วนตําบล รวม 13 คน แบ่งเป็น

ตําแหน่งในสํานักปลัด จํานวน 10 คน

ตําแหน่งในกองคลัง จํานวน 1 คน

ตําแหน่งในกองช่าง จํานวน 2 คน

1.2 ลูกจ้างประจํา รวม 1 คน แบ่งเป็น

ตําแหน่งในกองคลัง จํานวน 1 คน

1.3 พนักงานจ้าง จํานวน 23 คน แบ่งเป็น

-พนักงานจ้างตามภารกิจ รวม 18 คน

ตําแหน่งในสํานักปลัด จํานวน 13 คน

ตําแหน่งในกองคลัง จํานวน 3 คน

ตําแหน่งในกองช่าง จํานวน 2 คน

-พนักงานจ้างท่ัวไป รวม 5 คน
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ตําแหน่งในสํานักปลัด จํานวน 5 คน

ตําแหน่งในกองคลัง จํานวน - คน

ตําแหน่งในกองช่าง จํานวน - คน

1.4 บุคลากรในส่วนของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

-ฝ่ายคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน จํานวน 4 คน

-ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน จํานวน 11 คน

ท่ีมา :งานการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565

2.ข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการในตําบลดงลาน

2.1 ผู้สูงอายุตําบลดงลาน จํานวน 1,244 คน

2.2 ผู้พิการตําบลดงลาน จํานวน 345 คน

ท่ีมา :งานพัฒนาชุมชน ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค

1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปาหมาย

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆให้สอดคล้องและ

บูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎหมายว่า

ด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล

บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบใน

การจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ

ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ังกําหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค

ส่วนดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่อให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการ

จัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินการ

จัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทําร่าง

ยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน

ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
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สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ

๑. บทนํา

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้ส่งผลให้

ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังในด้านเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่ม

ประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้น

จากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมท่ีประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สําคัญ

อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ํากว่าศักยภาพ เมื่อ

เทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน

ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ

ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ํา ขาด

การนําเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและ

สมรรถนะท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ

นอกจากน้ัน ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสําคัญต่อการ

พัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และ

การคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากข้ึน แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการ

ท่ีมีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นท่ี ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทําให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหล่ือมล้ํา

ในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้

ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการ

ฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างส้ินเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว

ท้ังนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนา

ประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะท่ี

ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิด

และอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้

เกิดความรักและความสามัคคี
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ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีมีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กท่ีลดลง

และประชากรสูงอายุที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีจะทําให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มี

ความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแล

ผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความม่ันคงทางสังคม การ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคล่ือนประเทศไปสู่การเป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว

๒. ปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ

แม้ว่าประเทศไทยจะมีตําแหน่งที่ต้ังที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่

เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทําให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

ยังคงเป็นความท้าทายด้านความม่ันคงในอนาคต นอกจากน้ี ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสําคัญกับปัญหาด้าน

ความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อ

การสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซ่ึงรวมถึงการสร้าง

ความสามัคคีของคนในชาติท่ีจะนําไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความ

เช่ือท่ีแตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากน้ี การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอํานาจ ท่ีอาจ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอํานาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ

ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะท่ีองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และ

บรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกําหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้ง

ในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคท่ีนําไปสู่ความเช่ือมโยง

ในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด

การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่

ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และ

เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัย

สนับสนุนหลักที่ช่วยทําให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้ม

สําคัญท่ีจําเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
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เพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการ

ท่ีตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาส

ใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการ

คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึนประชากรในประเทศไทยจะมีช่วง

อายุท่ีแตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซ่ึงจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังน้ัน

การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการ

ของประเทศจะเป็นความท้าทายสําคัญในระยะต่อไป

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทําให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติ

เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการ

พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทําให้การเคล่ือนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น

และเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เกิดการเคล่ือนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม

ประชากรที่มีศักยภาพซ่ึงมีแนวโน้มในการเคล่ือนย้ายไปเรียนหรือทํางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่น

ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น

ประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะท่ีประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจใน

การย้ายถ่ินไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทําให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงจะย่ิง

ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความ

ผันผวน ความถ่ี และขอบเขตท่ีกว้างขวางมากข้ึน ซ่ึงจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้าง

พื้นฐานท่ีจําเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ํา ขณะท่ี

ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการ

รองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวท่ีแต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมี

ความแตกต่างกัน ทําให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง

บูรณาการจะได้รับความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน พลังงานทดแทน

และพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความม่ันคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสําคัญ

เพิ่มมากข้ึนกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดข้ึน โดยกรอบการพัฒนาตาม
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ข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สําคัญ เช่น เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการ

นําไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน

แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ท้ังในส่วนของการจ้างงานและ

อาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเส่ียงด้านอ่ืนๆ

ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ การเคล่ือนย้ายอย่างเสรี

และรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ท่ีจะส่งผล

ให้การเฝาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากขึ้น อาจนําไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ําท่ีทวีความ

รุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้น

อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความ

แตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้ง

การจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปล่ียนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูง

เพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ

โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ํา ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทําให้เกิดการ

พัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะ

มีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํา

ของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน

จากปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่า

บริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง

และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศ

จึงจําเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง มีความร่วมมือใน

ลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดําเนินงานอย่างบูรณาการ

เน่ืองจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซ่ึงกันและกัน โดยประเทศไทยจําเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ

มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถ

ดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพท่ีมั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ

และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วซ่ึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและ
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ปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่

สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมท้ังการให้

ความสําคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยี

และนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วง

โซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา

ลดปัญหาความเหลื่อมลํ้า และนําไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร

การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น

เมืองที่เติบโตอย่างต่อเน่ืองท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ี

เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ท่ีชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย

ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันท่ี

สูงข้ึน และสามารถใช้จุดแข็งในเร่ืองตําแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

ประเทศมากข้ึน รวมท้ังให้ความสําคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับ

โลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง

เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจําเป็นต้องสร้างความพร้อมในการท่ีจะยกระดับมาตรฐานและมี

การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป

ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนใน

ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ

โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จําเป็นต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ

ประชากรท่ีอาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม

และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจําเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและ

ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเร่ืองที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัว

ซ่ึงจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไป

ในอนาคตจึงจําเป็นต้องกําหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ

เพื่อเป็นกรอบในการขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของ

ประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปาหมายใหญ่ใน

การขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ
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และพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การ

พัฒนาประเทศสามารถดําเนินการได้อย่างมั่นคง ม่ังค่ัง และ ยั่งยืน

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ

อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยู่อย่างม่ันคง และย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย

คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ

การมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ

ประชาชน ความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ

ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุก

มิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ

อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง

เป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ

ความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี

ความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของ

อาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่

กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ

พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ

สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี

ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้

ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับ

บริบทการพัฒนาที่เปล่ียนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

และการค้าอย่างแน่นแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคม



40

ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากน้ียังมีความสมบูรณ์ใน

ทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเคร่ืองมือ

เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู

ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน

ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

และสอดคล้องกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม

มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาล

มีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน

ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ

ยั่งยืนโดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์

ส่วนรวม 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) การปองกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง

(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อ

ความม่ันคงของชาติ

(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ
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รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า

(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว

(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑

(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย

(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี

(๖) การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพฒันาประเทศ

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม

(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเอง

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง
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(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย

(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก

มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจําเป็น

(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏบิัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทําข้ึน ใน

ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกัน มาก

ข้ึน โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเน่ืองจาก

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างม่ันคง

เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล

และยั่งยืน

ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งน้ี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทําบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซ่ึงเป็นแผน

หลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น

ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ

ระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ

พัฒนาประเทศ รวมท้ังร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน”

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปล่ียนที่สําคัญในการเชื่อมต่อกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กําหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น

ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ

เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน

ยังได้กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี

ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒

๑.๑ หลักการ

๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒

๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ

๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก

๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒

๓.๑. วัตถุประสงค์

๓.๒. เปาหมายรวม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์

ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ําในสังคม

๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน

๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังค่ัง

และยั่งยืน

๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ

๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา
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๕. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ

๕.๑ หลักการ

๕.๒ แนวทางขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

6. ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐)

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐ โดยให้ความสําคัญกับการ

พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทาง

การแพทย์ กลุ่มเคร่ืองมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม

กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล

ฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่

(New Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒

ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน

โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบด้วย

๑ . ก ลุ่ ม อ า ห า ร เ กษต ร แล ะ เท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ าพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)อ าทิ

เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)

อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ ใ ช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี

การเงิน (Fintech) อุปกรณ์ เ ช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใ ช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech)

อ-ีมาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High

Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี

การท่องเท่ียว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น
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3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ําให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เช่ือมโยงพื้นท่ี

เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ ๆ

ของภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน

ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและยกระดับการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง

ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร ระบบโลจิสติกส์การเกษตร และเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเก่ียว

2. ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรด้วย

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

3. ส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิตการให้มีมูลค่าสูง ยกระดับผลิตภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร

กลุ่มเปาหมายด้วยภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรม

4. สร้างผู้ประกอบการด้านเกษตร และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจ

แห่งอนาคต
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แผนงานโครงการ

1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร ระบบโลจิสติกส์การเกษตร และเทคโนโลยี

หลังการเก็บเกี่ยว

1.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์การเกษตร การนําเทคโนโลยี

เครื่องจักรกลเพ่ือเพิ่มผลิต และเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

1.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างแหล่งน้ําเพ่ือผลิตการเกษตรท่ีมี

มูลค่าสูง

2. แผนงานยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

การเกษตรด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

2.1 โครงการส่งเสริมการมาตรฐานการผลิต การบริหารจัดการ และการตรวจรับรองมาตรฐาน

การผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อการตลาดในอนาคต

2.2 โครงการยกระดับการแข่งขันของเกษตรกรด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน

และเศรษฐกิจสีเขียว

2.3 โครงการส่งเสริมการผลิตพืช/ปศุสัตว์/ประมงให้มีสารอาหารสูง และการผลิตอาหารฟังก์ชั่น

มูลค่าสูง

3. แผนงานส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิตการให้มีมูลค่าสูง ยกระดับผลิตภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้สินค้าเกษตรกลุ่มเปาหมายด้วยภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรม

3.1 โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูปคุณภาพสูง โดยการนําภูมิปัญญา เทคโนโลยี

และนวัตกรรมในสินค้าเกษตรเปาหมายสู่เกษตรกรผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์

3.2 โครงการการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในตลาดมูลค่าสูงตอบสนองการตลาด

ในระดับสากล

4. แผนงานสร้างผู้ประกอบการด้านเกษตรเพื่อรองรับเศรษฐกิจแห่งอนาคตและส่งเสริมและพัฒนา

ช่องทางการตลาดท่ีหลากหลายเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

4.1 โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ (Start up) เพื่อรองรับเศรษฐกิจ

แห่งอนาคต

4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการตลาดสินค้าเกษตร ครบ

วงจรเพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการ

และการท่องเท่ียวเพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาโครงข่ายคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ระบบรางและอุตสาหกรรมอากาศยาน

เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

2. พัฒนาศักยภาพ SMEs ผู้ประกอบธุรกิจเพิ่งเกิดใหม่ (Start up) และส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของผู้ประกอบการและ และการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต

3. ส่งเสริมการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต

4. พัฒนาการท่องเที่ยว และยกระดับสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณค่า ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์

5. การพัฒนาตลาดสินค้า การบริการ และการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจ

แห่งอนาคต

แผนงานโครงการ

1. แผนงานพัฒนาและเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ระบบรางและ

อุตสาหกรรมอากาศยาน

1.1 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน

การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภาค

1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง

1.3 โครงการร้อยแก่นสารสินธ์ุ Railway innopolis มหานครระบบราง

1.4 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน

2. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

2.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ พร้อมสิ่งอํานวยความ

สะดวกด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด

3. แผนงานพัฒนาศักยภาพ SMEs ผู้ประกอบธุรกิจเพิ่งเกิดใหม่ (Start up) และส่งเสริมพัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ผู้ประกอบธุรกิจเพิ่งเกิดใหม่ (Start up) และส่งเสริม

สนับสนุนการออกแบบระบบนิเวศธุรกิจ (Ecosystems) เพื่อสร้างผู้ประกอบการแห่งอนาคต ในตลาดดิจิทัล

4. แผนงานพัฒนาทักษะแรงงานเพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต
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4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน (Up skill) และเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถทางการแข่งขัน และการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานชั้นสูงในอุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อรองรับ

เศรษฐกิจมูลค่าสูง

5. แผนงานส่งเสริมการค้า การลงทุน การบริการของกลุ่มจังหวัดเพ่ือสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต

5.1 โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดเพ่ือสนับสนุนระบบ

เศรษฐกิจแห่งอนาคต

6. แผนงานยกระดับสู่การท่องเท่ียวกลุ่มร้อยแก่นสารสินธ์ุเชิงคุณค่าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์

6.1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัด และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณค่า

กลุ่มร้อยแก่นสารสินธ์ุด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์

6.2 โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว ดีโน-ทุ่งกุลา-สารคาม

6.3 โครงการส่งเสริมพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดเป็นพื้นท่ีถ่ายทํา และการสนับสนุนผู้ผลิต ภาพยนตร์ ละคร

ซีรีย์และอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องของผู้ผลิตในกลุ่มจังหวัดเพ่ือส่งเสริมอิทธิพลทางวัฒนธรรม (Soft Power) กลุ่ม

ร้อยแก่นสารสินธุ์

7. แผนงานพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางแฟช่ันผ้าไหมนานาชาติ

7.1 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน

7.2 โครงการส่งเสริมผ้าไหมร้อยแก่นสารสินธุ์สู่ตลาดโลก

8. แผนงานการพัฒนาตลาดสินค้า การบริการ และการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจ

แห่งอนาคต

8.1 โครงการพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด (สินค้า การบริการ และการท่องเที่ยว)

แบบหลายช่องทางเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

8.2 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการผลิต การตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเพ่ือ

รองรับตลาดในอนาคต

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา

ท่ีสมดุลด้วยเศรษฐกิจ BCG และลดความเส่ียงจากสาธารณภัยด้วยพลังชุมชน และเทคโนโลยี

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และเศรษฐกิจสี

เขียว (Green economy) เพื่อการพัฒนาที่สมดุล
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2. อนุรักษ์และบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการปลูกป่าและอุตสาหกรรมเกษตรสาขาป่าไม้เพิ่ม

พื้นท่ีสีเขียวกลุ่มจังหวัด

3. ส่งเสริมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมการจัดการของเสีย น้ําเสีย ฝุ่น กลุ่มจังหวัดควันแบบบูรณาการ

4. เสริมสร้างการบูรณาการเพ่ือลดความเส่ียงจากสาธารณภัยด้วยพลังชุมชนและเทคโนโลยี

แผนงานโครงการ

1. แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และ

เศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) เพื่อการพัฒนาที่สมดุล

1.1 โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรในระบบอุตสาหกรรม

การผลิตของกลุ่มจังหวัด

1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียน การพัฒนานวัตกรรมสีเขียวเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม

1.3 โครงการส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้

ฉลากส่ิงแวดล้อมในผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเพ่ือตลาดแห่งอนาคต

2. แผนงานส่งเสริมการปลูกป่า เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และอุตสาหกรรมเกษตรสาขาป่าไม้ เชื่อมโยง 4 จังหวัด

2.1 โครงการส่งเสริมการปลูกป่า เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และอุตสาหกรรมเกษตรสาขาป่าไม้ เชื่อมโยง

4 จังหวัด

2.2 โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตกล้าไม้และการดูแลรักษาต้นไม้ สวนป่า และผู้ที่มีหน้าที่

จัดการและดูแลต้นไม้ (รุกขกร)

3. แผนงานส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบูรณาการการจัดการของเสีย น้ําเสีย และฝุ่นควัน

กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

3.1 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตลุ่มน้ําชีและลุ่มน้ําอื่นในกลุ่มจังหวัด

3.2 โครงการธนาคารน้ําใต้ดินเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

3.3 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกลุ่มร้อยแก่นสารสินธ์ุแบบบูรณาการ

3.4 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษจากฝุ่นควัน

จากการจราจรและภาคการผลิตอุตสาหกรรม

4. แผนงานเสริมสร้างการบูรณาการเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้วยพลังชุมชนและเทคโนโลยี

4.1 โครงการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยด้วยพลังชุมชนและเทคโนโลยี

4.2 โครงการแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งลุ่มน้ําชี และลุ่มน้ําในกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชนพื้นที่และเมืองมีความเจริญ

น่าอยู่อย่างย่ังยืน

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม

2. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมแก้ไขปัญหาคนยากจนข้ามรุ่น

3. เสริมสร้างและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขท่ีเป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด

4. พัฒนาชุมชน พื้นท่ี และเมืองให้เป็นพื้นท่ีน่าอยู่สําหรับทุกคน

แผนงานโครงการ

1. แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม

1.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ิมศักยภาพในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และยกระดับ

คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม

1.2 โครงการเตรียมการก่อนยามสูงอายุกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์

2. แผนงานส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้มีคุณภาพ

2.1 โครงการส่งเสริมสติปัญญาของผู้เรียนกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์

2.2 โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ทักษะการเรียนรู้ที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม

ร้อยแก่นสารสินธุ์

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมแก้ไขปัญหาคนยากจนข้ามรุ่น

3.1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง

เพื่อความอยู่ดีมีสุข

3.2 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาคนยากจนข้ามรุ่น

ยกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารของเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มร้อยแก่นสารสินธ์ุ

4. แผนงานเสริมสร้างและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขท่ีเป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด

4.1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยร้อยแก่นสารสินธ์ุ

4.2 โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี ร้อยแก่นสารสินธุ์

4.3 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจด้านเกษตรสมุนไพรและการพัฒนาเมืองสมุนไพรร้อยแก่นสารสินธุ์

เพื่อพึ่งตนเองในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่

5. แผนงานการพัฒนาชุมชน พื้นท่ี และเมืองให้เป็นพื้นท่ีน่าอยู่สําหรับทุกคน

5.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นท่ี ชุมชน เมืองด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์

5.2 โครงการอนุรักษ์อัตลักษณ์ชุมชนดั้งเดิมบนวิถีโลกใหม่
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แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (วิสัยทัศน์)

“มหานครน่าอยู่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาค”

ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

1) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ

1. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เพิ่มข้ึน ร้อยละ 2

2. ระดับความสุขของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น เพิ่มข้ึน ร้อยละ 2

3. การกระจายรายได้ดีขึ้นลดความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ต่ํากว่า 0.41

2) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

1. พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มีความม่ันคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างยั่งยืน

2. พัฒนาขีดความสามารถด้านสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการลงทุนและ

การบริการเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน

3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจ

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง

วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับรายได้ของชาวจังหวัดขอนแก่นท่ีอยู่ในระบบเศรษฐกิจฐานราก

ให้มีความเข้มแข็ง เกิดการกระจายรายได้และลดปัญหาความเหลื่อมลํ้า ส่งเสริมสร้างความโดดเด่นและเอกลักษณ์

ของสินค้าเกษตร และการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสินค้าเกษตร พร้อมทั้งต่อยอด

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (Bio Economy) โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่และ

แนวทางตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (BCG) รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดขอนแก่น

ให้เป็นพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (NeEC) เพื่อสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจของจังหวัด และเพ่ิมขีดความสามารถ

ทางการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมายและตัวช้ีวัด

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3

2. รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

3. มูลค่าการลงทุนของอุตสาหกรรมชีวภาพ เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

4. มีการส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ี จํานวน 2 โครงการต่อปี

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) เพื่อการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร

2. การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้า OTOP และ SMEs

3. การส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมนิเวศให้มีมูลค่าสูง

4. การส่งเสริมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการค้าการลงทุน
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แผนงานและโครงการสําคัญ

แผนงานท่ี 1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) เพ่ือการผลิตและสร้าง

มูลค่าเพ่ิมภาคการเกษตร

1. โครงการการส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคการเกษตรตาม BCG model

2. โครงการการพัฒนาอาชีพการเกษตรครบวงจรในพ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพ

3. โครงการการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

4. โครงการการพัฒนาฐานข้อมูล (Big Data) ด้านการเกษตรจังหวัดขอนแก่น

5. โครงการการพัฒนา Smart Farmer , Young Smart Farmer หรือ Start Up

สู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ

6. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ด้านพลังงานและวัสดุชีวภาพจากเศษเหลือทางการเกษตร

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7. โครงการการจัดการการผลิตและนวัตกรรมข้าวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของวิถีชุมชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงานท่ี 1.2 การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้า OTOP และ SMEs

8. โครงการการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการสินค้า OTOP และ SMEs ของจังหวัดขอนแก่น

9. โครงการการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการด้านการค้า การลงทุน และบริการ

แผนงานท่ี 1.3 การส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมนิเวศให้มีมูลค่าสูง

10. โครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดขอนแก่น

แผนงานท่ี 1.4 การส่งเสริมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการค้า

การลงทุน

11. โครงการการส่งเสริมกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดขอนแก่น

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค

วัตถุประสงค์ : เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการท่องเท่ียวจังหวัดแบบองค์รวม โดยบูรณาการกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมให้มีความหลากหลาย และเป็นเส้นทางการ

ท่องเท่ียว (Route) ท่ีมีความดึงดูดใจ และสามารถเช่ือมโยงการท่องเท่ียวระหว่างภูมิภาคและต่างประเทศได้ โดย

ใช้ประโยชน์จากที่ตั้งภูมิศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่น แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและกรอบความ

ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน

เป้าหมายและตัวช้ีวัด

1. จํานวนงาน MICE ท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดขอนแก่น 10 งาน ต่อปี

2. จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3

3. รายได้จากนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5

แนวทางการพัฒนา
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1. การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวตามอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชุมชนเชิงสร้างสรรค์

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สุขภาพ ความงาม และการแพทย์แผนไทย

4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเมืองแห่งการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive

Travel, Conventions, Exhibitions : MICE City)

แผนงานและโครงการสําคัญ

แผนงานท่ี 2.1 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวตามอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชุมชนเชิงสร้างสรรค์

1. โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนและวัฒนธรรม

2. โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเท่ียวตามอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชุมชนเชิง

สร้างสรรค์จังหวัดขอนแก่น

3. โครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ยุค New Normal (Creative tourism in the New

Normal era)

4. โครงการการพัฒนาสินค้าเอกลักษณ์และเชื่อมต่อกับระบบการท่องเที่ยวของพ้ืนที่

แผนงานท่ี 2.2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว

5. โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกการท่องเท่ียว

6. โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองแห่งการท่องเท่ียว และประชุมสัมมนา

7. โครงการพัฒนาเส้นทางในเขตเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองแห่งการท่องเท่ียวและ

ประชุมสัมมนา

8. โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์

แผนงานท่ี 2.3 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา สุขภาพ ความงาม และการแพทย์แผนไทย

9. โครงการการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทย์แผนไทย

แผนงานท่ี 2.4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเมืองแห่งการประชุมสัมมนา

(Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions : MICE City)

10. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ ในพื้นท่ี

11. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดงานไมซ์

12. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานและการประชาสัมพันธ์เมืองไมซ์ซิตี้

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่น

เมืองอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาจังหวัดขอนแก่นอัจฉริยะให้ครอบคลุมทุกอําเภอ โดยใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยและชาญฉลาดในการยกระดับการบริหารจัดการจังหวัดในมิติต่าง ๆ อาทิ

การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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การอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม การใช้ชีวิตประจําวันของประชาชน และการบริหารจัดการเมือง รวมทั้งการ

ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ซึ่งจะเป็นแนวทางสําคัญที่จะทําให้เกิดการปรับโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นแบบพลิกโฉมเร่งด่วน (Khon Kaen’s transformation)

เป้าหมายและตัวช้ีวัด

1. มูลค่าการลงทุนในจังหวัดขอนแก่น เพิ่มข้ึนร้อยละ 3

2. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ชาวจังหวัดขอนแก่น จํานวน 3 โครงการ/ปี

3. จํานวนพ้ืนที่หรือเขตอําเภอท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ไม่น้อยกว่า 6 อําเภอ/ปี

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจของจังหวัด

2. การส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่ออํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่ม

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ การโทรคมนาคม สื่อสาร และ

ดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนในพ้ืนท่ี และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

แผนงานและโครงการสําคัญ

แผนงานท่ี 3.1 การพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในระบบเศรษฐกจิ

ของจังหวดั

1. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านพลังงานเชิงพ้ืนที่ เพื่อความยั่งยืน

2. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนา Khon Kaen Smart City ระยะท่ี 1 มุ่งพัฒนา

Smart Living (Smart Health & Medical)

แผนงานท่ี 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพ่ืออํานวยความสะดวกและให้บริการ

แก่ประชาชนทุกกลุ่ม

3. โครงการพัฒนาระบบ platform เชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานจังหวัดขอนแก่น (Smart Energy)

4. โครงการหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์

5. โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์สําหรับรบัมือสถาวะโรคระบาดร้ายแรง

6. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบดํารงธรรม Tracking

7. โครงการประชาสัมพันธ์ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

8. โครงการสง่เสรมิเศรษฐกิจดิจิทัลเพือ่อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่ม

แผนงานท่ี 3.3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ
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การโทรคมนาคมส่ือสารและดิจิทัลที่ทันสมัย เพ่ือสร้างบรรยากาศการลงทุน

ในพ้ืนท่ี และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

9. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อจัดตั้งศูนย์ IOC ศูนย์ปฏิบัติการขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

(Khon Kaen Intelligent Operation Center หรือ Khon Kaen IOC) “ขอนแก่นวอร์รูม”

10. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ

11. โครงการส่งเสรมิการเกิดโครงการหรือพื้นท่ีทดสอบนวัตกรรมเพ่ือการบริการสุขภาพ

(HealthTech Sandbox)

12. โครงการการพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่ออํานวยความสะดวกประชาชน

13. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการค้าและลงทุน

นวัตกรรมภูมิภาค

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระบบประกันสังคมด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา

และสุขภาพ สิทธิและการคุ้มครองทางสังคมข้ันพื้นฐาน ให้ครอบคลุมอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม รวมท้ังการพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพในทุกช่วงวัย และการเสริมสร้างการจัดการ

สุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ และให้

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีดีได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง สนับสนุนให้ชุมชน หมู่บ้าน เป็นแหล่งบ่ม

เพาะจิตสํานึกการมีสุขภาพดี จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสําหรับ

ยกระดับสุขภาวะของสังคม

เป้าหมายและตัวช้ีวัด

1. ดัชนีการพัฒนาคนจังหวัดขอนแก่น ไม่เกินลําดับท่ี 25 ของประเทศ

2. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการจัดสวัสดิการและการพัฒนาทักษะอาชีพ ร้อยละ 100

3. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของประชากรจังหวัดขอนแก่น (อายุเฉลี่ย) ไม่น้อยกว่า 75 ปี

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะและความเป็นอยู่ดี

2. การส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพให้มีรายได้อย่างยั่งยืน

3. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะท่ีดี

แผนงานและโครงการสําคัญ

แผนงานท่ี 4.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะและความเป็นอยู่ดี

1. โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดขอนแก่นเชิงบูรณาการ

แผนงานที่ 4.2 การส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพให้มีรายได้

อย่างยั่งยืน

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานพร้อมเข้าสู่แรงงานยุคใหม่ (Smart Labour)
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3. โครงการอาชีวประยุกต์:การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและทักษะความรู้แนวใหม่เพื่อการส่งเสริม

การประกอบอาชีพและการสร้างรายได้จากอาชีพท่ีเหมาะสมสําหรับกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง

ในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น

4. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้และขีดความสามารถให้แรงงานอย่างยั่งยืน

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครอบครัวท่ีมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน

6. โครงการจดัทําระบบฐานข้อมูลและวางแผนการยกระดับคุณภาพผลติภัณฑ์ชุมชนเป็นเอกลักษณ์

7. โครงกาการฝึกทักษะด้านการเงิน การตลาด และประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มอาชีพ

8. โครงการเทคนิคการขายผ่านตลาดออนไลน์และการสร้างเพจ

แผนงานท่ี 4.3 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี

9. โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี

10. โครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสขุภาพพระสงฆ์จงัหวัดขอนแก่น :" พระสงฆ์แข็งแรงวดัม่ันคง

ชุมชนเปน็สุข "

11. โครงการพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน จังหวัดขอนแก่น

12. โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน

13. โครงการการพัฒนากลไกเพื่อรับผิดชอบทางสังคมภาคเอกชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล

วัตถุประสงค์: เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และพัฒนา

พื้นที่ สีเขียวในเขตชุมชนเมืองและชนบทเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติ สร้างความมั่นคง

ด้านน้ํา โดยจัดให้มีน้ําอย่างเพียงพอ ส่งเสริมมาตรการเชิงนโยบายและการรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้

วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพ่ือลดปริมาณขยะ รวมทั้งการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ

การสร้างฝุ่นละอองในอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สนับสนุนให้มีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน

ในการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติ

เป้าหมายและตัวช้ีวัด

1. จํานวนพ้ืนที่ทางการเกษตรท่ีได้รับแหล่งน้ําเกื้อหนุนเพิ่มขึ้น จํานวน 2,500ไร่/ปี

2. ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 75

3. จํานวนพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 4,000ไร่ ต่อปี

4. จํานวนประชาชนตระหนักรู้ด้านการปองกันและรับมือภัยพิบัติ เพิ่มข้ึน ร้อยละ 3

แนวทางการพัฒนา

1. การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

2. การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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3. การอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

4.การปองกันการลดผลกระทบและการปรับตัวเพือ่รับมือภัยพบิตัิทางธรรมชาติและการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ

แผนงานและโครงการสําคัญ

แผนงานท่ี 5.1 การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการอย่างย่ังยืน

1.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ํา เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

2.โครงการก่อสร้างเข่ือนปองกันตลิ่งริมแม่น้ํา

3.โครงการก่อสร้างระบบปองกันน้ําท่วม

4.โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ําบาดาลและระบบกระจายน้ําอย่างเป็นระบบ

5.โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ําและระบบกระจายน้ําและโครงข่ายน้ําอย่างเป็นระบบ

6.โครงการก่อสร้างแก้มลิง และอาคารประกอบ

7.โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ก่อสร้างฝาย พร้อมอาคารประกอบ

8.โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บ พร้อมอาคารประกอบ

9.โครงการจัดหาแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน

10.โครงการขุดลอกคลองหนองเชิญหลง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 ตําบลกุดกว้าง อําเภอหนองเรือ

จังหวัดขอนแก่น

11.โครงการขุดลอกหนองค้า พร้อมอาคารเปิดปิดน้ํา บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 ตําบลกุดกว้าง

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แผนงานท่ี 5.2 การดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

12.โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ

13.โครงการประสานความร่วมมือในการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตรายในพ้ืนที่จังหวัด

14. โครงการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

แผนงานท่ี 5.3 การอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

15. โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน

16. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

17. โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว

18. โครงการพัฒนาพื้นท่ีชุมชน

19. โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่าระดับจังหวัด

แผนงานท่ี 5.4 การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพ่ือรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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20. โครงการเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

21. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต

ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน

อย่างมส่ีวนร่วม

วัตถุประสงค์: เพื่อรักษาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น

โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุมทุกมิติ มีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ําจนถึง ปลายนํ้าอย่างเป็นระบบ ให้มีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การเตรียมการ

รับมือ และการฟ้ืนฟู เพ่ือลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากสาธารณภัย รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคง

ของ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรัก

สามัคคีปรองดองในทุกระดับ

เป้าหมายและตัวช้ีวัด

1. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง ร้อยละ 5

2. พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยลดลง ร้อยละ 5

3. ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเก่ียวกับชีวติ ร่างกาย และเพศ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 85 (คดีท่ีรับแจง้)

4. จํานวนอําเภอท่ีเข้ารว่มกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ 26 อําเภอ

5. การปองกันและปราบปรามยาเสพติด จํานวนหมู่บ้านสีแดงลดลง ร้อยละ 3

แนวทางการพัฒนา

1. การปองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน

2. การปองกันและลดการสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ

3. การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในสังคม

4. การปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

5. การปองกันปราบปรามและบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงานและโครงการสําคัญ

แผนงานท่ี 6.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน

1. โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน

2. โครงการสนับสนุนความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติภัยทางถนน

แผนงานท่ี 6.2 การป้องกันและลดการสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ

3. โครงการบริหารจัดการอุทกภัยในพ้ืนที่เส่ียง

4. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

แผนงานท่ี 6.3 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในสังคม

5. โครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายเพื่อลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อทางสังคม

6. โครงการขับเคล่ือนมาตรการปองกันอาชญากรรมในระดับพ้ืนที่ (ยุติธรรมใส่ใจ)
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7. โครงการส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในสังคม (แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ)

8. โครงการการขับเคล่ือนกลไกเชิงนโยบายในการปองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ไปสู่การปฏิบัติ จังหวัดขอนแก่น

แผนงานท่ี 6.4 การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

9. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์"

แผนงานท่ี 6.5 การป้องกันปราบปรามและบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

10. โครงการเพ่ิมศักยภาพในการปองกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด

11. โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดในสถานประกอบการท่ีมีลูกจ้างต่ํากว่า 10 คนลงมา

12. โครงการการรณรงค์ปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

ในสถานประกอบการ จังหวัดขอนแก่น

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้

1.1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วงวัย

1.2 เสริมสร้าง สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ครบวงจร

1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬา

และพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ

1.5 อนุรักษ์สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่ดีงามให้เป็นมรดกของคน

รุ่นต่อไปเยาวชนพัฒนาทักษะการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาไปสู่การกีฬาเพื่ออาชีพ

ตามศักยภาพ

2. การพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้

2.1 พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเชื่อมโยง

กับภูมิสังคม

2.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ
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และพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้

3.1 พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตําบล และอําเภอ

ให้ได้มาตรฐาน

3.2 พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารให้ได้

มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย

3.3 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบและเครือข่ายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในเขตเมืองและชุมชน

3.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค

3.5 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco City)

4. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ดังนี้

4.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการด้านการท่องเที่ยว

4.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4.3 ส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่าง

ครบวงจร

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาส

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง

ดังนี้

5.1 สนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟู รักษาป่าและป่าต้นน้ําลําธาร

5.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูแหล่งน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ํา

ให้เพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

5.3 สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสียชุมชน

แบบมีส่วนร่วม

5.4 เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนที่

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ดังนี้

6.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการ

ปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

6.2 พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

เป็นธรรม และตรวจสอบได้

6.3 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ
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และให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

6.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1.นโยบายเร่งด่วน

1.1 สร้างศรัทธาให้กับประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนต่อองค์การบริหารส่วนตําบล โดย

การทําให้เห็นถึงความจริงใจ จริงจัง ท่ีจะแก้ไขปัญหาต่างๆในตําบลให้เจริญก้าวหน้า

1.2 สร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการดําเนินกิจการต่างๆขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลโดยยึดแนวทางในระบอบประชาธิปไตย

1.3 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน สัญจรไป-มาได้สะดวก

2.นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.3 ส่งเสริมดูแลสุขภาพอนามัยประชาชน โดยการควบคุมและเฝาระวังโรคติดต่อ โรคระบาด อัน

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2.4 ส่งเสริมการศึกษาทุกรูปแบบที่มีในท้องถิ่น

2.5 จัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

2.6 ส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
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2.7 ส่งเสริมกิจกรรมที่สําคัญทางศาสนา

2.8 สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.9 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อระดม

ความคิดเห็นในการปองกันตัวเองต่อสถานการณ์ภัยคุกคามต่างๆ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ จัดให้มีระบบการ

รักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.10 ส่งเสริมด้านกีฬา โดยจัดให้มีกีฬาประจําตําบลเป็นประจําทุกปี

2.11 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.12 การปองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดสร้างจิตสํานึกใหกั้บประชาชนตระหนักถึงภัยยาเสพติด

2.13 ส่งเสริมกิจกรรม อสม. อปพร.ในเชิงรุก ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีมีกฎหมายกําหนด

2.14 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ คนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง

3.นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

3.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

3.2 ส่งเสริมตลาดชุมชน สินค้าที่มีในท้องถิ่น

3.3 ส่งเสริมร้านค้าธุรกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน

3.4 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

4.นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

4.1 การจัดสร้าง ซ่อมแซม บํารุงถนนทุกสาย ท่ีเป็นเส้นทางคมนาคมหลักให้เป็นท่ีสะดวกสบาย

ให้แก่ผู้สัญจรไปมา

4.2 จัดให้มีไฟฟา ให้มีแสงสว่างให้เพียงพอในพื้นท่ีแสงสว่างไม่เพียงพอ

4.3 ขยายไฟฟาสู่แหล่งการเกษตร

4.5 จัดให้มีท่อระบายน้ํา ในที่ท่ีมีน้ําท่วมขัง ซ่ึงเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุเชื้อโรคต่างๆ

5.นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ําการอุปโภคบริโภคแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร

5.1 จัดหาเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลประจําองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อปองกันภัยแล้งซํ้าซาก

โดยฝึกอาสาแต่ละหมู่บ้านเป็นชุดปฏิบัติการ

5.2 การพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร เช่น ขุดลอก คู คลอง และแหล่งกักเก็บน้ํา
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5.3 การพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค การขยายเขตการประปา ส่งเสริมการประปา

หมู่บ้านและประปาผิวดิน

6.นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6.1 ส่งเสริมกิจกรรมบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

6.2 ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง การกําจัดขยะอย่างถูกวิธี

และเป็นระบบ

6.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีสาธารณะ แหล่งน้ําให้เป็นสถานท่ีพักผ่อน

7.นโยบายการบริหารจัดการท่ีดี

7.1 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

7.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มีความ

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล

7.4 สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

7.5 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําในด้านองค์ความรู้และการ

บริการประชาชน

8.นโยบายการจัดระบบริการสาธารณะอื่น

8.1 การบริหารจัดการตามอํานาจหน้าท่ีอื่น ตามท่ีกฎหมายกําหนด และตามท่ีทางราชการ

มอบหมาย

8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการสาธารณะอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดให้

ดําเนินการได้

2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1 วิสัยทัศน์

“ภูมิปัญญาเด่น เน้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

เป็นชุมชนการเกษตรที่ยั่งยืน ภายใต้ระบบการจัดการท่ีดี”

2.2 พันธกิจ
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ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562

1. มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

(มาตรา 66)

2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67)

1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําาและทางบก

2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ

รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3) ปองกันโรคและระงับโรคติดต่อ

4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

7) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรม

อันดีของท้องถ่ิน

9) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร

งบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจําเป็นและสมควร

3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจกรรม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)

1) ให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

2) ให้มีการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

3) ให้มีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา

4) ให้มีและบํารุงสถานท่ีประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ

และสวนสาธารณะ

5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดิน

9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล

10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์
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12) การท่องเท่ียว

13) การผังเมือง

4. การดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ

หรือหน่วยงานของรัฐ ในอันท่ีจะดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในตําบลต้องแจ้งให้อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร หากอบต.

มีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกล่าว ให้นําความเห็นของ อบต.

ไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69)

5. การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข

ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การจัดทํา

งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกํา

หนด (มาตรา 69/1)

6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการ

ดําเนินกิจการ ของทางราชการในตําบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารท่ีทาง

ราชการถือว่าเป็นความลับเก่ียวกับ การรักษาความม่ันคงแห่งชาติ

(มาตรา 70)

7. ออกข้อบัญญัติอบต. เพื่อใช้บังคับในตําบลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ

อํานาจหน้าที่ของ อบต. ในการนี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและ

กําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท

เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71)

8. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง ถ่ินไป

ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาด

จากต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72)

9. อาจทํากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตําบล อบต. อบจ. หรือหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้อง ถ่ินอื่น เ พ่ือกระทํา กิจการร่วม กันได้

(มาตรา 73)

2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

2.3.1. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว
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2.3..2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.3.3 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

2.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการบริการตามหลักธรรมาภิบาล

2.4 เป้าประสงค์

2.4.1 พัฒนาคุณภาพของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.4.2 มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน

2.4.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เดก็ เยาวชนผู้สงูอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.4.4 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.4.5 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพ

2.5.6 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.6.7 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.5 ตัวช้ีวัด

2.5.1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีการพัฒนาปรับปรุงและดูแลรักษา

อย่างต่อเนื่อง

2.5.2. มีการส่งเสริมและจัดสวัสดิการแก่สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

ผู้พิการและประชาชน

2.6.3. มีแผนการปองกันสาธารณภัย มีการให้ความรู้การปองกันภัย

2.7.4. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในเขตตําบล รวมท้ังการฝึกอาชีพ

2.8.5. มีการจัดการความร่วมมือ และการรณรงค์ให้ดูแลแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี

2.9.6. มีกิจกรรมหรือร่วมสนับสนุนการจัดงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

ในโอกาสต่างๆ

2.4.7. มีการทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติราชการ รวมท้ังสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ

ราชการ
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2.5 ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ความก้าวหน้าของค่าเป้าหมาย

2566 2567 2568 2569 2570

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 1 1 1 1 1 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเท่ียว จํานวนโครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเท่ียว

1 1 1 1 1 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

จํานวนโครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม

1 1 1 1 1 1.3 การบริหารจัดการระบบการกําจัดขยะส่ิงปฏิกูล นํ้าเสีย

และมลพิษต่างๆ

จํานวนโครงการ การบริหารจัดการระบบการกําจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล

นํ้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ ส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 1 1 1 1 1 2.1 พัฒนาระบบส่งนํ้า ขุดลอก ปรับปรุงแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร จํานวนโครงการ พัฒนาระบบส่งนํ้าขุดลอก ปรับปรุง แหล่งนํ้า

เพ่ือการเกษตร

10 10 10 10 10 2.2 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ไฟฟาแสงสว่าง

เส้นทางขนส่งทางการเกษตร

จํานวนโครงการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ไฟฟา

แสงสว่างเส้นทางขนส่งทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1 1 1 1 1 3.1 ส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

จํานวนโครงการ ส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
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ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ความก้าวหน้าของค่าเป้าหมาย

2566 2567 2568 2569 2570

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 2 2 2 2 2 4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปองกันและรักษา

ความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน

จํานวนโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการปองกันและรักษา ความสงบ

เรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน

3 3 3 3 3 4.2 ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ จํานวนโครงการ ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้

2 2 2 2 2 4.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการ จํานวนโครงการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการ

1 1 1 1 1 4.4 การพัฒนาการส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก

เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส

จํานวนโครงการการพัฒนาการส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก

เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

1 1 1 1 1 4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การฝึกอบรมและ

การประกอบอาชีพ

จํานวนโครงการการส่งเสริม สนับสนุน การฝึกอบรมและ

การประกอบอาชีพ

10 10 10 10 10 4.6 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซ่อมแซมถนน ท่อระบายนํ้า

รางระบายน้ํา ระบบระบายนํ้า ขยายเขตประปาหรือ

การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประปาบาดาล

จํานวนโครงการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซ่อมแซมถนน

ท่อระบายนํ้า รางระบายน้ํา ระบบระบายนํ้า ขยายเขตประปาหรือ

การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประปาบาดาล

1 1 1 1 1 4.7 พัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน ไฟฟาส่องสว่าง จํานวนโครงการ พัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 1 1 1 1 1 5.1 พัฒนาระบบการให้บริการและการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชน จํานวนโครงการ พัฒนาระบบการให้บริการและการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

แก่ประชาชน
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2 2 2 2 2 5.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพองค์กร จํานวนโครงการ การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพองค์กร
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2.6 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและ

การท่องเท่ียว

1. ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว

2. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ

จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม

3.การบริหารจัดการระบบการกําจัดขยะ

สิ่งปฏิกูล น้ําเสียและมลพิษต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.พัฒนาระบบส่งน้ํา ขุดลอก ปรับปรุง

แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร

2.พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน

ไฟฟาแสงสว่างเส้นทางขนส่งทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

1.ส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม

จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.ส่งเสริมสนับสนุนการปองกันและรักษา

ความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้

3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬาและ

นันทนาการ

4. การพัฒนาการส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก

เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส

5. ส่งเสริม สนับสนุน การฝึกอบรมและ

ประกอบอาชีพ

6. ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซ่อมแซม

ถนน ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา

ระบบระบายน้ํา ขยายเขตประปาหรือ

การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ประปาบาดาล

7. พัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน

ไฟฟาส่องสว่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการ การบริการ ตามหลัก

ธรรมาภิบาล

1. พัฒนาระบบการให้บริการและการรับรู้

ข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชน

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ

องค์กร

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตําบลดงลานจะเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการ โดยนําหลักธรรมาภิบาล

มาบริหารจัดการ เพื่อให้ชุมชนพัฒนาอย่างต่อเนื่องเข็มแข็ง บรรลุเปาหมายขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

4.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน(3)สร้างความ

หลากหลายด้านการท่องเท่ียว

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

4.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน

ได้อย่างย่ังยืน

แผนพัฒนาภาค

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 อนุรักษ์และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ีสมดุลด้วย

เศรษฐกิจ BCG และลดความเส่ียงจากสาธารณภัยด้วยพลัง

ชุมชน และเทคโนโลยี

แผนพัฒนาจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด

5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

Thailand 4.0

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมี

มูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน(4)

โครงร้างพ้ืนฐานเช่ือมไทยเช่ือมโลก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที1่2

4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ โล



72

จิสติกส์

แผนพัฒนาภาค

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม

ขนส่งท่ีเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนท่ีระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นท่ี

เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการ

แข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียวเพื่อ

รองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต

แผนพัฒนาจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

เช่ือมโยงภูมิภาค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด

3.การพัฒนาเมืองและชุมชน

Thailand 4.0

กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการท่ีมี

มูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

และวัฒนธรรม(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

4.1ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

แผนพัฒนาภาค

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชน

พื้นท่ีและเมืองมีความเจริญน่าอยู่อย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

Thailand 4.0

2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

4.3ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12

4.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
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แผนพัฒนาภาค

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี

รายได้น้อยเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชน

พื้นท่ีและเมืองมีความเจริญน่าอยู่อย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

2.การพัฒนาการศึกษา

Thailand 4.0

2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการ การบริการ ตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

4.6ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

4.6ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริตประพฤติ

มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

แผนพัฒนาภาค

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว

ชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชน

พื้นท่ีและเมืองมีความเจริญน่าอยู่อย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการพัฒนา

ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี

Thailand 4.0

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง
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3.การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย

และสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)
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1. พื้นท่ีตั้งมีแหล่งน้ําธรรมชาติเหมาะแก่

การทําการเกษตร

2. เป็นท่ีตั้งธุรกิจแหล่งวัสดุทีใช้ในงาน

ก่อสร้าง

3. องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติราชการ

4. การบริหารจัดการใช้หลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล

5. มีสถานท่ีท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสม

สําหรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

1. งบประมาณมีจํานวนจํากัด

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการส่งเสริม

อาชีพยังอยู่ในระดับน้อย

3. ประสบการณ์ด้านการสื่อสารขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลดงลานกับหนว่ยงานอื่นยังอยู่

ระดับน้อย

4. บุคลากรมีจํานวนน้อยไม่เพียงพอต่อการบริการ

ประชาชน

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

1. สร้างอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนใน

พื้นท่ี

2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

หน่วยงานอื่น

3. อยู่ในเขตกลุ่มจังหวัดท่ีเป็นศูนย์กลาง

ในการเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศใน

อนุภาคแม่น้ําโขง

4. มีพื้นท่ีเขตติดต่อกับแหล่งท่องเท่ียว

5. รัฐบาลส่งเสริมด้านการกระจายอํานาจ

1. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล

ดงลานมีอยู่อย่างจํากัดไม่สามารถที่จะพัฒนาได้

ครบทุกด้าน

2. กิจกรรมบางอย่างขาดการสนับสนุนงบประมาณ

จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องทําให้การดําเนินงาน

ล่าช้า

3. ขาดประสบการณ์ด้านการสื่อสารระหว่าง

หน่วยงานกับหน่วยงานอื่น

4. พื้นท่ีทํากินบางส่วนยังประสบปัญหาจํากัด

เรื่องเอกสารสิทธิ เป็น สปก. เขตป่าสงาน

แห่งชาติป่าดงลาน

5. พื้นท่ีบางส่วนยังประสบปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น

ภัยแล้ง

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง
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ด้านอุปสรรค ด้านโอกาส

1.งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

มีอยู่อย่างจํากัดไม่สามารถท่ีจะพัฒนาได้ครบทุก

โครงการ/กิจกรรม

1.ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน

เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุงถนน

2.พื้นท่ีบางส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

ยังประสบปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ สปก. เขตป่าสงาน

แห่งชาติป่าดงลาน

2.การขอเข้าทําประโยชน์พื้นท่ีป่าไม้ และขอผ่อนผัน

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ใน

กรณีท่ีปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทําประโยชน์ใน

พื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต

3.พื้นท่ีบางส่วนยังประสบปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น

ภัยแล้ง

3.เป็นพื้นท่ีเขตติดต่อกับแหล่งท่องเท่ียว เช่น ภูกระดึง

ภูผาม่าน
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ส่วนที่ 3 การนําแผนพฒันาท้องถิน่ไปสู่การปฏิบัติ

(1) ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผดิชอบหลกั หน่วยงาน

สนับสนุน

1 ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียว

บริหารงานทัว่ไป

บริการชุมชนและสงัคม

การเศรษฐกิจ

รักษาความสงบภายใน

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

การเกษตร

สาํนกัปลดั กองคลงั กองช่าง

อบจ. หน่วยงานอ่ืน

2 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ

บริการชุมชนและสงัคม

อุตสาหกรรมและการโยธา

การเกษตร

เคหะและชุมชน

กองช่าง สาํนกัปลดั กองคลงั

3 ยทุธศาสตร์การอนุรักษสื์บสานศิลปวฒันธรรม

ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

บริการชุมชนและสงัคม สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

สาํนกัปลดั กองคลงั กองช่าง

4 ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติ บริหารงานทัว่ไป

บริการชุมชนและสงัคม

งานบริหารทัว่ไป

รักษาความสงบภายใน

การศึกษา

สาธารณสุข

สงัคมสงเคราะห์

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

สาํนกัปลดั กองคลงั กองช่าง
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ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

5 ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารจดัการ

การบริการ ตามหลกัธรรมาภิบาล

บริหารทัว่งานไป

บริการชุมชนและสงัคม

งานบริหารทัว่ไป

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

สาํนกัปลดั กองคลงั กองช่าง

รวม 5 3 10 3 4
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และประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขต

จังหวดั

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั

ตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดก้าํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอาํนาจและหน้าท่ีในการจดัทาํแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินของตนเอง โดยในการจดัทาํแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น จะตอ้งดาํเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งน้ี แผนพฒันาทอ้งถ่ินจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา

จงัหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั แผนพฒันาอาํเภอ แผนพฒันา

ตาํบล แผนพฒันาหมู่บา้นหรือแผนชุมชน อนัมีลกัษณะเป็นการกาํหนดรายละเอียดแผนงาน ดงันั้น

จึงตอ้งมีการกาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัข้ึน ตามกระบวนการ

พิจารณาจากประชาคมท้องถ่ินระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดั ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั

ร่วมกนัจดัทาํ ทบทวน หรือเปล่ียนแปลงยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั

เพ่ือใหก้ารจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาํยทุธศาสตร์

การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของ

ตนเองไดต่้อไป และเพ่ือใหส้ามารถบูรณาการกบัแผนพฒันาจงัหวดั แผนปฏิบติัราชการประจาํปีของจงัหวดัและ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอนัจะนาํไปสู้การจดัทาํงบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่ง

แทจ้ริง เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็ เกิดประโยชนสู์งสุดต่อประชาชนในทอ้งถ่ิน

ดงันั้น องคก์รปกครองส่าวนทอ้งถ่ิน จึงตอ้งกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั เพื่อนาํไปสู่การ

บูรณาการร่วมกนั ให้เกิดความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดั สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั

แผนพฒันาภาค แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ แผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์

๔.๐ และในการจัดทาํแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะต้องมีการติดตามและติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง

(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน จะตอ้ง

ดาํเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ ท่ีกาํหนดไว้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา โดย

ดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในหกสิบวนั นบัแต่วนัท่ีประกาศใชง้บประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ

พิจารณาตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวนัท่ี ๑๕ พฤษภาคม

๒๕๖๒ เร่ือง ซกัซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี
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(1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ประเดน็การพจิารณา คะแนน

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๒๐

๒. การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐

๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐

๓.๑ ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (๑๐)

๓.๒ ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั (๑๐)

๓.๓ ยทุธศาสตร์จงัหวดั (๑๐)

๓.๔ วสิยัทศัน์ (๕)

๓.๕ กลยทุธ์ (๕)

๓.๖ เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยทุธ์ (๕)

๓.๗ จุดยนืทางยทุธศาสตร์ (๕)

๓.๘ แผนงาน (๕)

๓.๙ ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม (๕)

รวมคะแนน ๑๐๐
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ประเดน็การ

พจิารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

๑. ข้อมูลสภาพ

ทั่วไปและข้อมูล

พืน้ฐานขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิน่

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงันี้

(๑) ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บา้น/ชุมชน/ตาํบล

ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ ลกัษณะของท่ีดิน ลกัษณะ

ของแหล่งนํ้ า ลกัษณะของป่าไม้ ฯลฯ ดา้นการเมือง/การปกครอง

เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ

๒๐

(๓)

(๒) ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง

การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัจาํนวนประชากร

และช่วงอายแุละจาํนวนประชากร ฯลฯ

(๒)

(๓) ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทางสงัคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข

อาชญากรรม ยาเสพติด การสงัคมสงคเ์คราะห์

(๒)

(๔) ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง

การไฟฟ้า การประปา โทรศพัท์ ฯลฯ

(๒)

(๕) ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง

การประศุสตัว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์

กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ

(๒)

(๖) ขอ้มูลเก่ียวกบัศาสนา ประเพณี วฒันธรรม เช่น การนบัถือ

ศาสนาประเพณี และงานประจาํปี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคา้

พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ

(๒)

(๗) ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นํ้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(๒)

(๘) การสาํรวจและจดัเกบ็ขอ้มูลเพ่ือการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินหรือ

การใชข้อ้มูล จปฐ.

(๒)



261

(๙) การประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน รูปแบบ วธีิการ และการดาํเนินการ

ประชุมประชาคมทอ้งถ่ินโดยใชก้ระบวนการร่วมคิด ร่วมทาํ

ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแกไ้ขปัญหา

ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือแกไ้ขปัญหาสาํหรับการพฒันา

ทอ้งถ่ินตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

(๓)

ประเดน็

การพจิารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

๒. การวเิคราะห์

สภาวการณ์และ

ศักยภาพ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงันี้

(๑) การวเิคราะห์ท่ีควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอ้ง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยทุธศาสตร์

ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐

๒๐

(๕)

(๒) การวเิคราะห์การใชผ้งัเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะและการบงัคบั

ใชผ้ลของการบงัคบัใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน

(๓)

(๓) การวเิคราะห์ทางสงัคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข

ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นตน้

(๓)

(๔) การวเิคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลดา้นรายไดค้รัวเรือน การ

ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสงัคม การพฒันาอาชีพและกลุ่ม

ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูท่ ัว่ไป เป็นตน้

(๓)

(๕) การวเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง

ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ี์มีผลต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา

(๓)

(๖) ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพฒันาใน (๓)
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ปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของทอ้งถ่ิน ดว้ยเทคนิค

SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดาํเนินงานไดแ้ก่

S-Strengit (จุดแขง็) W-Weakness (จุดอ่อน)

O-Opportunity (โอกาส) และ T-Therat (อุปสรรค)

๓. ยุทธศาสตร์

๓.๑ ยทุธศาสตร์ของ

องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน

๓.๒ ยทุธศาสตร์

ขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในเขต

จงัหวดั

๓.๓ ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงันี้ สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม เศรษฐกิจ

ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน ประเดน็ปัญหาการพฒันาและแนวทางการ

พฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

และเช่ือมโยงหลกัประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐

๖๐

(๑๐)

สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัสภาพสงัคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มของ

ทอ้งถ่ิน และยทุธศาสตร์จงัหวดั และเช่ือมโยงหลกัประชารัฐ

แผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

และ Thailand ๔.๐

(๑๐)

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั ยทุธศาสตร์พฒันาภาค

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ

แผน่ดิน นโยบาย/ยทุธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลกั

ประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐

(๑๐)

ประเดน็การ

พจิารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

๓.๔ วสิยัทศัน์

๓.๕ กลยทุธ์

๓.๖ เป้าประสงค์

ของแต่ละประเดน็

กลยทุธ์

๓.๗ จุดยนืทาง

ยทุธศาสตร์(Positioning)

๓.๘ แผนงาน

วสิยัทศัน์ ซ่ึงมีลกัษณะแสดงสถานภาพท่ีองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินตอ้งการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยา่งชดัเจน สอดคลอ้ง

กบัโอกาสและศกัยภาพท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินและสมัพนัธ์กบัโครงการพฒันา

(๕)

แสดงใหเ้ห็นช่องทาง วธีิการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีตอ้งทาํตามอาํนาจ

หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะนาํไปสู่การบรรลุ

วสิยัทศัน์ หรือแสดงใหเ้ห็นถึงความชดัเจนในส่ิงท่ีจะดาํเนินการให้

บรรลุวสิยัทศันน์ั้น

(๕)

เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยทุธ์มีความสอดคลอ้งและ

สนบัสนุนต่อกลยทุธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งหมายส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีชดัเจน

(๕)

ความมุ่งมัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เพ่ือใหบ้รรลุ

วสิยัทศันข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศกัยภาพของ

(๕)
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๓.๙ ความเช่ือมโยง

ของยทุธศาสตร์ใน

ภาพรวม

พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนาํไปสู่ผลสาํเร็จทางยทุธศาสตร์

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาในอนาคต กาํหนด

จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์

ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย กลยทุธ์ จุดยนืทางยทุธศาสตร์ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความชดัเจน นาํไปสู่การทาํโครงการพฒันา

ทอ้งถ่ินในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง

ดงักล่าว

(๕)

ความเช่ือมโยงองคร์วมท่ีนาํไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/

โครงการจากแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพฒันาภาค/แผนพฒันา

กลุ่มจงัหวดั /แผนพฒันาจงัหวดัยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั และยทุธศาสตร์ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

(๕)

รวมคะแนน ๑๐๐

(2) การติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 –๒๕70)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ประเดน็การพจิารณา คะแนน

๑. การสรุปสถานการณ์การพจิารณา ๑๐

๒. การประเมินผลการนําแผนพฒันาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐

๓. การประเมินผลการนําแผนพฒันาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพจิารณา ๑๐

๕. โครงการพฒันา ประกอบด้วย ๖๐
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๕.๑ ความชดัเจนของช่ือโครงการ (๕)

๕.๒ กาํหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ (๕)

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนนาํไปสู่การตั้งงบประมาณไดถู้กตอ้ง (๕)

๕.๔ โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕)

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ

(๕)

๕.๖ โครงการมีความสอดคลอ้งกบั Thailand ๔.๐ (๕)

๕.๗ โครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั (๕)

๕.๘ โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติมัง่คง มัง่คัง่

ย ัง่ยนื ภายใตห้ลกัประชารัฐ

(๕)

๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕)

๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวธีิการงบประมาณ (๕)

๕.๑๑ มีการกาํหนดตวัช้ีวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลคาดวา่ท่ีจะไดรั้บ (๕)

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ (๕)

รวมคะแนน ๑๐๐

แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ประเดน็

การพจิารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

๑. การสรุป

สถานการณ์การพฒันา

เป็นการวเิคราะห์กรอบการจดัทาํยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ใชก้ารวเิคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global

Demand และ Trend ปัจจยัและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อ

การพฒันา อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยการวเิคราะห์ศกัยภาพดา้น

เศรษฐกิจ, ดา้นสงัคม, ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

๑๐
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๒. การประเมินผล

การนําแผนพฒันา

ท้องถิน่ไปปฏิบัติใน

เชิงปริมาณ

๑) การควบคุมท่ีมีตวัเลขต่างๆ เพ่ือนาํมาใชว้ดัผลในเชิงปริมาณ

เช่น การวดัจาํนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ กคื็อผลผลิตนัง่

เองวา่เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไวห้รือไม่จาํนวนท่ีดาํเนินการ

จริงตามท่ีไดก้าํหนดไวเ้ท่าไร จาํนวนท่ีไม่สามารถดาํเนินการไดมี้

จาํนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายไดต้ามหลกัประสิทธิภาพ (Effciency)

ของการพฒันาทอ้งถ่ินตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดก้าํหนดไว้

๒) วเิคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดาํเนินการ

ในเชิงปริมาณ (Qualitative)

๑๐

๓. การประเมินผลการ

นําแผนพฒันาท้องถิน่

ไปปฏิบัติใน

เชิงคุณภาพ

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพคือการ

นาํเอาเทคนิคๆ มาใชเ้พ่ือวดัค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน

ต่างๆ ท่ีดาํเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความตอ้งการของ

ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ีหรือไม่ ประชาชน

พ่ึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วสัดุ ครุภณัฑ์ การดาํเนินการต่างๆ มี

สภาพหรือลกัษณะถูกตอ้ง คงทน ถาวร สามารถใชก้ารไดต้าม

วตัถุประสงคห์รือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัประสิทธิผล (Effectiveness)

ผลการปฏิบติัราชการตามท่ีบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของ

แผนปฏิบติัราชการตามท่ีไดรั้บงบประมาณมาดาํเนินการ รวมถึง

สามารถเทียบเคียงกบัส่วนราชการหรือหน่วยงาน

๒) วเิคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดาํเนินการ

ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

๑๐

๔. แผนงานและ

ยุทธศาสตร์การพฒันา

๑) วเิคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดา้นต่างๆ มีความสอดคลอ้ง

กบัยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในมิติต่างๆ จน

นาํไปสู่การจดัทาํโครงการพฒันาทอ้งถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand

(Demand Analysis)/Global Demand/

Trend หรือหลกัการบูรณาการ (Integration) กบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีมีพ้ินท่ีติดต่อกนั

๒) วเิคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดา้นต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบั

การแกไ้ขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ

๑๐
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ประเดน็

การพจิารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแน

นเต็ม

คะแนน

ที่ได้

๕. โครงการพฒันา

๕.๑ ความชดัเจน

ของช่ือโครงการ

๕.๒ กาํหนด

วตัถุประสงค์

สอดคลอ้งกบั

โครงการ

๕.๓ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) มีความ

ชดัเจนนาํไปสู่การ

ตั้งงบประมาณได้

ถูกตอ้ง

๕.๔ โครงการมี

ความสอดคลอ้งกบั

แผนยทุธศาสตร์

๒๐ ปี

๕.๕ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) มีความ

สอดคลอ้งกบั

แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงันี้

เป็นโครงการท่ีมีวตัถุประสงคส์นองต่อยทุธศาสตร์การพฒันาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและดาํเนินการเพ่ือใหก้ารพฒันาบรรลุตาม

วสิยัทศันข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีกาํหนดไว้ ช่ือโครงการมี

ความชดัเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อ่านแลว้เขา้ใจไดว้า่จะพฒันาอะไร

ในอนาคต

๖๐

(๕)

มีวตัถุประสงคช์ดัเจน (clear objective) โครงการตอ้งกาํหนดวตัถุประสงค์

สอดคลอ้งกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคลอ้งกบัหลกัการและ

เหตุผล วธีิการดาํเนินงานตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ มีความเป็นไป

ไดช้ดัเจน มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง

(๕)

สภาพท่ีอยากใหเ้กิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีตอ้งไปใหถึ้งเป้าหมาย

ตอ้งชดัเจน สามารถระบุจาํนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต

อยา่งไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีดาํเนินงาน และระยะเวลาดาํเนินงาน

อธิบายใหช้ดัเจนวา่โครงการน้ีจะทาํท่ีไหน เร่ิมตน้ในช่วงเวลาใดและจบ

ลงเม่ือไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย

กลุ่ม ใหบ้อกชดัลงไปวา่ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลกั ใครคือ

กลุ่มเป้าหมายรอง

(๕)

โครงการสอดคลอ้งกบั (๑) ความมัน่คง (๒) การสร้างความสามารถใน

การแข่งขนั (๓) การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส

ความเสนอภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม (๕) การสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (๖) การปรับสมดุลและพฒันา

ระบบการบริหารจดัการภาครัฐ เพ่ือใหเ้กิดความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื

(๕)

โครงการมีความสอดคลอ้งแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบั

ท่ี ๑๒ โดย (๑) ยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยดึคนเป็น

ศูนยก์ลางพฒันา (๓) ยดึวสิยัทศันภ์ายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยดึ

เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยดึหลกัการนาํไปสู่ปฏิบติัให้

เกิดผลสมัฤทธ์ิอยา่งจริงจงัใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิท่ีเป็น

เป้าหมายระยะยาว ภายใตแ้นวทางการพฒันา (๑) การยกระดบัศกัยภาพ

การแข่งขนัและการหลุดพน้กบัดกัรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง (๒) การ

พฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสงัคมสูงวยั

อยา่งมีคุณภาพ (๓) การลดความเล่ือมลํ้าทางสงัคม (๔) การรองรับการ

เช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง

(๕)
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เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (๖) การบริหาร

ราชการแผน่ดินท่ีมีประสิทธิภาพ
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ประเดน็

การพจิารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

๕.๖ โครงการมี

ความสอดคลอ้ง

๕.๗ โครงการ

สอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร์จงัหวดั

๕.๘ โครงการแกไ้ข

ปัญหาความยากจน

หรือการเสริมสร้าง

ใหป้ระเทศชาติ

มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื

ภายใตห้ลกัประชา

รัฐ

๕.๙ งบประมาณมี

ความสอดคลอ้งกบั

เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

๕.๑๐ มีการ

ประมาณการราคา

ถูกตอ้งตามหลกั

วธีิการงบประมาณ

โครงการมีลกัษณะหรือสอดคลอ้งกบัการปรับเปล่ียนโครงสร้าง

เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ย

นวตักรรม ทาํนอ้ย ไดม้าก เช่น (๑) เปล่ียนจากการผลิตสินคา้ โภค

ภณัฑไ์ปสู่สินคา้เชิงนวตักรรม (๒) เปล่ียนจากการขบัเคล่ือนประเทศ

ดว้ยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขบัเคล่ือนดว้นเทคโนโลยี ความคิด

สร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (๓) เปล่ียนจากการเนน้ภาคการผลิตสินคา้

ไปสู่การเนน้ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเตม็ดว้ยวทิยาการ

ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวจิยั

และพฒันาแลว้ต่อยอดความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ดา้น

การเกษตรเทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสุข วฒันธรรม ฯลฯ

(๕)

โครงการพฒันาทอ้งถ่ินมีความสอดคลอ้งกบัหว้งระยะเวลาของ

แผนพฒันาจงัหวดัท่ีไดก้าํเนิดข้ึน เพ่ือขบัเคล่ือนการพฒันาทอ้งถ่ิน

เสมือนหน่ึงการขบัเคล่ือนการพฒันาจงัหวดั ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใด

ส่วนหน่ึงออกจากกนัได้ นอกจากน้ีโครงการพฒันาทอ้งถ่ินตอ้งเป็น

โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปดว้ยกนักบัยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ีได้

กาํหนดข้ึนเป็นปัจจุบนั

(๕)

เป็นโครงการท่ีดาํเนินการภายใตพ้ื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน

ดาํเนินการเองหรือร่วมดาํเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้

เป็นโครงการท่ีประชาชนตอ้งการเพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนื ซ่ึงมีลกัษณะท่ี

จะใหท้อ้งถ่ินมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นทอ้งถ่ินท่ีพฒันาแลว้ดว้ย

การพฒันาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๕)

งบประมาณโครงการพฒันาจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัสาํคญั ๕ ประการใน

การจดัทาํโครงการไดแ้ก่ (๑) ความประหยดั (Economy) (๒) ความมี

ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความ

ยติุธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)

(๕)

การประมาณราคาเพ่ือการพฒันาตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัโครงการถูกตอ้ง

ตามหลกัวิชาการทางช่าง หลกัของราคากลาง ราคากลางทอ้งถ่ิน มี

ความโปร่งใสในการกาํหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจกัษ์

(๕)
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ประเดน็

การพจิารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

๕.๑๑ มีการกาํหนด

ตวัช้ีวดั (KPI) และ

สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคแ์ละผลท่ี

คาดวา่จะไดรั้บ

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค์

มีการกาํหนดตวัช้ีวดัผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ท่ี สามารถ

วัด ไ ด้ (measurable) ใ ช้ บ อ กป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล (effectiveness) ใ ช้ บ อ ก

ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกาํหนดความพึง

พอใจ การกาํหนดร้อยละ การกาํหนด อนัเกิดจากผล

ของวตัถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ

ไดรั้บ)

(๕)

ผลท่ีไดรั้บเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริงจากการดาํเนินการตามโครงการ

พฒันาซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลท่ี

เกิดข้ึนจะตอ้งเท่ากบัวตัถุประสงคห์รือมากกว่าวตัถุประสงค์ ซ่ึง

การเขียนวตัถุประสงค์ควรคาํนึงถึง (๑) มีความเป็นไปไดแ้ละมี

ความเฉพาะเจาะจง ในการดาํเนินงานตามโครงการ (๒) วดัและ

ประเ มินผลดับของความสํา เ ร็จได้ (๓ ) ระบุ ส่ิ ง ท่ีต้องการ

ดาํเนินงานอย่างชดัเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถ

ปฏิบติัได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง

(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

(๕)

รวมคะแนน ๑๐๐
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(3) สรุปผลการพฒันาท้องถิน่ จากแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570)

3.3 การวดัผลในเชิงคุณภาพ (Quality)

แบบที่ ๑ การกาํกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

คําช้ีแจง : แบบท่ี ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

โดยจะทาํการประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผน

ยทุธศาสตร์

ช่ือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นป้อม

ประเดน็การประเมิน
มีการ

ดาํเนินการ

ไม่มีการ

ดาํเนินการ

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

๑.๑ มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน

๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน

๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ

๑.๔ มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน

๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน

๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินร่วมกับประชาคมท้องถ่ิน และร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน

๒ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน

๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทําฐานข้อมูล

๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน

๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน

๒.๔ มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน

๒.๕ มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

๒.๖ มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน

๒.๗ มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน

๒.๘ มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

๒.๙ มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์

๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
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3.4 แบบประเมินความพงึพอใจ

ตามโครงการยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คาํช้ีแจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงใน และเติมข้อมูลลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง

มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ........ คน

1.เพศ

 ชาย

 หญิง

2.อายุ (ปี)

 อายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี

 อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี

 อายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี

 อายมุากกวา่ 50 ปีข้ึนไป

3.อาชีพ

 ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ

 พนกังานรัฐวสิาหกิจ

 พนกังานเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตวั

 เกษตรกรรม

 รับจา้งทัว่ไป

 อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................

4.พืน้ที่ประชาคม

 บา้นอ่างทอง หมู่ท่ี 1

 บา้นซาํจาํปา หมู่ท่ี 2

 บา้นวงัขอนแดง หมู่ท่ี 3

 บา้นนาอุดม หมู่ท่ี 4

 บา้นหนองหญา้ปลอ้ง หมู่ท่ี 5

 บา้นซาํจาํปาเหนือ หมู่ท่ี 6
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 บา้นอ่างทอง 1 หมู่ท่ี 7

 บา้นซาํขาม หมู่ท่ี 8

 บา้นดงลาน หมู่ท่ี 9

 บา้นหาดทรายทอง หมู่ท่ี 10

 บา้นเขาสพัยา หมู่ท่ี 11

ส่วนที่ 2 ความพงึพอใจต่อโครงการ

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความคดิเห็นของท่าน

รายการ ระดบัความพงึพอใจ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

1.ด้านดาํเนินโครงการ

1.1 โครงการ........

(ตามยทุธศาสตร์ท่ี 1 การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียว)

1.2 โครงการ...

(ตามยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาเศรษฐกิจ)

1.3 โครงการ...

(ตามยทุธศาสตร์ท่ี 3 การอนุรักษสื์บสาน

วฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน)

1.4 โครงการ...

(ตามยทุธศาสตร์ท่ี4 การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติ )

1.5 โครงการ...

(ตามยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาระบบการบริหาร

จดัการการบริการตามหลกัธรรมาภิบาล
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รายการ ระดบัความพงึพอใจ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

2.ด้านคุณภาพการให้บริการ

2.1 ท่านไดรั้บการบริการสาธารณะของ องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลดงลาน

2.2 ท่านไดรั้บประโยชนจ์ากการดาํเนินโครงการ

พฒันา ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดงลาน

2.3 ท่านไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากการดาํเนินโครงการ

ดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นป้อม เช่น ระบบ

ไฟฟ้า รางระบายนํ้า ถนนคสล. เป็นตน้

2.4 ท่านไดรั้บการบริการและประสานงาน

จากเจา้หนา้ท่ี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดงลาน

อยา่งรวดเร็ว

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุง/ความคดิเห็นเพิม่เติม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

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

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

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

..................................................
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ในการจัดทําแผนพฒันาท้องถิน่ในอนาคต

1) ผลกระทบนาํไปสู่อนาคต

(เช่น จะทาํ สนบัสนุน ส่งเสริม ป้องกนั อยา่งไร เป็นตน้)

2) ขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ ผลจากการพฒันา

(รวมถึงองคป์ระกอบสาํคญัของขอ้มูลเพ่ือนไปสู่ขอ้เสนอแนะ เป็นตน้)
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