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ส่วนที่  1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
1. ข้อมูลด้านกายภาพ 

 1.1 ประวัติความเป็นมา 

  ต าบลดอนมดแดงเป็น 1 ใน 4 ต าบลของอ าเภอดอนมดแดง เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2310          
มีชาวบ๎านอพยพตามพระวอพระตามาพัก ตั้งถิ่นฐานอยํูที่เกาะดอนมดแดง  และเมื่อมีการย๎าย ไปอยํูที่ดงอํู ผ้ึง 
(จังหวัดอุบลราชธานี) แตํชาวบ๎านบางสํวนก็ยังอาศัยตั้งรกรากมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นเวลามากกวํา 200 ปีแล๎ว 

 1.2 ที่ต้ังและอาณาเขต 

 องค์การบริหารสํวนต าบลดอนมดแดง  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19  มกราคม  พ.ศ.  2539  ที่ตั้งอยํู
สภาต าบลเกํา หมูํที่  9  ต าบลดอนมดแดง  อ าเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี ตํอมาเมื่อวันที่  6  มกราคม  
พ.ศ. 2553 ได๎มีการย๎ายที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบลดอนมดแดงมาตั้งอยํูหมูํที่ 12  ต าบลดอนมดแดง  
อ าเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี อยํูหํางจากอ าเภอดอนมดแดง ไปทางด๎านทิศตะวันออกเฉียงใต๎เป็น
ระยะทางประมาณ   8   กิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดตํอกับองค์การบริหารสํวนต าบลและอ าเภอใกล๎เคียงดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดตํอกับ องค์การบริหารสํวนต าบลเหลําแดงและอ าเภอดอนมดแดง 
  ทิศตะวันออก ติดตํอกับองค์การบริหารสํวนต าบลจิกเทิงและองค์การบริหารสํวนต าบลตาลสุม 

    อ าเภอตาลสุม 

  ทิศใต้  ติดตํอกับองค์การบริหารสํวนต าบลสวํางและเทศบาลต าบลบุํงมะแลง 
    อ าเภอสวํางวีระวงศ์ 

  ทิศตะวันตก ติดตํอกับองค์การบริหารสํวนต าบลกุดลาด และองค์การบริหารสํวนต าบล
    กระโสบ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

เนื้อที ่ ต าบลดอนมดแดงมีเนื้อที่  ประมาณ  97  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 60,625 ไรํ 
 

 1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลํุมมีลักษณะเป็นเนินสันริมน้ า เป็นบางแหํง มีความลาด
เอียงตอนกลางจากทิศเหนือไปทิศตะวันตก  สภาพดินสํวนใหญํเป็นดินรํวนปนทรายรองลงมาคือเป็นดินรํวนปนดิน
เหนียวการอ๎ุมน้ าไมํดี มีปริมาณธาตุอาหารพืชต่ า  มีล าห๎วย และหนองน้ ามาก 

 1.4 ลักษณะภูมิอากาศ  

  สภาพภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเมืองร๎อน มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว  และฤดูร๎อน  
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน มีฝนตกพอประมาณ แตํสํวนใหญํฝนจะไมํตกต๎องตามฤดูกาล     

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตํเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์อากาศจะหนาวเย็นและมีลมกระโซกแรง  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแตํเดือน
เมษายน-พฤษภาคม อากาศร๎อนจัดแห๎งแล๎ง 
  1.5 ลักษณะของดิน 

     ทรัพยากรดินสภาพดินเป็นดินรํวนปนทราย และดินรํวนปนดินเหนียว  การอ๎ุมน้ าไมํดีมีปริมาณ
แรํธาตุอาหารพืชต่ า 
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  1.6 ลักษณะของแหล่งน้้า 

1. แหลํงน้ าธรรมชาติ 
- ล าน้ า, ล าห๎วย    จ านวน  4 แหํง 
- บึงหนอง, และอ่ืน ๆ    จ านวน  19 แหํง 

2. แหลํงน้ าที่สร๎างขึ้น 

- ฝาย     จ านวน  6 แหํง 
- บํอน้ าตื้น     จ านวน  1 แหํง 
- บํอบาดาล     จ านวน  25 แหํง 
- ถังเก็บน้ าฝน  แบบ ฝ.99   จ านวน  3 แหํง 
- ถังเก็บน้ ากลาง    จ านวน  4 แหํง 
- ประปาหมูํบ๎าน    จ านวน  17 แหํง 
- สระน้ า     จ านวน  6 แหํง 
- คลองสํงน้ า (ถํายโอนฯ โครงการสูบน้ าด๎วยไฟฟูา) จ านวน 5 สถานี 

 

  1.7 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

   ทรัพยากรปุาไม๎ สํวนมากจะเป็นปุาเต็งรัง    พะยอม  ยาง  ประดูํ  สภาพปุาเบญจ
พรรณขึน้เป็นหยํอม  ตามพ้ืนที่สาธารณะ และพ้ืนที่ของราษฎร 
 

 2. ด้านการเมืองการปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง   

       ต าบลดอนมดแดง แบํงการปกครองเป็น  14  หมูํบ๎าน ดังนี้ 
 

หมูํที่ 1  บ๎านแคน 

หมูํที่ 2  บ๎านดงบังใต๎ 
หมูํที่ 3  บ๎านกุดกั่ว 

หมูํที่ 4  บ๎านโนนยาง  

หมูํที่ 5  บ๎านดงบังเหนือ 

หมูํที่  6  บ๎านยาง 
หมูํที่ 7 บ๎านวังไฮ 

หมูํที่ 8 บ๎านวังพระ 

หมูํที่ 9 บ๎านดงบัง 
หมูํที่ 10 บ๎านนาค าน๎อย 

หมูํที่ 11 บ๎านโนนแดง 
หมูํที่ 12 บ๎านแคนเหนือ 

หมูํที่ 13 บ๎านโนนงาม 

หมูํที่ 14 บ๎านหนองสิม 
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 2.2 การเลือกต้ัง 
  การเลือกตั้งผ๎ูบริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน  14  หมูํบ๎าน หากมีการเลือกตั้ง
ในครั้งหน๎า จะมีผ๎ูบริหารท๎องถิ่น (นายกองค์การบริหารสํวนต าบล) จ านวน  1  คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิ กสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล หมูํบ๎านละ 1  คน จ านวน  14  หมูํบ๎าน รวมเป็น  14  คน  

 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 
     จ านวนประชากรและความหนาแนํนประชากร จากข๎อมูลส านักบริหารการทะเบียนกรมการ
ปกครอง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี  ณ  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562    ของต าบลดอนมดแดง มี
จ านวนทั้งส้ิน  8,923  คน จ าแนกเป็นชาย  4,475  คน หญิง 4,448 คน และมีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 2,304  
ครัวเรือน ซึ่งจะดูได๎จากตารางเปรียบเทียบ  

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
2560 2561 2562 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 แคน 283 285 568 283 282 565 289 287 576 

2 ดงบังใต๎ 351 333 684 350 335 385 341 333 674 

3 กุดก่ัว 485 522 1,007 487 517 1,004 487 508 995 

4 โนนยาง 307 285 592 311 288 599 312 288 600 

5 ดงบังเหนือ 428 425 853 426 421 847 420 418 838 

6 ยาง 303 292 595 305 292 597 308 296 604 

7 วังไฮ 152 175 327 153 177 330 154 177 331 

8 วังพระ 357 333 690 358 340 698 362 345 707 

9 ดงบัง 480 468 948 478 472 950 481 478 959 

10 นาค าน๎อย 197 204 401 195 213 408 190 210 400 

11 โนนแดง 309 314 623 315 314 629 312 313 625 

12 แคนเหนือ 362 343 705 359 346 705 360 349 709 

13 โนนงาม 165 186 351 166 179 345 163 181 344 

14 หนองสิม 294 261 555 292 261 553 296 265 561 

 รวม 4,473 4,426 8,899 4,478 4,437 8,915 4,475 4,448 8,923 
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  3.2 ช่วงอายุและจ้าประชากร 
 

จ านวนประชากรที่อาศัยอยํูจริง * ณ  วันส ารวจ จ าแนกตามชํวงอายุจากผลการจัดเก็บข๎อมูลความจ าเป็นพื้นเป็น
พ้ืนฐานระดับต าบล (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2562 

ต าบลดอนมดแดง  อ าเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ช่วงอายุประชากร จ้านวนเพศชาย 

( คน ) 
จ้านวนเพศหญิง 

( คน ) 
จ้านวนรวม 

( คน ) 
น๎อยกวํา  1   ป ี

1 - 5 ปี 
6 - 12 ป ี

13  - 14 ป ี

15 - 18 ปี 
19 - 25 ปี 
26  - 34 ป ี

35 - 49 ปี 
50 - 59 ปี 
60 ปี ขึ้นไป 

 

8 

133 

305 

76 

181 

320 

350 

661 

427 

552 

 

16 

110 

290 

97 

184 

295 

312 

710 

447 

617 

 

24 

243 

585 

173 

365 

615 

662 

1,371 

874 

1,169 

 

รวมทั้งหมด 3,013 3,078 6,091 

 

4. สภาพทางสังคม 

 4.1  การศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน   4   แหํง   (ข้อมูล  ณ  เดือน มิถุนายน  2562)   
จ านวนนักเรียน 112  คน 

โรงเรียนประถมศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษา    จ านวน    5    แหํง (โรงเรียนสังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล  ณ เดือน มิถุนายน  2562     
จ านวนนักเรียน 795 คน 

 

4.2  การสาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน     1 แหํง 
-  สถานพยาบาลเอกชน    จ านวน    2 แหํง 
-  อสม.      จ านวน  138 คน 
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 4.3 ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

-  จุดตรวจประจ าต าบล    จ านวน     1 แหํง 
-  สมาชิก  อปพร.    จ านวน  199  คน 

-  ชุดรักษาความปลอดภัยประจ าหมูํบ๎าน  จ านวน    14 แหํง 
 4.4 การสังเคราะห์ ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2562  
   - ผ๎ูสูงอายุ  จ านวน  1,238  คน 

   - คนพิการ  จ านวน  290  คน 

   - ผ๎ูปุวยเอดส์ (HIV) ทีแ่พทย์ได๎รับรองและท าการวินิจฉัย จ านวน  6  คน 

   - รับลงทะเบียน และประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
   

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
คมนาคม 

-  ถนนลาดยาง   จ านวน  3 สาย 

          -  ถนน  คสล.   จ านวน  111 สาย 

      -  ถนน  ลูกรัง   จ านวน  29 สาย 

-  สะพาน   จ านวน  8 แหํง 
-  ทํอระบายน้ า แยกเป็น   

บํอพัก    460   เมตร  
รางตัวยู   5,226   เมตร   
ทํอซีก   9,538  เมตร 

     

 5.2 การไฟฟ้า 
   มีระบบไฟฟูาครบทุกหมูํบ๎าน จ านวน  2,245  ครัวเรือน 

 5.3 การประปา 
   มีระบบประปาบาดาล หมูํบ๎าน  จ านวน  14  หมูํบ๎าน 

 

 5.4 โทรศัพท์ 
   - ปัจจุบันทุกหมูํบ๎านใช๎โทรศัพท์เคล่ือนที่เป็นสํวนใหญํ  

  -  หอกระจายขําว  จ านวน  14 แหํง 
   -  อินเตอร์เน็ตต าบล  จ านวน  2 แหํง 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 
  ประชากรสํวนใหญํประมาณร๎อยละ  80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได๎แกํ การท านา  
ไรํข๎าวโพด  ปลูกพริก และปลูกผัก ที่เหลือประกอบอาชีพสํวนตัวและรับจ๎าง 
  

 6.2 การประมง 
  เป็นการประกอบอาชีพการประมงสํวนใหญํมีการเล้ียงปลาในกระชัง ในแมํน้ ามูล  มีหมูํบ๎านดังนี้ 
หมูํที่ 1, 3, 5, 9, 10, 12  
 

 6.3 การปศุสัตว์   
  เป็นการประกอบการในลักษณะเล้ียงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชํน  การเลี้ยง
ไกํ  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  

 

 6.4 การบริการ 

ประเภทผู้ประกอบการ  หนํวยธุรกิจในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล   ดังนี้ 
  ร๎านค๎า    80  แหํง 

   โรงสี    24  แหํง 
  ร๎านค๎า/ปั๊มน้ ามัน   15  แหํง 
  ร๎านเสริมสวย   5  แหํง 
  ร๎านขายหีบศพ   1  แหํง 
  ร๎านขายกาแฟ   2  แหํง 
  ร๎านอาหาร   2  แหํง 
  อํูซํอมรถ   10  แหํง 
  รีสอร์ท    1  แหํง 
  ร๎านอินเตอร์เน็ต   2  แหํง 
  ร๎านวัสดุกํอสร๎าง   6  แหํง 
  โรงพิมพ์    1  แหํง 

 

 6.5  การท่องเที่ยว 

  เจดีย์สองสมเด็จ  บ๎านแคน  หมูํที่  1  ต าบลดอนมดแด 

  เกาะดอนมดแดง  บ๎านแคน  หมูํที่  1 ต าบลดอนมดแดง 
 6.6 อุตสาหกรรม 

  ต าบลดอนมดแดง ไมํมีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
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 6.7 การพาณิชย์ และกลุ่มอาชีพ 

การรวมกลุ่มอาชีพ  จ้านวน  113  กลุ่ม  ประกอบด้วย 

กลํุมอาชีพด๎านการเกษตร เชํน กลํุมผ๎ูใช๎น้ าเพื่อการท านาปรัง กลํุมผ๎ูเลี้ยงสัตว์ 
การค๎าและการพาณิชย์ เชํน กลํุมป้ัมน้ ามัน กลํุมท าขนมหวาน 

กลํุมอาชีพด๎านงานฝีมือ เชํน กลํุมจักสานไม๎ไผํ กลํุมท าไม๎กวาด กลํุมเย็บผ๎า 

กลํุมอาชีพด๎านการบริการ เชํน กลํุมเสริมสวย 

โดยกลํุมอาชีพตํางๆ เป็นการรวมตัวของประชาชนในชุมชน มีทั้งท่ีจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และรวมกลํุมท า
โดยไมํได๎จดตั้งกลํุมวิสาหกิจชุมชน  
 6.8 แรงงาน 

  ประชากรสํวนใหญํประมาณร๎อยละ  80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได๎แกํ การท านา  
ไรํข๎าวโพด  ปลูกพริก และปลูกผัก ที่เหลือประกอบอาชีพสํวนตัวและรับจ๎าง 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

 7.1 การนับถือศาสนา 

  ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ โดยมีข๎อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 
  สถาบัน และองค์กรทางศาสนา  

มีวัด จ านวน  9 แหํง ดังนี้ 
   1.วัดบ๎านแคน  สถานที่ตั้ง หมูํที่ 1  บ๎านแคน  
   2.วัดดงบังใต๎   สถานที่ตั้ง หมูํที่ 2 บ๎านดงบังใต๎ 
   3.วัดสิงหาญ    สถานที่ตั้ง หมูํที่ 3 บ๎านกุดกั่ว 

   4.วัดบ๎านโนนยาง  สถานที่ตั้ง หมูํที่ 4 บ๎านโนนยาง 
   5.วัดดงบังเหนือ  สถานที่ตั้ง  หมูํที่ 5 บ๎านดงบังเหนือ 

   6.วัดบ๎านยาง  สถานที่ตั้ง  หมูํที่ 6 บ๎านยาง 
   7.วัดเทพนิมิตร  สถานที่ตั้ง หมูํที่ 1 บ๎านแคน 

   8.วัดบ๎านวังพระ  สถานที่ตั้ง  หมูํที่ 8 บ๎านวังพระ 

   9.วัดนอกบูรพา(วัดบ๎านนาค าน๎อย) สถานที่ตั้ง  หมูํที่ 10 บ๎านนาค าน๎อย 
 

  ส้านักสงฆ์  จ้านวน 2 แห่ง  ดังน้ี 

   1.ส านักสงฆ์วังไฮ   สถานที่ตั้ง  หมูํที่ 7 บ๎านวังไฮ 

   2.ส านักสงฆ์ มูลนิมิตรธรรมาสานุสรณ์  สถานที่ตั้ง  หมูํที่ 9 บ๎านดงบัง 
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7.2 ประเพณีและงานประจ้าปี 

 - งานวันเด็กแหํงชาติ        เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 

 - วันมาฆบูชา    วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 

 - บุญผะเวสสันดร   เดือนมีนาคม 

 - งานร าลึกดินแดนกํอนประวัติศาสตร์ราชธานีอุบล  บริเวณเกาะดอนมดแดง  เดือน เมษายน 

 - ประเพณีสงกรานต์   13 เมษายน 

 - วันวิสาขบูชา    วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 

 - สูตรบ๎านกํอนลงนา    ขึ้น 8 ค่ าเดือน 6 เป็นต๎นไป 

 - บุญซ าฮะ (บุญเดือน 7 )   เดือนมิถุนายน 

 - วันอาสาฬหบูชาและบุญเข๎าพรรษา    วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 

 - วันแมํแหํงชาติ    12 สิงหาคม 

 - บุญข๎าวประดับดิน   เดือนสิงหาคม 

 - บุญข๎าวสาก    เดือนกันยายน 

 - บุญสังฆทานเผือกมัน   เดือนตุลาคมกํอนออกพรรษา 

 - บุญออกพรรษา    วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 

 - บุญกฐินสามัคคี    หลังออกพรรษาก าหนด 1 เดือน 

 - ประเพณีลอยกระทง   วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 

 - วันขึ้นปีใหมํ     1 มกราคม 

 

7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาที่โดดเด่น  คือ  
   ดนตรี และนาฏศิลป์ไทย  หมูํที่  3 บ๎านกุดก่ัว  ต าบลดอนมดแดง 
   ดนตรี และนาฏศิลป์ไทย  หมูํที่  5 บ๎านดงบังเหนือ  ต าบลดอนมดแดง 
   การแพทย์แผนไทย  หมูํที่  3 บ๎านกุดก่ัว  ต าบลดอนมดแดง 
   การแพทย์แผนไทย  หมูํที่  9 บ๎านดงบัง  ต าบลดอนมดแดง 
   การท าไม๎กวาด  หมูํที่  7  บ๎านวังไฮ ต าบลดอนมดแดง 
   การจักรสาน  หมูํที่  3  บ๎านกุดก่ัว ต าบลดอนมดแดง 
   หัตถกรรม  หมูํที่  3 บ๎านกุดก่ัว ต าบลดอนมดแดง 
  ภาษาถิ่น  คือ 

   ภาษาอิสาน และภาษากลาง 
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 7.4 สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก 

1. ผลิตภัณฑ์แปรรูปชาใบหมํอน  ม.13 

2. ผ๎าลายกาบบัว, ผ๎าลายจิก, ชุดเส้ือผ๎า ม.4, ม.5, ม.6 

3. ปุ๋ยชีวภาพ  ม.6 

4. เครื่องเฟอร์นิเจอร์ไม๎ไผํ  ม.2, 7, และ ม.14 

5. ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน  ม.5, 13 

6. ผลิตภัณฑ์จากนาบัว  ม.3 

7. กลํุมท าไม๎กวาด  ม.7 

 

 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

   8.1  น้้า  ที่ใชํในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได๎จากน้ าฝน และน้ าดิบจากน้ าผิวดิน  ซึ่งจะต๎องน ามา
ผํานกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต๎ดินมีปริมาณน๎อย  ไมํสามารถน าขึ้นมาใช๎ให๎พอเพียงได๎ และบาง
แหํงเค็ม ไมํสามารถใช๎ดื่มและอุปโภคได๎ 

   8.2  ป่าไม้  ในเขตต าบลดอนมดแดงไมํมีปุาไม๎ 
   8.3  ภูเขา  ในเขตต าบลดอนมดแดงไมํมีภูเขา 
   8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของต าบลดอนมดแดงสํวนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยํูอาศัย  ร๎านค๎า  สถาน
ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน๎อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได๎แกํ  
ดิน  น้ า  ต๎นไม๎  อากาศที่ไมํมีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากวําพื้นที่บางสํวนเป็นดินเค็ม  น้ าใต๎ดินก็เค็ม  หรือไมํก็เป็น
น้ ากรํอย  ไมํสามารถที่จะน าน้ าจากใต๎ดินมาใช๎ในการอุปโภค -บริโภคได๎ได๎ ต๎องอาศัยน้ าดิบจากแหลํงอ่ืน  และ
น้ าฝน 

 

 

******************************** 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1 ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โดยที่รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให๎รัฐพึงจัดให๎มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอยํางย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช๎เป็นกรอบในการจัดท าแผนตํางๆให๎สอดคล๎อง
และบูรณาการกันเพ่ือให๎เกิดเป็นพลังผลักดันรํวมกันไปสํูเปูาหมายดังกลําว โดยให๎เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
วําด๎วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และตํอมาได๎มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผล
บังคับใช๎เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบใน
การจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนทุกภาค
สํวนด าเนินการให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต๎องน าไปสํูการปฏิบัติเพ่ือให๎ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชํวงเวลาดังกลําว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
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                วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

                      “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” เพ่ือสนองตอบตํอ
ผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แก ํการมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยํูอยํางม่ันคง และย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยํูรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มีความมั่นคงทางสังคม
ทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยํูดีมีสุขของประชาชน ความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวําง
ประเทศ และการอยํูรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงทั้งภายในประเทศ 

และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น าไปสํูการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอํุน ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยํูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความย่ังยืนจน 

เข๎าสํูกลํุมประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยํูดีมีสุขได๎รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยํางทั่วถึงทุกภาคสํวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชนที่อยํูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข๎มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต๎องมีความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตํางๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให๎สามารถสร๎าง
รายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคตเพ่ือให๎สอดรับ
กับบริบทการพัฒนาที่เปล่ียนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค๎าอยํางแนํนแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให๎เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไปได๎ ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
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ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได ๎และคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนให๎เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยํูบนหลักการใช๎ การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอยํางย่ังยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอส่ิงแวดล๎อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม และ
สอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและส่ิงแวดล๎อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางย่ังยืนและให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน  และทุกภาคสํวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และย่ังยืน  โดยมี
เปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร๎างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์สํวนรวม 

โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด๎วย 

1) ความอยํูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

2) ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได๎ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

4) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล๎อม และความย่ังยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
   ( 1 ) การรักษาความสงบภายในประเทศ 

   ( 2 ) การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง 
   ( 3 ) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอความม่ันคงของชาติ 
   ( 4 ) การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร 

ภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ 

   ( 5 ) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

   ( 1 ) การเกษตรสร๎างมูลคํา 

   ( 2 ) อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต 

   ( 3 ) สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว 

   ( 4 ) โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

     ( 5 ) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ 
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   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

( 1 ) การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 

( 2 ) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 

( 3 ) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

( 4 ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

( 5 ) การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
( 6 ) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

( 7 ) การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

( 1 ) การลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

( 2 ) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
( 3 ) การเสริมสร๎างพลังทางสังคม 

( 4 ) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง 
5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

( 1 ) สร๎างการเติบโตอยํางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

( 2 ) สร๎างการเติบโตอยํางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

( 3 ) สร๎างการเติบโตอยํางย่ังยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ 

( 4 ) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎นความเป็น 

               เมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่อง 
( 5 ) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอส่ิงแวดล๎อม 

( 6 ) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

( 1 ) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และให๎บริการอยําง 
สะดวกรวดเร็ว โปรํงใส 

( 2 ) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยง 
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที ่  

( 3 ) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุกภาคสํวนมี 
สํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ 

( 4 ) ภาครัฐมีความทันสมัย 

( 5 ) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมี 

                 ความสามารถสูง มุํงม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

( 6 ) ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

( 7 ) กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําที่จ าเป็น 

( 8 ) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดยเสมอภาค 
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  1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ได๎จัดทาขึ้นใน
ชํวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปล่ียนแปลงอยํางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล๎ชิดกันมากขึ้น 

โดยได๎น๎อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตํอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 – 11 เพ่ือเสริมสร๎างภูมิค๎ุมกันและชํวยให๎สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยํูได๎อยํางมั่นคง เกิด
ภูมิค๎ุมกัน และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอยํางเหมาะสม สํงผลให๎การพัฒนาประเทศสํูความสมดุลและย่ังยืน 

  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ (สศช.) ได๎จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งเป็นแผนหลัก
ของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง
การปรับโครงสร๎างประเทศไทยไปสํูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได๎ให๎
ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสํวน ทั้งในระดับกลํุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ
ในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยํางกว๎างขวางและตํอเนื่อง เพ่ือรํวมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

รวมทั้งรํวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุํงสํู “ความมัน่คง มั่งค่ัง และย่ังยืน” 

  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปล่ียนที่ส าคัญในการเชื่อมตํอกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสํูการปฏิบัติ โดยในแตํละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได๎ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร๎อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต๎องดาเนินการให๎เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในชํวง 5 ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร๎อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให๎สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได๎ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให๎การพัฒนาเป็นไปอยํางมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสํูการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ีย่ังยืนของสังคมไทย 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

2. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   3. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางย่ังยืน  

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสํูความมั่งค่ัง 
และย่ังยืน  

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

10. ยุทธศาสตร์ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

 

 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

  1) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

       ( 1 ) เพ่ิมศักยภาพการแขํงขันด๎านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต  
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด๎านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยว  การ
ตั้งองค์กรรํวมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือสํงเสริมอ านวยความสะดวกด๎านการค๎าการลงทุน และสํ งเสริม
ความรํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 

       ( 2 ) สร๎างคนให๎มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให๎มีสุขภาวะดีทั้งรํางกาย จิตใจและสติปัญญา  
รอบรู๎   เทําทันการเปล่ียนแปลง  สามารถด ารงชีพได๎อยํางมีคุณภาพ 

       ( 3 ) สร๎างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให๎เข๎มแข็ง เพ่ือสร๎างความมั่นคงด๎านอาหาร  แก๎ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได๎อยํางอบอํุน 

       ( 4 ) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมให๎สมบูรณ์ โดยเรํงอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุา
ไม๎ให๎ได๎ 15.9 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุํมน้ า พัฒนาแหลํงน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับย้ังการแพรํกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสํงเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
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  2)  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  ประเด็นการพัฒนา 
   ( 1 )  การสํงเสริมเกษตรอินทรีย์ การค๎าการลงทุน และการทํองเที่ยว 

   ( 2 )  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร๎างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 

   ( 3 )  การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอส่ิงแวดล๎อม 

   ( 4 )  การเสริมสร๎างความมั่นคง 
 

  3)  แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี   
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

   “เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล” 

ประเด็นการพัฒนา 

  จังหวัดอุบลราชธานี ได๎ก าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด ไว๎ 5 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาเมืองนําอยํูทันสมัยและเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประซาซน  
 ยุทธศาสตร์ที่  2 การสํงเสริมการค๎าและการลงทุน 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 การสํงเสริมและการพัฒนาการทํองเที่ยวเซิงคุณภาพ  
 ยุทธศาสตร์ที่  4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค๎าเกษตรสํูสากล  
 ยุทธศาสตร์ที่  5 การสร๎างความม่ันคงและความปลอดภัยของประซาซน 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประซาซน 

 1.วัตถุประสงค์ 
1) การสร๎างเสริมพลเมืองให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณคําและพ่ึงพาตนเองได๎ตามหลักชอง ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
2)การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับไหได๎มาตรฐาน  
3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เป็นมิตรกับ 

ส่ิงแวดล๎อมและสุขภาพ 

4) พัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 

 2.เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1) ร๎อยละผ๎ูปุวยโรคเบาหวานรายใหมํ ไมํเกินร๎อยละ 4 ตํอปี (ชองผ๎ูปุวยที่มาตรวจ 
รักษาพยาบาลทั้งจังหวัด) 

2) ร๎อยละที่ลดลงของจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได๎ต่ ากวําเกณฑ์. ร๎อยละ 24 ตํอปี 

3) ร๎อยละชองครัวเรือนเกษตรกรที่น๎อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการประกอบ อาชีพ
เทียบเทํากับจ านวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดของจังหวัด เปูาหมาย 4 ปี ร๎อยละ 60 

4) ร๎อยละของรายได๎ตํอหัวของประชากร(Per Capita:GPP) ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 2.4 ตํอปี 

5) ร๎อยละของผลคะแนนการสอบในแตํละระดับชั้น เฉล่ียทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
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6) ร๎อยละของระยะทางเส๎นทางคมนาคมที่ได๎รับการยกระดับมาตรฐานทางที่เพ่ิมข้ึน ร๎อยละ 3 
ตํอปี 

7) ร๎อยละของปริมาณขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค๎างได๎รับการจัดการอยํางถูกต๎องตาม หลัก
วิชาการเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 60 ตํอปี 

8) ร๎อยละของการเพ่ิมสัดสํวนการใช๎พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ 
เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 3 ตํอปี  

 3.แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือให๎ประซาซนเข๎าถึงได๎ทุกกลํุมวัย  
2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพซองบุคคลด๎านตํางๆ ในทุกชํวงวัย  
3) พัฒนาระบบผังเมืองโครงสร๎างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ให๎มีความทันสมัย และปลอดภัย 

4) สํงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือรองรับการเข๎าสํู Thailand ๔.๐  
5) จัดการทรัพยากรธรรมซาติ พลังงาน และส่ิงแวดล๎อมที่เป็นมิตรตํอเมืองนําอยํู พันสมัย 

6) สํงเสริมการใช๎แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร  
7) สร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการซองรัฐอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน  
1. วัตถุประสงค์ 

  1) สํงเสริมการผลิตและกระจายสินค๎าเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางการค๎า การลงทุบในภูมิภาค  
  2) เชื่อมโยงการค๎าการลงทุนในแถบประเทศอินโดจีน 

 2. เป้าหมายและตัวขี้วัด 
  1) มูลคําการลงทุนเพ่ิมข้ึนเปูาหมาย 4 ปี ร๎อยละ 2 ตํอปี 

2) มูลคําการค๎าชายแดนเพ่ิมขึ้นเปูาหมาย 4 ปี ร๎อยละ 3.4 

 3. แนวทางการพัฒนา 

  1) พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบการให๎บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพ่ือสนับสนุน 

 การค๎า การลงทุน 

  2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรค๎านการค๎า การลงทุน เพื่อสร๎างโอกาสและเพ่ิมซีด ความสามารถใน
 การแขํงขัน  
  3) ยกระดับการผลิตสินค๎าและบริการให๎ไค๎มาตรฐาน 

  4) สํงเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความรํวมมือทางการค๎า การลงทุน ทั้งในและตํางประเทศ  
  5) พัฒนาและยกระดับดํานการค๎าชายแดนเพ่ืออ านวยความสะดวกแกํนักลงทุนและ  
 ผ๎ูประกอบการทั้งในและตํางประเทศ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

 1.วัตถุประสงค์  
1) การสํงเสริมและการพัฒนาการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติ   

2) ให๎มีความย่ังยืน เพ่ือรองรับนักทํองเที่ยวขาวไทยและขาวตํางชาติ ตลอดทั้งปี 

 2.เป้าหมายและตัวขี้วัด 

  1) ร๎อยละที่เพ่ิมข้ีนของรายได๎จากการทํองเที่ยว คําเปูาหมายรวม 4 ปีร๎อยละ 16 

  2) ร๎อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนนักทํองเที่ยว คําเปูาหมายรวม 4 ปีร๎อยละ 20 

3. แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนากิจกรรมและแหลํงทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพและความหลากหลาย 

2) พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานระบบการให๎บริการโลจิสติกส์และส่ิงอ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับ 
การทํองเที่ยว 

3) ยกระดับการผลิตสินค๎า การบริการและการทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานเพ่ือสร๎างโอกาสและ เพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแขํงขัน 

4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน 

5) สํงเสริมการประซาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาดเพ่ือพัฒนาความรํวมมือทางการ ทํองเที่ยว
ทั้งในและตํางประเทศ 

6) สํงเสริมการทํองเที่ยวเซิงอนุรักษ์ ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทํองเที่ยวเซิงเกษตร ทํองเที่ยว ทาง
ธรรมชาติ 

ประเด็นการพัฒนาที ่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 

1. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการผลิตของสินค๎าเกษตร 

2) เพ่ิมมูลคําสินค๎าเกษตรด๎วยการผลิตและการแปรรูปให๎มีมาตรฐานโดยใช๎เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมสมัยใหมํ 

3) เกษตรกรมีความเข๎มแข็งพ่ึงพาตนเองได๎อยํางมั่นคงและย่ังยืนบนพ้ืนฐานชองความพอเพียง 
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1) มูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มข้ึนเฉล่ียร๎อยละ 3 ตํอปี  
2) ร๎อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่น๎อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการเกษตร 

เปูาหมาย 4 ปี ร๎อยละ 60 

 3) ร๎อยละเกษตรกรที่ผํานเกณฑ์ Smart Farmer (เกษตรปราดเปรื่อง) เปูาหมาย 4 ป ีร๎อยละ40 

3. แนวทางการพัฒนา 

1) เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรทั้งด๎านปริมาณและคุณภาพด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
2) พัฒนา/สํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรและการแปรรูปให๎ไค๎คุณภาพมาตรฐานสากล 

เพ่ือการสํงออก 
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3) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผ๎ูเกี่ยวข๎องด๎านการเกษตรเพ่ือรองรับนโยบาย
Thailand  4.0 

4) สํงเสริมเกษตรกรให๎พัฒนาตนเองโดยใช๎หลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยของประชาซน  

 1.วัตถุประสงค์ 
1) พิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร๎างความปรองดองสมานฉันท์  
2) ประซาซนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสมอภาค เป็นธรรม  
3) พ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคงและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ๎าน  
4) สร๎างความสอดคล๎องค๎านความม่ันคงให๎สนับสนุนเศรษฐกิจและสังคม ให๎มีความเข๎มแข็ง 

2.เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1) สถิติอาชญากรรมลดลง ร๎อยละ 25 ตํอปี 

2) สถิติของการจับกุมคดียาเสพติดเพ่ิมข้ึนเปูาหมาย 4 ปี ร๎อยละ 24 

3) จ านวนกิจกรรมเพ่ือพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร๎างความ
ปรองดองสมานฉันท์ในพ้ืนที่ 

4) จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่เสริมสร๎างความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือน
บ๎านไมํน๎อยกวํา 24 ครั้งตํอปี 

5) จ านวนความตกลงทางเศรษฐกิจตามกรอบความรํวมมือด๎านความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและ สังคม เปูาหมาย 4 ปี ร๎อยละ 20 

3. แนวทางการพัฒนา 

1) รักษาความสงบเรียบร๎อย สร๎างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประซาซน ใน
พ้ืนที่และตามแนวชายแดน 

2) สํงเสริมความสัมพันธ์อันดีและความรํวมมือในการปูองกันและแกไขปัญหาข๎ามชาติ ทั้งด๎าน
ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพ่ือนบ๎าน  

3) สํงเสริมความรํวมมือและการจัดระเบียบในสังคม/ขุมซนตํางๆ ให๎มีความเข๎มแข็งทั้งใน 
ด๎านการด ารงชีวิตและด๎านเศรษฐกิจ 

 

 1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

   ( 1 )  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

   ( 2 )  ด๎านงานสํงเสริมคุณภาพชีวิต 

   ( 3 )  ด๎านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร๎อย 

   ( 4 )  ด๎านการวางแผน  การสํงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทํองเที่ยว 

   ( 5 )  ด๎านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 

   ( 6 )  ด๎านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

   ( 7 )  ด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.1  วิสัยทัศน์ 

“องค์การบริหารส่วนต้าบลดอนมดแดง  จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารที่มีประสิทธิผล   
การบริการมีคุณภาพ  ทันสมัย  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   แนวทางท่ี  1  กํอสร๎าง ปรับปรุง  บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท๎า ทํอระบายน้ า 

   แนวทางท่ี  2  การพัฒนาระบบจราจร ระบบไฟฟูา 

   แนวทางท่ี  3  การพัฒนาแหลํงน้ าอุปโภค/บริโภคและแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร 

  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจ 

   แนวทางท่ี  1  การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพ 

   แนวทางท่ี  2  การพัฒนากลํุมกองทุนหมุนเวียน 

   แนวทางท่ี  3  การพัฒนาเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

   แนวทางท่ี  1  การเสริมสร๎างชุมชนเข๎มแข็ง 

   แนวทางท่ี  2  การพัฒนาสาธารณาสุข 

   แนวทางท่ี  3  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

   แนวทางท่ี  1  สร๎างจิตส านึก  การก าจัดขยะ  พัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล๎อม 

   แนวทางท่ี  2  การค๎ุมคําดูแลรักษาท่ีสาธารณะสมบัติของแผํนดิน 
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 ยุทธศาสตร์ที่  5  ระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

   แนวทางท่ี  1  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

   แนวทางท่ี  2  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   แนวทางท่ี  3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสถานที่ราชการ 

 2.3  เป้าประสงค์ 

            1.ประชาชนมีโครงสร๎างพื้นฐานที่เพียงพอตํอความต๎องการ 

2.ประชาชนมีรายได๎ตํอหัวตํอปีสูงกวําเกณฑ์  จปฐ. 
3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

4.ส่ิงแวดล๎อมไมํเป็นมลพิษ 

5.ระบบการบริหารงานแบบมุํงผลสัมฤทธ์ิ 

 

2.4   ตัวช้ีวัด 

   1 )  ประชาชนในต าบลดอนมดแดงมีแหลํงน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร๎อยละ  5 

   2 )  ในเขตต าบลดอนมดแดงมีโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎ประชาชนได๎ใช๎บริการร๎อยละ  80  
   3 )  ประชาชนมีความรู๎มากข้ึนร๎อยละ 90  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยํู 

   4 )  ประชาชนในเขตต าบลดอนมดแดงร๎อยละ 80 มีความรู๎และมีสํวนรํวมในการพัฒนาการ
ทํองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   5 )  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร๎อยละ  10  
   6 )  ประชาชนมีรายได๎เพ่ิมขึ้นในอัตราร๎อยละ 5  และพ่ึงตนเองได๎มากขึ้น 

   7 )  ประชาชนในเขตต าบลดอนมดแดงร๎อยละ  60  นําอยํูอยํางสงบสุข  
   8 )  การบริการจัดการของต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร๎อยละ  60  
   9 )  การบริการจัดการของต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร๎อยละ  60  

 

2.5  ค่าเป้าหมาย 

 1 )  ด๎านการได๎รับบริการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎มีความสะดวกและรวดเร็ว  

 2 )  ประชาชนมีความรู๎และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม   

 3 )  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได๎เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได๎   

 4 )  มลภาวะและส่ิงแวดล๎อมไมํเป็นพิษท าให๎ชุมชนนําอยํูอยํางสงบสุข    

 5 )  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน  
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2.6  กลยุทธ์ 

1)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร๎างแหลํงน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก๎ไขปัญหาน้ าทํวมและน้ าแล๎ง 

2)  สํงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด๎านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให๎เป็นผ๎ูมีคุณภาพ
มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

3)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ สํงเสริมให๎เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
ลดต๎นทุน  เพ่ิมมูลคําผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให๎มีคุณภาพ สํงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค๎าทางการเกษตร สํงเสริมให๎มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหนํวยและเพ่ือการอนุรักษ์  และ
เพ่ิมชํองทางตลาด 

4)  สํงเสริมชุมชนให๎เข๎มแข็ง พัฒนาบทบาทของผ๎ูน าชุมชน  คณะกรรมการหมูํบ๎านและชุมชนให๎
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู๎งอายุ  ผู๎พิการ  ผู๎ด๎อยโอกาส  ประชาชน และค๎ุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท๎องถิ่น   

5)  ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหนํายยาเสพติดในทุกระดับ 

6)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให๎บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ
ต๎องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม) สํงเสริมสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให๎มีสุขภาพแข็งแรง  

7)  สํงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎สอดคล๎องกับความจ าเป็น
และความต๎องการของประชาชน กํอสร๎าง ปรับปรุงเส๎นทางการคมนาคมอยํางทั่วถึง 

8)  พัฒนาฟื้นฟูและสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท๎องถิ่น
โคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานตํอและเชื่อมโยงสูํกิจกรรมการทํองเที่ยว 

9)  ปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให๎ได๎รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู๎ 

10)  เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  11)  สํงเสริม  สนับสนุนและรํวมมือกับสํวนราชการ  หนํวยงานตํางๆ  ในการเตรียมความพร๎อม
ในการปูองกันภัย และการชํวยเหลือผ๎ูประสบภัย ติดตั้งระบบกล๎องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ 
สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ๎านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจร 
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12)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล๎อม แหลํงน้ า ลํุมน้ าล าคลองและปุาไม๎ให๎มีความ
อุดมสมบูรณ ์สร๎างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล๎อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 1)  การพัฒนาชุมชนให๎นําอยํูมีความเข๎มแข็ง โดยได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

 2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

 3)  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข๎มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
 4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล๎อมท่ีมีอยํางย่ังยืน 

 5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 

 

2.8 แผนงาน 

 1) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 

 2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 3) แผนงานการศึกษา 
 4) แผนงานสาธารณสุข 

 5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 6) แผนงานเคหะและชุมชน 

 7) แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง 
 8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 9) แผนงานงบกลาง 
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3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์พัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลดอนมดแดง เพ่ือ
ก าหนดทิศทาง สถานะองค์กร Positioning  ดังนี้  

1. จุดแข็ง (Strength : S)   
- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 ศูนย์และบุคลากรพร๎อมให๎บริการประชาชน 

- อาคารสถานที่อยํูในเส๎นทางหลักสามารถผํานเข๎าสํูอ าเภออ่ืน ๆ และจังหวัดพร๎อมบริการ
ประชาชน  

- มีการก าหนดบุคลากรในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือเพ่ิมอัตราก าลังในการพัฒนาองค์กร และ
การให๎บริการแกํประชาชนในอนาคต 

- มีเครือขํายถนนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และสามารถเข๎าสํูพ้ืนที่หมูํบ๎านได๎รวดเร็ว 

- มีแหลํงพื้นท่ีการเกษตร และแหลํงน้ าจ านวนมาก เชํน แมํน้ ามูล ล าเซบก ห๎วยวังโฮ     บึง
สวะ  ฯลฯ สามารถน ามาใช๎ เพ่ือการเกษตร การประมง และการประปาได๎เป็นอยํางดี 

- มีการรวมกลํุมอาชีพทุกหมูํบ๎านเพื่อจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน 

- มีการรวมกลํุมของประชาชนด าเนินการอยํางตํอเนื่องและเข๎มแข็งของศูนย์พัฒนาครอบครัว
และได๎รับรางวัลปี  2557 และอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือนซึ่งเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

2. จุดอ่อน (Weakness : W) 
- บุคลากรบางสํวนมีสมรรถนะต่ า 
- ระบบสารสนเทศยังไมํเพียงพอและได๎มาตรฐาน 

- การจัดสรรเข๎าสํูต าแหนํงในแผนอัตราก าลัง  3 ปี ยังไมํครบทุกต าแหนํง 
- งบประมาณโครงการขนาดใหญํไมํเพียงพอ 

- กลํุมอาชีพไมํเข๎มแข็ง และขาดความรู๎ด๎านการตลาดการบริหารจัดการด๎านตําง ๆ 

- ประชาชน และภาคเอกชนขาดจิตใจส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล๎อม 

- เกษตรกรสํวนใหญํขาดความสามารถในการจัดการกลํุมเกษตร และการน าเทคโนโลยีมาใช๎ใน
การเพ่ิมผลผลิตการเกษตร การตลาด การเงิน ลงทุน และกรรมสิทธ์ิในที่ดินท ากิน 

- แรงงานขาดการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล๎องกับตลาดแรงงาน 
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3. โอกาส (Opportunity : O) 
- นโยบายของรัฐบาลมีการพัฒนาอยํางมีคุณภาพ สมดุล ย่ังยืน และมีภูมค๎ุมกันที่ดีตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความสงบแหํงชาติ และคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนากลํุมจังหวัด/จังหวัด 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 

- ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  

- วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ดีงาม 

- พระราชบัญญัติก าหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 

4. อุปสรรค (Threat : T) 
- มีปัญหาเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเกิดข้ึนทุกปี ท าให๎เกิดความเสียหาย และประชาชนได๎รับความ

เดือดร๎อน 

- การเปล่ียนแปลงของสภาวะโลกร๎อน 

- ขาดความตํอเนื่องของนโยบายรัฐบาลรวมทั้งปัญหาความขัดแย๎งทางการเมือง 
- การระบาดของโรคพืช และศัตรูพืช 

- การระบาดของโรคประจ า เชํน โรคไข๎เลือดออก โรคฉี่หนู 
- คํานิยมของประชาชนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงกระแสบริโภคนิยมท าให๎มีภาระคําใช๎จํายมากข้ึน 

- คํานิยมของเด็กเยาวชน ตามกระแสตะวันตกท าลายวัฒนธรรม และวิถีชุมชน 

- ความผันผวนของราคาสินค๎าภาคการเกษตร และกลไกตลาด 
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3.2ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัด 

THAILAND ๔.๐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

 ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี

 

ความมั่นคง 
การสร๎างความสามารถ 

ในการแขํงขัน 

การพัฒนาและ 

เสริมสร๎างศักยภาพคน 

การสร๎างโอกาสความเสมอภาค
และเทําเทียมกันทางสังคม 

การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

การเสริมความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล๎าในสังคม 

การสร๎างความเข๎มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
เพ่ือการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 

 

ด๎านความมั่นคง 

การเพิ่มประสิทธภิาพและ 

ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส ์

ด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

การพัฒนาภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

การตํางประเทศ 

ประเทศเพ่ือนบ๎าน และภูมิภาค 

มั่นคง 

การสํงเสริมเกษตรอินทรีย์ การค๎าการลงทุน และ
การทํองเท่ียว 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร๎างโอกาส และ
ความเสมอภาคทางสังคม 

การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

การพัฒนาเมืองนําอยูํทันสมัยให๎เป็นเมอืงอัจฉริยะ 
และเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

การสํงเสริมการค๎า
และการลงทุน 

การสํงเสริมและการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวเชิงคุณภาพ 

การยกระดับการผลิตและ
แปรรูปสินค๎าเกษตรสูํสากล 

การสร๎างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของประชาชน 

มั่งค่ัง ยั่งยืน 

การเสริมสร๎างความมั่นคง 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ตํอ)  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต้าบล
ดอนมดแดง 

1. การพัฒนา
ด๎านโครง สร๎าง
พื้นฐาน 

5. การพัฒนาดา๎นการ
บริหารงานแบบมุํงสัมฤทธิ์ 

4. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

3. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็ง 

2. การพัฒนาดา๎น
เศรษฐกิจ 

 

เป้าประสงค ์

1. พัฒนา
สนับสนนุ และ
สํงเสริมโครง 
สร๎างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณปูโภค 
และการผลิตภาค
การเกษตรกรรม

5. พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร   
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม
อยํางเป็น
ระบบ 

 

4. พัฒนาดา๎น
เศรษฐกิจและ
สํงเสริมกลุํม
อาชีพตํางๆ 

 

3. สนับสนุน 
และสํงเสริมการ
จัดระเบียบ
สังคมในชุมชน
ให๎มีความมั่นคง
และคุ๎มครอง
ความปลอดภัย
ทางสังคม 

2. เสริมสร๎าง
ศักยภาพคน 
ครอบครัวสังคม 
และขบวนการ
เรียนรู๎ การมี
สํวนรํวมในการ
พัฒนาหมํูบ๎าน /
ชุมชน 

6. การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

 

7. พัฒนา 
การบริหาร
จัดการท่ีด ี

 

8. พัฒนา
ด๎าน
การศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

การพัฒนา 
โครงสร๎าง
พื้นฐาน

การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

การจัดระเบียบชุมชนสังคมและ 

การรักษาความสงบเรียบร๎อย 

การวางแผนสํงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และ

การทํองเท่ียว 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล๎อม 

บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิัญญาท๎องถ่ิน 

บริหารทรัพยากร 
ของ อปท. 

การพัฒนาเมืองนําอยูํทันสมัยให๎เป็นเมืองอัจฉริยะ 
และเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

การสํงเสริมการค๎า
และการลงทุน 

การสํงเสริมและการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวเชิงคุณภาพ 

การยกระดับการผลิตและ
แปรรูปสินค๎าเกษตรสูํสากล 

การสร๎างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของประชาชน 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทาง         
การพัฒนา 

แนวทางท่ี 1   กํอสร๎าง  
ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ถนน สะพาน ทางเท๎า  
ทํอระบายน้ า 

แนวทางท่ี 2            
การพัฒนาระบบจราจร 
ระบบไฟฟูา 
แนวทางท่ี 3  การพัฒนา
แหลํงน้ าอุปโภค/บริโภค
และแหลํงน้ าเพ่ือ
การเกษตร

แนวทางท่ี 1    การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

แนวทางท่ี 2    การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แนวทางท่ี 3  การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและสถานท่ี
ราชการ 

แนวทางท่ี 1      การ
สร๎างจิตส านึก การก าจัด
ขยะ พัฒนาชุมชนและ
สิ่งแวดล๎อม 

แนวทางท่ี 2        การ
ค๎ุมคําดูแลรักษาท่ี
สาธารณะสมบัติของ
แผํนดิน                                                                                 

แนวทางท่ี 1 การ
เสริมสร๎างชุมชนเข๎มแข็ง 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนา
สาธารณสุข 

แนวทางท่ี 3 การศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนา
และสํงเสริมอาชีพ 

แนวทางท่ี 2 การพัฒนา
กลุํมกองทุนหมุนเวียน 

แนวทางท่ี  3 การพัฒนา
เกษตรกรรม/  ปศุสัตว์ 

 

เป้าประสงค ์

1. พัฒนา
สนับสนนุ และ
สํงเสริมโครง 
สร๎างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณปูโภค 
และการผลิตภาค
การเกษตรกรรม

5. พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร   
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม
อยํางเป็น
ระบบ 

 

4. พัฒนาดา๎น
เศรษฐกิจและ
สํงเสริมกลุํม
อาชีพตํางๆ 

 

3. สนับสนุน 
และสํงเสริมการ
จัดระเบียบ
สังคมในชุมชน
ให๎มีความมั่นคง
และคุ๎มครอง
ความปลอดภัย
ทางสังคม

2. เสริมสร๎าง
ศักยภาพคน 
ครอบครัวสังคม 
และขบวนการ
เรียนรู๎ การมี
สํวนรํวมในการ
พัฒนาหมํูบ๎าน /
ชุมชน 

6. การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท๎องถิน่ 

 

7. พัฒนา 
การบริหาร
จัดการท่ีด ี

 

8. พัฒนา
ด๎าน
การศึกษา 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ) 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ 

 การพัฒนาระบบ  
 โครงสร๎างพืน้ฐาน     
 ระบบสาธารณูปโภค 

 สาธารณปูการ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
ความเป็นอยูํและการท านุ
บ ารุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

การสร๎างความเข๎มแข็ง 
ของชุมชนและสร๎าง
รายได๎ให๎แกํประชาชน 

การบริหารจัดการท่ีดี
และสํงเสริมการมีสํวน
รํวมของประชาชนในการ
พัฒนาท๎องถิ่น 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

 

แผนงาน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
สร๎าง
ความ
เข๎มแข็ง
ของชุมชน 

 แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม          
และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์             

แผนงาน
สาธารณ-

สุข 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

จ านวน 

82 

โครงการ 

 

จ านวน 

3 

โครงการ 
 

 

จ านวน 

65 

โครงการ 
 

 

 

จ านวน 

9 

โครงการ 
 

 

จ านวน 

87 

โครงการ 
 

 

จ านวน 

15 

โครงการ 
 

 

จ านวน 

100 

โครงการ 
 

 

จ านวน 

21 

โครงการ 
 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหาร   
งานท่ัวไป 

 

จ านวน 

12 

โครงการ 
 

 

จ านวน 

30 

โครงการ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  

การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองชําง องค์การ
บริหารสํวน
ต าบล 

ดอนมดแดง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 การพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจ 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

3 การพัฒนาด๎านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
และเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป 

 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักปลัด 

 

ส านักปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา 

 

แผนงานสาธารณสุข 

 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
 

แผนงานเคหะ และ
ชุมชน 

 

แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

 

ส านักปลัด 

 

กองสวัสดิการฯ 

 

 

กองชําง 
 

 

ส านักปลัด 

 

 

กองการศึกษาฯ 

ด าเนินงานอ่ืน 

 

 

 

งบกลาง 
 

 

 

กองสวัสดิการฯ 
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4 

 

 

การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล๎อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข 

 

แผนงานเคหะ และ
ชุมชน 

 

ส านักปลัด 

 

กองชําง 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

 

5 การพัฒนาด๎านการ
บริหารงานแบบมุํง
ผลสัมฤทธ์ิ 

บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด,  
กองคลัง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา 

 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
 

แผนงานเคหะ และ
ชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

 

กองสวัสดิการฯ 

 

 

กองชําง 

รวม 5  ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 10  แผนงาน 5  ส้านัก/กอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


