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แผนพัฒนาท้องถิ่น  5 ปี 
( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด  อ าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม 
 

ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
 ๑.  ด้านกายภาพ 
  ๑.๑   ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ทิศเหนือ       ติดต่อกับ ต ำบลโคกสูง  ต ำบลโคกสว่ำง อ ำเภอปลำปำก   
                     จังหวัดนครพนม 
ทิศใต้        ติดต่อกับ ต ำบลหนองบ่อ  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม    
                     และต ำบลแมดนำท่ม  อ ำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด 
                     สกลนคร 
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ ต ำบลวังยำง  อ ำเภอวังยำง  จังหวัด

นครพนม 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต ำบลด่ำนม่วงค ำ  อ ำเภอโคกศรีสุพรรณ  
                           และต ำบลเชียงสือ  อ ำเภอโพนนำแก้ว  จังหวัด 
                           สกลนคร 

    ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
- พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลำดเอียง  จำกตะวันตกเฉียงเหนือ  ไปทำง  
  ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ทำงทิศเหนือเป็นที่รำบสูง   

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
- ต ำบลยอดชำด   เป็นต ำบลที่มีฝนตกชุกในฤดูฝน  เพรำะได้รับอิทธิพล

จำกมำสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม  แบ่งออกเป็น  ๓  ฤด ู
ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่กลำงเดือน กุมภำพันธ์  -กลำงเดือนพฤษภำคม  ของทุกปี 
ฤดูฝน       เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคม  - กลำงเดือนตุลำคม  ของทุกปี 
ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคม  -  กลำงเดือนกุมภำพันธ์  ของทุกปี 

   
๑.๔  ลักษณะของดิน 

    - ต ำบลยอดชำดมีลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนลูกรัง  
   ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 
    - ต ำบลยอดชำด  มีแหล่งน้ ำที่เกิดข้ึนเองตำมธรรมชำติ เช่น  ห้วย   

หนอง  คลอง บึง  และแหล่งน้ ำที่ก่อสร้ำงข้ึน คือ  คลองส่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร  
   ๑.๖  ลักษณะของและป่าไม้ 
    -ต ำบลยอดชำดมีลักษณะของป่ำไม้เป็นป่ำเต็งรัง 
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๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
   ๒.๑  เขตการปกครอง 
    - ต าบลยอดชาดมีเขตการปกครอง  จ านวน   ๗  หมู่บ้าน 
   ๒.๒ การเลือกตั้ง 

- ต ำบลยอดชำด  มีกำรเลือกตั้งครั้งล่ำสุด  คือกำรลงประชำมติรับร่ำง
รัฐธรรมนูญ  เมือวันที่  ๗  สิงหำคม  ๒๕๕๙ 

๓.  ประชากร 
   ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

    -   มีจ ำนวนครัวเรือน  จ ำนวน   ๑,476  หลังคำเรือน 
   -   ประชำกร   จ ำนวน   ๕,๐๑6  คน 
 ประชำกรชำย  จ ำนวน   ๒,๕17  คน 
 ประชำชนหญิง  จ ำนวน    ๒,499 คน 
 

๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

บ้ำนยอดชำด หมู่ที่ 1 
๑. อำยุแรกเกิด –  ๑8 ป ี
๒. อำยุ 19 –  60 ปี  
๓. อำยุ  ๖๐  ปีขึ้นไป 

รวม 

 
125 
347 
81 

553 

 
126 
350 
101 
577 

 
 

 
๒51 
697 
182 

1130 

บ้ำนยอดชำด หมู่ที่ 2 
1. อำยุแรกเกิด –  ๑8 ป ี
2. อำยุ 19 –  60 ปี  
3. อำยุ  ๖๐  ปีขึ้นไป 

รวม  

 
49 

179 
50 

278 
 

 
58 

173 
52 

283 
 

 
107 
352 
102 
561 

บ้ำนหนอแคน หมู่ที่ 3 
1. อำยุแรกเกิด –  ๑8 ป ี
2. อำยุ 19 –  60 ปี  
3. อำยุ  ๖๐  ปีขึ้นไป 

รวม  

 
91 

244 
47 

382 

 
72 

219 
49 

340 

 
163 
463 
96 

722 

บ้ำนหนองบึง หมู่ที่ 4 
1. อำยุแรกเกิด –  ๑8 ป ี
2. อำยุ 19 –  60 ปี  
3. อำยุ  ๖๐  ปีขึ้นไป 

 
137 
389 
53 

 
129 
383 
69 

 
266 
772 
122 



 

 

                             

รวม  579 581 1160 
บ้ำนนำคอย หมู่ที่ 5 

1. อำยุแรกเกิด –  ๑8 ป ี
2. อำยุ 19 –  60 ปี  
3. อำยุ  ๖๐  ปีขึ้นไป 

รวม  

 
107 
267 
42 

416 

 
98 

254 
47 

399 

 
205 
521 
89 

815 
บ้ำนผักขะย่ำ หมู่ที่ 6 

1. อำยุแรกเกิด –  ๑8 ป ี
2. อำยุ 19 –  60 ปี  
3. อำยุ  ๖๐  ปีขึ้นไป 

รวม  

 
35 

121 
27 

183 

 
42 

115 
37 

194 

 
77 

236 
64 

377 
 
 
 

บ้ำนโนนแดง  หมู่ที่ 7 
1. อำยุแรกเกิด –  ๑8 ป ี
2. อำยุ 19 –  60 ปี  
3. อำยุ  ๖๐  ปีขึ้นไป 

รวม  
 

 
20 
92 
14 

126 

 
28 
75 
22 

125 

 
48 

167 
36 

251 

ต ำบลยอดชำด 
1. อำยุแรกเกิด –  ๑8 ป ี
2. อำยุ 19 –  60 ปี  
3. อำยุ  ๖๐  ปีขึ้นไป 

รวม  
 

 
564 

1639 
314 

2517 

 
553 
1569 
377 
2499 

 
1117 
3208 
691 
5016 

 
๔.  สภาพทางสังคม 

   ๔.๑  การศึกษา 
    -โรงเรียนเอกชน   จ ำนวน  - แห่ง 
    -โรงเรียนประถมศึกษำ  จ ำนวน   ๔  แห่ง  ได้แก่ 
     ๑.  โรงเรียนบ้ำนยอดชำดวิทยำ 
     ๒.  โรงเรียนบ้ำนหนองแคน 
     ๓.  โรงเรียนบ้ำนหนองบึง 
     ๔.  โรงเรียนบ้ำนผักขะย่ำนำคอยโนนแดง 
    -โรงเรียนมัธยมศึกษำ  จ ำนวน    ๑ แห่ง  ได้แก่ 
     โรงเรียนยอดชำดวิทยำ  (โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ) 
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- ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน ๖ แห่ง 

  ๑.  บ้ำนยอดชำด  หมู่ที่ ๑ 
  ๒.  บ้ำนหนองแคน หมู่ที่ ๓ 
  ๓.  บ้ำนหนองบึง  หมู่ที่ ๔ 
  ๔.  บ้ำนนำคอย  หมู่ที่ ๕ 
  ๕.  บ้ำนผักขะย่ำ  หมู่ที่ ๖ 
  ๖.  บ้ำนยอดชำด  หมู่ที่ ๒ 

    -ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   จ ำนวน ๔  แห่ง 
     ๑.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี   หมู่ที่ ๑.๒ 
     ๒.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแคน  หมู่ที่ ๓ 
     ๓.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบึง  หมู่ที่ ๔ 
     ๔.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดป่ำกิตติพรพุทธำรำม   หมู่ที ่๕.๖.๗ 
   ๔.๒  สาธารณสุข 
    -  โรงพยำบำลของรัฐ   จ ำนวน     -   แห่ง 

-  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล       จ ำนวน     ๑ แห่ง 
-  สถำนพยำบำลของเอกชน  จ ำนวน      - แห่ง 
-  ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน   จ ำนวน      - แห่ง 
-  อัตรำกำรใช้ส้วมรำดน้ ำ   ร้อยละ  ๑๐๐ 
 

๔.๓  อาชญากรรม 
       -  สถำนีต ำรวจ   จ ำนวน        -   แห่ง 

   -  สถำนีดับเพลิง   จ ำนวน        - แห่ง 
   - ศูนย์ อปพร.    จ ำนวน         ๑     แห่ง 
  - หน่วยกู้ชีพกู้ภัยต ำบล   จ ำนวน         ๑     แห่ง 

   ๔.๔  ยาเสพติด 
      -   
   ๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
             -,เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  จ ำนวน  ๖๓๗   คน 
    -เบี้ยยังชีพผู้พิกำร  จ ำนวน   ๑๗๘  คน 
    -เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ ำนวน    ๓      คน 
  ๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 
   ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 

  -  ที่ท ำกำรไปรษณีย์โทรเลข(ไปรษณีย์อนุญำต)จ ำนวน     ๑ แห่ง 
-  สถำนีโทรคมนำคมอ่ืนๆ  (ตู้โทรศัพท์สำธำรณะ) จ ำนวน  - แห่ง  

   ๕.๒ การไฟฟ้า 
  -  ไฟฟ้ำเข้ำถึงครบทุกหมู่บ้ำนและมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน 

   ๕.๓  การประปา 
      -  ประปำหมู่บ้ำน   จ ำนวน       ๗ แห่ง 
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๕.๔  โทรศัพท์ 
          -  สถำนีโทรคมนำคมอ่ืนๆ (เสำรับส่งสัญญำณโทรศัพท์) จ ำนวน ๓ แห่ง
๖.  ระบบเศรษฐกิจ 

   ๖.๑ การเกษตร 
    ต ำบลยอดชำดมีพ้ืนที่กำรเกษตร  ๒๐.๑๖๗  ไร่   มีจ ำนวนครัวเรือน   

๑,๓๐๓    ครัวเรือน    ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพด้ำน  
กำรเกษตรและมีพืชเศรษฐกิจได้แก่  ข้ำว  มันส ำประหลัง  ยุคำลิปตัส 

   ๖.๒ การประมง 
นอกจำกประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นอำชีพหลัก   ประชำชนบำงส่วน
ยังมีกำรประกอบอำชีพกำรประมง เป็นบำงส่วน    

๖.๓  การปศุสัตว์ 
    นอกจำกอำชีพเกษตรกรรมเป็นอำชีพหลัก   ประชำชนบำงส่วนยังมี 

กำรประกอบอำชีพกำรเลี้ยงโคขุน  และโคแม่พันธ์  เป็นอำชีพเสริมจำก
กำรท ำอำชีพเกษตรกรรม 

   ๖.๔  การบริการ 
    -ธนำคำร    จ ำนวน      - แห่ง 
    -โรงแรม     จ ำนวน      - แห่ง 
    -ปั๊มน้ ำมัน  (ปั๊มหลอด)   จ ำนวน      ๑๓ แห่ง 
    -สถำนีบริกำรน้ ำมัน   จ ำนวน      ๓ แห่ง 
    -โรงสีข้ำว    จ ำนวน       ๓๖ แห่ง 
    -ร้ำนขำยของช ำ    จ ำนวน       ๕๔ แห่ง 
                                     - ศูนย์สำธิตกำรตลำด                           จ ำนวน       ๑ แห่ง 
   ๖.๕  การท่องเที่ยว 

- 
   ๖.๖  อุตสาหกรรม 
    -  ต ำบลยอดชำดมีโรงงำนอุตสำหกรรม จ ำนวน   ๑  แห่ง 
 
   ๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
    - กลุ่มอำชีพแม่บ้ำนทอผ้ำ จ ำนวน  ๗  กลุ่ม สมำชิก ๑๒๔  คน 
    - กลุ่มอำชีพเลี้ยงโคขุน  จ ำนวน ๑  กลุ่ม  สมำชิก  ๒๘๗ คน 
   - กลุ่มอำชีพเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ จ ำนวน  ๑  กลุ่ม  สมำชิก  ๑๒     คน 
   - กลุ่มอำชีพเลี้ยงโคแม่พันธุ์ จ ำนวน ๓  กลุ่ม  สมำชิก  ๑๓๔  คน 
   - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต จ ำนวน ๗  กลุ่ม  สมำชิก  ๒๘๐ คน 
   -กลุ่มจักสำน   จ ำนวน ๑ กลุ่ม สมำชิก   ๒๐   คน 
   ๖.๘  แรงงาน 
 
 
 
    - 
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๗.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

   ๗.๑  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
   ๗.๒  ข้อมูลด้านการเกษตร 
    -  พ้ืนที่ท ำกำรเกษตร  จ ำนวน ๒๐.๑๖๗  ไร ่
    -  พ้ืนที่อยู่อำศัย  ประมำณ     จ ำนวน   ๒,๐๐๐   ไร   

๗.๓  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
    -คลองส่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร  จ ำนวน  ๒  แห่ง 
   ๗.๔  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้   (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค) 
       -  ฝำย    จ ำนวน      ๔ แห่ง 
           -  บ่อน้ ำตื้น    จ ำนวน     ๒ แห่ง 
           -  บ่อบำดำล    จ ำนวน     ๗๖  แห่ง 
            -  ประปำหมู่บ้ำน   จ ำนวน       ๗ แห่ง 
            -  คลองชลประทำน (ระบบสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ)จ ำนวน   ๒ แห่ง 
  ๘.  ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 
   ๘.๑  การนับถือศาสนา 
    - ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
   ๘.๒  ประเพณีและงานประเพณี  
    -  ชำวต ำบลยอดชำด มีประเพณทีี่ส ำคัญ  ได้แก่  บุญกฐิน  บุญพระเวส 
       บุญเดือนสำม 
   ๘.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
    -  ชำวต ำบลยอดชำด มีภำษำที่เป็นภำษำประจ ำถิ่นคือ  ภำษำลำว  ไท 

   กะเลิ่ง  ไทญ้อ 
   ๘.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

-   ชำวต ำบลยอดชำดมีสินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก คือ  ข้ำงกล้อง     
    งอก  ผ้ำมัดหมี่ 

  ๙.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
   ๙.๑  น้ า 
             -  ล ำน้ ำ,ล ำห้วย    จ ำนวน      ๓ แห่ง 
             -  บึง,หนองและอ่ืนๆ   จ ำนวน       ๒๑ แห่ง 
   ๙.๒  ป่าไม้ 

           -   สภำพป่ำไม้ป่ำเต็งรัง 
   ๙.๓  ภูเขา 
            - 
   ๙.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๑๐. อ่ืนๆ  
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  
 
 
 

 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ช าติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ท่ี ๑ เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการ
ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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คุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศ

ยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป ี๒๕๖๐ ท่ี
ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ 
ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยี
เข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่
สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัย
ท้าทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ  การศึกษา บริการ
สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิม
มากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรือ่งคณุภาพการใหบ้ริการที่มมีาตรฐานแตกตา่งกนัระหวา่งพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจน
ยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษา
ทรัพยากรอย่างบู รณ าการเพ่ือการพัฒ นาประเทศที่ ผ่ านมายั งขาดความชัด เจน  ส่ งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมปีัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่าง
รวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองตอ่ความตอ้งการ
และปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิด
ความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่
เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง
ตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท า
ให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลัง
ของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็น
ประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงใน

ภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้าน
เขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความม่ันคงในอนาคต นอกจากนี ้ประเทศไทยยังคง 
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ต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน 

และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับ
ประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การ
แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ 
การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ  ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบ
หลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาท
มากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และ
เศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ 
และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน  ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ 
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
เหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมา
ขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและ
การลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้าง
ความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์วา่ครอบครวัไทยจะมขีนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพ
และการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญ
ในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความ
ต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีใน
ภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมภิาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงาน
และการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้า
ออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มศีักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียน
หรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศ
เพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มี
ระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
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นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิง
ความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคง
ด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงใน
การสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบ
นิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการ
รักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
รวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น
กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส
จะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้ง
ในส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจาก
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้
เทคโนโลย ี
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและ
คาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการ
สาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ง
รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะ
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้
สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป  มี
ความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและ
บางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
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จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น เห็นได้
ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศ
อย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุก
ด้านการพัฒนาที่เกี่ยวขอ้ง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วน
การพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและ
กัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ  และ
มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบ
และปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนา
ทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย  ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวตักรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบาย
ไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและ
ภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ 
และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวย
ความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น  และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่อง
ต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้
ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับ
และสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจ
และรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มี
การปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มี
การส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี  และลด
ความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ
โครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม 
สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมี
การวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ 
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ระยะเวลาในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์
ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ  และปรับปรุง
แก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการ
ขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ 
ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มี
ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโต
ของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และ 
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมี
ความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค 
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เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 

การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล  มี
เสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ประกอบด้วย 

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

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

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

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
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๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

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

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
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๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า 

นึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่าง
มั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความ
สมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ง
เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
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ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทศิทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ มีทั้ งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง

คั่ง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
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 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦

๒๗' เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่
น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านใต ้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

 

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ 
บริเวณแอ่งที่ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณ
แอ่งสกลนคร อยู่ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่ง
โคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน 
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดู
ฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง 
แต่มีแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซึ่ง
เป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด 
คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ 
จ าแนกเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
๖๐.๕ และพ้ืนที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า 
และขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความ
ยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูล
ที่จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหล
ลงสู่แม่น้าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลา
เสียว ลาน้าเลย ลาน้าพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ เช่น 
หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูม)ิ นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-
๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย 
และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไป
อาจจะพบน้าเค็ม  
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๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 
๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังต ากว่าค่าเป้าหมาย ในการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น ป่าเบญจพรรณ  
๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  

๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.
ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  

๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ด่านชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการในภาค ได้แก ่รถไฟ

ความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชมุทางถนนจิระ-
ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ (ช่วง
บางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟ้า  
๒.๖.๒ ประปา  

 
๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 

๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  
จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจานวนประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน หรือ

ร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากร
ในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.54 โดย
จังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากท่ีสุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 1.81 
ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากร
ภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕60 

มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของภาค จานวน
แรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 56.48 ในปี ๒๕60 มี
ความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับมัธยม 



                     
 

 

19 
ปลาย เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑ .96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับ

อาชีวะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา 
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย 
๑๒ แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี 2560 มีจานวนโรงพยาบาล
รัฐบาล  323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน  (รพช .) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป  (รพท .) 23 แห่ง 
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แห่ง  
๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  

๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรพัยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จานวน ๑๕.๖6 
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 2556-
2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนที่ป่า
ไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากข้ึน โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร 
รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  
 

 

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวนการเกิดไฟป่าเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 
8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่า จ านวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ ลดลงจาก ปี ๒๕๕6 ที่มีจาน
วน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเปน็ปีที่เกิดไฟไหม้ป่ามากท่ีสุด โดยในระหว่าง
ปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อปี  
๖. สภาวะแวดล้อม  

๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
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๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ 
ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่
น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่  ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตรา
การเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้าและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการ

พัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา

ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้  เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง  และ
มีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 

๘.๓ เป้าหมาย  

๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียง
เหนือลดลง  
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๘.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อ
ปี  

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า  
0.446 

 
8.5.1 ยุทธศาสตร์ที ่๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน  
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม  
8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ  การแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8.5.4 ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของ
ภาค  
8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ  เพื่อนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 
1.4 แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร)  

วิสัยทัศน์ “สังคมเข้มแข็ง เกษตรกรรมน าการพัฒนา เส้นทางการค้าการท่องเที่ยวสู่ประเทศเพ่ือน
บ้านและ จีนตอนใต”้ เป้าประสงค์รวม “สังคมเข้มแข็ง เกษตรก้าวหน้า การค้าม่ังคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”  

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรและพัฒนาอุตสาหกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 การพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 33 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 การพัฒนาการค้าความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
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1.5 แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 

 วิสัยทัศน์ “เมอืงน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก” เป้าประสงค์
รวม “เมืองแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ สังคม
คุณภาพ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม 5 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ของจังหวัดนครพนม  
1. เมืองการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุนประตูเศรษฐกิจสู่จีนตอนใต้-ตะวันออก 
 2. เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ และนิเวศน์ของอินโด

จีน   3. เมืองศูนย์กลางการรักษาพยาบาลและการผลิตบุคลากรทางสาธารณสุขของกรอบ
ความร่วมมือ 3 ประเทศ 9 จังหวัด 4. เมืองการศึกษานานาชาติ 5. เมืองอุตสาหกรรม
การเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้ก าหนดให้ Positioning เมืองการค้าชายแดนเพ่ือ
การค้าการลงทุนประตูเศรษฐกิจสู่จีนตอนใต้ เป็นล าดับความส าคัญในล าดับแรก เพ่ือ
เสริมสร้างฐานรายได้ใหม่ให้กับจังหวัดในการเตรียมความพร้อมรองรับการ เข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคม กับประเทศเพ่ือนบ้านผ่านสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 3 (นครพนม-ค าม่วน) ลาว - 
เวียดนาม สู่จีนตอนใต้ - ตะวันออก  

1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม    
 วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”  
พันธกิจ  
1. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการด ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนาเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบสิ่งแวดล้อม และ

ระบบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ 34 
 3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว 
 4. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา วินัยการจราจร 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานรวมทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดแก่

สินค้า การเกษตร  
6. ป้องกัน บ าบัด แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วม  
7. อนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วน  
8. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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 เป้าประสงค์  
1. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง  
2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง สะดวก 

และ ปลอดภัย  
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกๆ ด้าน 
 5. ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน  
6. ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ  
5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 6. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

1.7  Thailand  4.0 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา

ด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่ม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 
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ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 

Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการ
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑ . กลุ่ มอาหาร   เกษตร และเทค โน โลยีชี วภาพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓ . กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทค โน โลยีสมองกลฝั งตั ว  (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ 
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) 
อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ  เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์  (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
 
  
 

 
 

2.1 วิสัยทัศน์ 
         วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด 
“ การเกษตรรุ่งเรือง  บ้านเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีพลานามัยที่สมบูรณ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  ยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด 
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2.2  ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาต าบลยอดชาด 
 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ -ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาของชุมชน 
-ส่งเสริมด้านการแข่งขันกีฬา นันทนาการ 
-อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-ด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน 
-ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
-จัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมการเกษตร 

-ส่งเสริม รณรงค์การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
-ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
-ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 
-จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอและทั่วถึง 
-สนับสนุนการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ -ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม 
-ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
-ปรับปรุง/ซ่อมแซม/จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
-ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม คลองระบายน้ า 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-ฟ้ืนฟู/อนุรักษ์/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของชุมชน 
-ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ 
การบริหารจัดการองค์กร 

-ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
-พัฒนา ปรับปรุง องค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข -ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านสาธารณสุข การควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ 
-สนับสนุนงบประมาณในด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
-สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
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2.3 เป้าประสงค์ 
  1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง 

 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ พัฒนาด้านการศึกษาของ 
    ประชาชนสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

  3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4. ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
  5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  6. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนระบบอุปโภค-บริโภคท่ีได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะเพ่ิมข้ึน  
3. จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน  
4. จ านวนครัวเรือนที่เข้าถึงระบบบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน 
5. ร้อยละของเด็กนักเรียนที่ได้รับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
6. ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
7. จ านวนกิจกรรม/การด าเนินงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ  
9. ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้ ความสามารถ 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
- ร้อยละ 60 ในปีแรก 

 2.6 กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบการเกษตร  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง 
บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

 2.  ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข  ให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาค 
  ส่วน 

4. พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดความม่ันคงและปลอดภัย 
5. ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยกระดับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ทันสมัยสอดคล้อง กับหลักธรรมาภิบาลและ 
 ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้มาเยือนอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 1. มีเส้นทางการคมนาคมขนส่ง  สามารถติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีถนนสายหลักตัดผ่าน 
2. มีการเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่
ส าคัญ 

 3. มีสินค้าพ้ืนเมืองของต าบล ได้แก่ ข้าวกล้องงอก  ผ้ามัดหมี่ 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
ความเชื่อมโยง 
  1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 

การเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ความ

เข้มแข็งภาคการเกษตร  ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างสุขอย่าง

ยั่งยืน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  - 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการองค์กร 
ความเชื่อมโยง 

 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ - 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคม

และคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยง 

  1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : - 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     
 

 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านการพัฒนา
ทรัพยกรมนุษย์ 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ส านักงานปลัด 
และ 

กองคลัง 

อบต. 
ยอดชาด 

ด้านสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 

สร้างความเข้ม
แข่งของชุมชน 
รักษาความสงบ
ภายใน 
 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 

๒ ด้านการด้านการเกษตร
และอุตสากรรมการ
เกษตร 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ   

กองการศึกษา 
 

๓ ด้านการพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 
 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข้งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ ด้านการพัฒนาแหล่ง
ท่อง 
เที่ยวและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน
การเกษตร 

ส านักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

5. ด้านการพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการองค์กร 
 

ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 
 

 

  

 ด้านการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
 

ด้าน งบกลาง ส านักปลัด 

รวม ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑๑ แผนงาน ๕ ส านัก/กอง 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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๓.   การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา 
 ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

1.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน แหล่งน้ า 

- การคมนาคมมี ค วามสะดวก
รวดเร็ว 
- มีระบบสาธารณูปโภคท่ี
สะดวกสบาย 
- การให้ความส าคัญด้านการพัฒนา 
   โครงสร้างพื้นฐาน 
-มีน้ าก่ าไหลผ่าน และมีสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้าเกษตรกรสามารถท า
การเกษตรได้ในช่วงฤดูแล้ง 

- ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการร่วมกัน 
ดูแล รักษาทรัพย์สิน สาธารณประโยชน์ 
- งบประมาณในการพัฒนาด้านคมนาคม 
  ไม่เพียงพอ 
- น้ าท่วมพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน  

- การถ่ายโอนงาน งบประมาณจาก 
  ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ด้ า น
โครงสร้าง พ้ืนฐาน 
- มีแหล่งน้ าส ารอง และได้รับการ
สนับสนุนนโยบายของท้องถิ่นใน
ด้านแหล่งน้ า การจัดน้ าอย่างมี
คุณภาพ 

- การเกิ ดภั ยน้ าท่ วมท าให้ พ้ื นที่
การเกษตรได้รับการเสียหาย 
- รถบรรทุกที่มีบรรทุกน้ าหนัก 
   เกินกว่าที่ก าหนดวิ่งผ่าน 
-  งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น
ไม่ เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
-ปัญหาภัยแล้ง ดินไม่สามารถเก็บกัก
น้ าได ้

2.  ด้านเศรษฐกิจ - มีผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว  
ยางพารา  มันส าปะหลัง 
- เกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยง
และผลิตโคขุนโพนยางค า  ท าให้มี
รายได้เพ่ิมข้ึน 
-ประชาชนมีการร่วมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆเพ่ือหารายได้ให้กับครอบครัว 
เช่น กลุ่มผู้ผลิตข้าวกล้อง กลุ่มทอ
ผ่า กลุ่มผลิตปุ๋ย  

- มีการใช้ปุ๋ยเคม ีและสารเคมีในการ 
   ก าจัดศัตรูพืช 
- ขาดการส่งเสริมด้านการตลาด การ 
   กระจายผลผลิตทางการเกษตร 
- เกษตรกรขาดความรู้ในการพัฒนา 
   สินค้าและด้านการตลาด 
- ประชาชนขาดวินัยด้านการเงิน เกิด 
   ปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ 
- ขาดการเก็บออม 
- ปัญหาค่าแรงงานด้านการเกษตรสูง 

- โครงการส่งเสริมทุนในรูปแบบ   
   ต่าง ๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม 
   ออมทรัพย์ 
 - การแทรกแซงราคาสินค้า 
- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม
อาชีพการเกษตร 
 - การคมนาคมขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก 

- การประกอบอาชีพทางการเกษตร
มีความเสายงสูง เนื่องจากต้นทุนสูง
แต่ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
- ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของ 
  ประเทศตกต่ า 
- การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภยัแล้ง  
น้ าท่วม ท าให้ผลผลิตได้รับความ
เสียหาย      
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ด้าน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

3.  ด้านสังคม 
 
 
 
 
 

- มีผู้น าที่ดี มีความเข้มแข็ง 
- ประชาชนมีความรัก สามัคคี มีการ 
  รวมตัวกันในการร่วมกิจกรรม 
- ครอบครัวมีความรัก มีความอบอุ่น 
- หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนมี 
   การร่วมมือให้ความช่วยเหลือ 
 

- งบประมาณมีจ านวนจ ากัดในการเร่ง    
   การพัฒนา ท าให้การพัฒนาเป็นไป 
   อย่างช้า ๆ 
- มีปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 

- ประชาชนให้ความสนใจในด้าน
การเมืองการปกครอง 
- แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนา 
  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เน้น     
  “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
- นโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา 
   ความยากจนของประชาชน เพ่ือยก   
ระดับคุณภาพชีวิต 

- ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ี  
  เน้นทางด้านวัตถุนิยมมากกว่า  
   ด้านจิตใจ 
- การแข่งขันทางสังคมเพ่ือความ 
   อยู่รอด 
- งบประมาณจ ากัดไม่เพียงพอ 

4.  ด้านการเมือง  
การบริหาร  จัดการ 

- สมาชิก อบต. มีการประสานงาน 
  ร่วมมือกันท างานไม่มีความขัดแย้ง 
- การบริหารงานมีนโยบายที่ดีและ 
  ด าเนินการตามนโยบายที่ได้วางไว้ 
- การประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ต่าง ๆ เป็นไปด้วยดีและรวดเร็ว 
- อบต . มีความอิสระในการด าเนิน  
งาน การบริหารงานเป็นไปด้วย  ความ
รวดเร็ว ทันท่วงท ี

- ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ 
  ท างาน ตรวจสอบการท างานมีน้อย 
- ขาดการประสานงานที่ดีในองค์กร  
- ความไม่พร้อม ไม่เข้าใจ ในการรับ  
การถ่ายโอน ซึ่งมีความสับสนและ    
  ยุ่งยากอยู่บ้าง 
- อุปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่ 
 เพียงพอต่อความจ าเป็นและต้องการ 

- กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดให้มี 
  การกระจายอ านาจลงสู่องค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- มีการถ่ายโอนงาน งบประมาณ และ  
บุคลากรลงสู่ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
- การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ 
   ด าเนินงาน 

- ขั้นตอนและวิธีการถ่ายโอนที่มี 
  ความยุ่งยากและเกิดความสับสน  
ในทางปฏิบัติ 
- การมีอคต ิความไม่เชื่อม่ันใน 
  การบริหารงานของ อบต. 
- ข้อจ ากัดด้านระเบียบและ 
  กฎหมายต่าง ๆ 

5. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

- มีกลุ่มผู้ใช้น้ า 
-  มีรถเก็บขยะ และให้การบริหารจัด 
  เก็บขยะภายในต าบล 

- ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มลภาวะเสื่อมโทรม 
- การให้บริการจัดเก็บขยะยังไม่ทั่วถึง  

- การรณรงค์ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมี 
  การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมี 
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

- ปัญหาแหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน  



 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

 



  
 

    

ส่วนที่ ส่วนที่ ๔๔  
 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านการพัฒนาทรัพยกร
มนุษย์ 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 
และ 

กองคลัง 

อบต. 
ยอดชาด 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

๒ ด้านการด้านการเกษตร
และอุตสากรรมการ
เกษตร 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ   

กองการศึกษา 
 

๓ ด้านการพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 
 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข้งของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ ด้านการพัฒนาแหล่งท่อง 
เที่ยวและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 

5. ด้านการพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กร 
 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
 

 

 ส านักปลัด 

6 ด้านการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
 

ด้านบริหารงานด้าน
สาธารณสุข 

งบกลาง ส านักปลัด 

รวม ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ๑๑ แผนงาน ๕ ส านัก/กอง 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 



ผ. 07

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.)  ยุทธศษสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 124,000 6 171,000 9 921,000 11 981,000       3 70,000 34 2,267,000
   1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000          4 120,000
   1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 110,000 3 110,000 3 110,000 3 110,000       1 10,000 14 450,000
1.4แผนงานด้านการศึกษา 25 3,940,000 19 4,080,000 20 4,880,000 22 4,700,000     17 3,370,000 92 20,970,000
1.5ด้านสังคมสงเคราะห์ 4 4,606,000 3 4,546,000 5 6,062,400 14 9,027,400     12 9,430,400 39 33,672,200

รวม 38 8,810,000 32 8,937,000 38 12,003,400 51 14,848,400 33 12,880,400 183 57,479,200
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร
   2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 140000 5 240,000 8 380,000
   2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 11 8800000 8 480,000 19 13,600,000

รวม 14 8,940,000 13 720,000 27 13,980,000
3.) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่
   3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,500,000 2 1,800,000 35 3,739,900 31 4,083,000     21 2,750,000 90 13,972,900

รวม 1 1,500,000 2 1,800,000 35 3,739,900 31 4,083,000    21 2,750,000 90 13,972,900

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

รวม 5ปีปี 2564ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด  อ าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 670000 8 1,020,000 15 1690000
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

รวม 0 7 670000 8 1,020,000 15 1690000
5.) ยุทธศาสตร์การการพัฒนาบ้านเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กร
   5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 75,000 3 60,000 6 380,000 7 155000 4 85,000 23 755,000
   5.2  แผนงานบริหารงานคลัง 14 586,000 9 245000 1 30,000 24 861,000
   5.3  แผนงานเคหะและชุมชน 1 3,200,000 5 24,276,000 6 11,126,000 2 555000 1 50,000 15 39,297,000

รวม 4 3,275,000 8 24,336,000 26 12,092,000 18 955,000 6 165,000 62 40,913,000
6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 28 552,000 28 502,000 29 5,502,000 33 5567000 29 5,551,500 147 17,222,700

รวม 28 552,000 28 502,000 29 5,502,000 33 5567000 29 5,551,500 147 17,222,700
รวมทั้งสิ้น 71 14,137,000 70 35,575,000 128 33,337,300 154 35,063,400 110 23,086,900 524 145,257,800

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี



ผ. ๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์

๑.ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์

   ๑.๑ แผนงาน..บริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ อินเตอร์เน็ตต าบล เพื่อให้สามารถรับรู้ข่าวสาร อบต. ๑๐,๐๐๐ 1 แห่ง ประชาชนรับรู้ข่าวสารได้ ส านักปลัด

ได้อย่างรวดเร็ว อย่างรวดเร็ว

๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ เพื่อร่วมอนุรักษ์การใช้ หมู่ที่ ๑-๗ ๓๐,๐๐๐ ๑ กิจกรรม ประชาชนรู้จักการใช้พลังงาน ส านักปลัด

พลังงาน พลังงาน ที่ประหยัด

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ เพือ่ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ อปพร 30000 30000 30000 30000 30000 1 คร้ัง ประชาชนสามารถเดินทางได้อยา่ง ส านักปลัด

ปลอดภัย

4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  ทบทวนอาสาสมัคร เพือ่พัฒนาความรู้  อปพร. อปพร. 50000 50000 50000 50000 1  คร้ัง อปพร.มีความรู้ความสามารถเพิม่ขึ้น ส านักปลัด

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสิทธิ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักปลัด

ดูงาน ภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนต าบล

บุคลากร ภาคีเครือข่าย

รายละเอียดโครงการพฒันา          

วตัถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑  - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด  อ าเภอวงัยาง  จังหวดันครพนม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่    ๑   การพฒันาทรัพยากรมนุษย์



36
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการประชารัฐร่วมใจซ้ือ-ขายสินค้าตลาด เพือ่ส่งเสริมการซ้ือขาย-ใน หมู่ที่ ๑-๗ ๓๐,๐๐๐ ๗  แห่ง ชุมชนมีสถานที่จ าหน่ายสินค้าใน ส านักปลัด

ชุมชน ในชุมชน ชุมชน

๗ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ เพือ่ลดอุบัติในช่วงเทศกาล อปพร. ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1  คร้ัง ประชาชนสามารถเดินทางได้อยา่ง ส านักปลัด

ปลอดภัย

๘ อุดหนุนเหล่ากาชาดจงัหวดันครพนม เพือ่สนับสนุนการด าเนิน อุดหนุนงบประมาณ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๑ ศูนย์ ประชาชนได้รับสวสัดิการ ส านักปลัด

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เหล่าการชาดจ.นครพนม อยา่งทั่วถึง

๙ อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในต าบล เพือ่ส่งเสริมอาชีพให้กับ กลุ่มอาชีพต าบลยอด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๗ แห่ง ประชาชนมีรายได้เสริมและ ส านักปลัด

ยอดชาด ตนในชุมชน ชาด รู้จกัใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

๑๐ อุดหนุนกลุ่มโคแม่พันธุ์ต าบลยอดชาด เพือ่ส่งเสริมอาชีพให้กับ กลุ่มเล้ียงโคแม่พันธุ์ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๗ แห่ง ประชาชนมีรายได้เสริมและ ส านักปลัด

หมู่ที่ ๑-๗ คนในชุมชน ต าบลยอดชาด รู้จกัใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

๑๑ อุดหนุนร้านค้าประชารัฐในชุมชน เพือ่ส่งเสริมร้านค้าใน หมู่ที่ ๑-๗ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๗ แห่ง ประชาชนได้ซ้ือสินค้าใน ส านักปลัด

หมู่ที่ ๑-๗ ชุมชน ราคาถูก

๑๒ อุดหนุนหมู่บ้านในการจดังานวนัส าคัญ เพือ่สนับสนุนการจดังาน หมู่ที่ ๑-๗ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑  กิจกรรม ประชาชนมีการจดักิจกรรม ส านักปลัด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๔  การพัฒนาทรัพยากรมุษย์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่   ๑   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากมนุษย์

   ๑.๓ แผนงาน..สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ อุดหนุนศูนยต่์อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติด เพือ่ให้ปนะชาชนไม่เข้าไป ประชาชนหมู่ที่ ๑-๗ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ศูนย/์กิจกรรม หมู่บ้าน ชุมชนไม่มีปัญหา อบต.ยอดชาด

อ าเภอวงัยางและโครงการป้องกัน ยุง่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เร่ืองยาเสพติด อ าเภอวงัยาง

ปัญหายาเสพติดภายในต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด  อ าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา      
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑  -๒๕๖๔)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๔  การพัฒนาทรัพยากรมุษย์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่   ๑   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากมนุษย์
   ๑.๒ แผนงาน..รักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ อุดหนุนโครงการป้องกันและลด เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุทาง อุดหนุนงบประมาณ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ กิจกรรม อุบัติเหตุทางถนนลดน้อยลง อบต. อ.วงัยาง

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ถนน อ าเภอวงัยาง

ปีใหม่

๒ อุดหนุนโครงการป้องกันและลด เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุทาง อุดหนุนงบประมาณ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ กิจกรรม อุบัติเหตุทางถนนลดน้อยลง อบต. อ.วงัยาง

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ถนน อ าเภอวงัยาง

สงกรานต์

๓ อุดหนุนศูนย ์ อปพร. เพือ่ให้บรรเทาความเดือน ศูนย ์อปพร. ๑๐๐๐๐๐ ๑๐๐๐๐๐ ๑๐๐๐๐๐ ๑๐๐๐๐๐ ๑ คร้ัง ประชาชนได้รับการบรรเทา ส านักปลัด

ต าบลยอดชาด ร้อนของประชาชน จ านวน ๑ แห่ง สธารณภัยอยา่งทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑  -๒๕๖๔)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด  อ าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ. ๐2
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๔  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑..ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๑.๒ แผนงาน  ด้านการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ จดักิจกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติ เพือ่ให้เด็กได้มีกิจกรรม เด็กเข้าร่วมกิจกรรม ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑ กิจกรรม เด็กกล้าแสดงออกและได้รับ กองการศึกษา

แสดงออกปลูกฝังคุณธรรม ประมาณ ๕๐๐ คน การปลูกฝังคุณธรรมที่ดี

ให้กับเด็ก

๒ จดัหาวสัดุ ครุภัณฑ์ด้านการศึกษา เพือ่ให้มีวสัดุ ครุภัณฑ์ วสัดุ ครุภัณฑ์ทางด้าน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๔ แห่ง สถานศึกษามีวสัดุ ครุภัณฑ์ที่ กองการศึกษา

ค่าจดัการเรียนการสอนรายหัว ด้านการศึกษา การศึกษา จ านวน เพียงพอและมีประสิทธภิาพ

๔ ศูนย์

๓ โครงการอาหารกลางวนัศูนยพ์ัฒนา เพือ่เสริมสร้างพัฒนาการ ศุนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔ แห่ง เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทาง กองการศึกษา

เด็กเล็ก ของเด็ก ๔ แห่ง ด้านร่างกายและสติปัญญา

ที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑  - ๒๕๖๔)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด  อ าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่   ๑   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่ โครงการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ ซ้ือเคร่ืองดนตรีพืน้เมือง เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ โรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง นักเรียนได้เรียนรู้การเล่นดนตรี ส่วนการศึกษา

รู้การเล่นดนตรีพืน้เมือง พืน้เมือง

๕ ซ่อมแซมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กภายใน เพือ่ปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๔ แห่ง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีภูมิทัศน์ กองการศึกษา

ต าบล ให้ดียิง่ขึ้น บ้าน ๔ แห่ง ที่สวยงาม

๖ โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนยพ์ัฒนา เพือ่เสริมสร้างพัฒนาการ ศุนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๔ แห่ง เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทาง กองการศึกษา

เด็กเล็ก ของเด็ก จ านวน ๔ แห่ง ด้านร่างกายและสติปัญญา

ที่ดีขึ้น

๗ โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพือ่ให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการง โรงเรียน ๔ แห่ง ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๔ แห่ง เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทาง กองการศึกษา

ทางด้านร่างกายและสติปัญญา ด้านร่างกายและสติปัญญา

ที่ดีขึ้น

๘ โครงการพัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔ แห่ง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีสภาพ กองการศึกษา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กให้ ๔ แห่ง แวดล้อมที่ดี

๙ จดัแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เพือ่ให้ประชาชนมีกิจกรรม เยาวชนและประชาชน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ กิจกรรม ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย กองการศึกษา

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน หมู่ที่ ๑-๗ ที่ดี ห่างไกลยาเสพติด

ยาเสพติด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ สนับสนุนการแข่งขันกีฬา อบต. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน คณะผู้บริหาร,สมาชิก ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑ กิจกรรม บุคลากรมีกิจกรรมร่วมกัน ส านักปลัด

สัมพันธจ์งัหวดันครพนม การเล่นกีฬาสร้างสามัคคี สภา พนักงานส่วน เพือ่สร้างความรัก สามัคคี

ต าบลในเขตจงัหวดั ในหมู่คณะ

นครพนม

๑๑ วสัดุก๊ฬา  หมู่ที่ 1-7 เพือ่ส่งเสริมการออก าลังกาย หมู่ที่ 1-7 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 7  แห่ง ประชาชนและเยาวชน  มีสุขภาพที่

แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติก กองการศึกษา

๑๒ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นเสริมปัญญา เพือ่ส่งเสริมพ ฒนาการของเด็ก จ านวน 3 ศูนย์ ๓๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนมีพัฒนาการด้านสติ กองการศึกษา

ปัญยาดีขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๓ อุดหนุนสภาวฒันธรรมอ าเภอวงัยาง เพือ่ร่วมอนุรักษ์ศิลปะ อุดหนุนงบประมาณ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๑ กิจกรรม ประเพณีวฒันธรรมอันดีงาม จ.นครพนม

เพือ่ใช้ในกิจกรรมประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณี วฒันธรรม อันดี ในการจดักิจกรรมให้ ได้รับการสืบทอดตลอดไป

จ.นครพนม งามให้คงอยูสื่บไป กับจงัหวดันครพนม

อุดหนุนกิจกรรมประเพณีบุญเดือนสาม เพือ่ร่วมอนุรักษ์ประเพณี อุดหนุนงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑ กิจกรรม ประเพณีวฒันธรรมอันดีงาม ส านักปลัด/อ.วงัยาง

14 อ.วงัยาง วฒันธรรมอันดีงามให้ ในการจดักิจกรรมให้ ได้รับการสืบทอดตลอดไป

คงอยูสื่บไป กับอ าเภอวงัยาง

๑๕ อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีบุญเดือนสาม เพือ่สนับสนุนการจดังาน หมู่ที่ ๑-๗ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑  กิจกรรม ประชาชนมีการจดักิจกรรม ส านักปลัด

ต าบลยอดชาด

๑๖ อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบลยอดชาด เพือ่ร่วมอนุรักษ์ประเพณี อุหนุนงบประมาณใน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประเพณีวฒันธรรมอันดีงาม ส านักปลัด

วฒันธรรมอันดีงามให้คงอยู่ การจดักิจกรรมให้กับ ได้รับการสืบทอดตลอดไป

สภาวฒันธรรม

๑๗ อุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษา เพือ่สนับสนุนงบประมาณ ศพด.  ๔  แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔ แห่ง โรงเรียนในเขตต าบลได้รับ กองการศึกษา

ด้านการศึกษา การสนับสนุนงบประมาณ

๑๘ อุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษา เพือ่สนับสนุนงบประมาณ โรงเรียน ๔ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔ แห่ง โรงเรียนในเขตต าบลได้รับ กองการศึกษา

ด้านการศึกษา การสนับสนุนงบประมาณ

๑๙ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั เพือ่เสริมสร้างพัฒนาการ โรงเรียน จ านวน ๑,๗๖๐,๐๐๐ ๑,๗๖๐,๐๐๐ ๑,๗๖๐,๐๐๐ ๑,๗๖๐,๐๐๐ ๑,๗๖๐,๐๐๐ ๔ แห่ง เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทาง กองการศึกษา

โรงเรียน ของเด็ก ๔ แห่ง ด้านร่างกายและสติปัญญา

ที่ดีขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



43



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๐ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เพือ่เพิม่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านยอดชาด ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1 กิจกรรม ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน กองการศึกษา

เรียน NT  และ ONET  สูงขึ้น วทิยา วชิาการเพิม่ขึ้นในระดับดี

ปีการศึกษา  2561

๒๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เพือ่เพิม่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านหนอง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1 กิจกรรม ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน กองการศึกษา

เรียน NT  และ ONET  สูงขึ้น แคน วชิาการเพิม่ขึ้นในระดับดี

ปีการศึกษา  2561

๒๒ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เพือ่เพิม่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านหนองบึง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1 กิจกรรม ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน กองการศึกษา

เรียน NT  และ ONET  สูงขึ้น วชิาการเพิม่ขึ้นในระดับดี

ปีการศึกษา  2561

๒๓ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และ เพือ่เพิม่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านผักขะยา่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1 กิจกรรม ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน กองการศึกษา

พัฒนาการทักษะทางวชิาการ  สูงขึ้น นาคอยโนนแดง วชิาการเพิม่ขึ้นในระดับดี

๒๔ จดักิจกรรมในวนัเข้าพรรษา เพือ่ร่วมอนุรักษ์ประเพณี จดักิจกรรมในวนั ๕๐,๐๐๐ ๑ กิจกรรม ประเพณีวฒันธรรมอันดีงาม กองการศึกษา

วฒันธรรมอันดีงามให้ ส าคัญทางศาสนา ได้รับการสืบทอดตลอดไป

คงอยูสื่บไป

๒๕ ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมต าบลยอดชาด เพือ่ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ประชาชนหมู่ที่ ๑-๗ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ กิจกรรม เพือ่ร่วมอนุรักษ์ประเพณี กองการศึกษา

ม.๑-๗ วฒันธรรมอันดีงาม วฒันธรรมอันดีงามให้คงอยูสื่บไป ศาสนาและวฒันธรรม

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



44

ผ. ๐2
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๔  การพัฒนาทรัพยากรมุษย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากมนุษย์
   ๑.๔ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ จัดงานวันผู้สูงอายุ เพื่อให้ความส าคัญกับผู้สูง ผู้สูงอายุในเขตต าบล ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑ กิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ส่วนสวัสดิการสังคม

อายุมีกิจกรรมร่วมกัน ยอดชาด หมู่ที่ ๑-๗ ได้รับการสืบทอดตลอดไป

๒ จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิ ผู้สูงอายุ ในเขตต าบล ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๗๐๒,๔๐๐ ๖,๑๓๔,๔๐๐ ๖,๕๖๖,๔๐๐ ๗ แห่ง ผู้สูงอายุได้รับเงินสวัสดิการ ส่วนสวัสดิการสังคม

การอย่างทั่วถึง ยอดชาด หมู่ที่ ๑-๗ อย่างทั่วถึง

๓ จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการ ได้รับสวัสดิ ผู้พิการ ในเขตต าบล ๓๖๖,๐๐๐ ๓๖๖,๐๐๐ ๒,๐๗๓,๖๐๐ ๒,๒๐๘,๐๐๐ ๒,๓๐๔,๐๐๐ ๗ แห่ง ผู้พิการได้รับเงินสวัสดิการ ส่วนสวัสดิการสังคม

การอย่างทั่วถึง ยอดชาด หมู่ที่ ๑-๗ อย่างทั่วถึง

๔ จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับ ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๗ แห่ง ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงินสวัสดิ ส่วนสวัสดิการสังคม

สวัสดิการอย่างทั่วถึง ต าบลยอดชาด การอย่างทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑  - ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด  อ าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่   ๑   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า ผลทีค่าดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ สงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากจนและผู้ด้อย เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนและ ผู้ยากจน ด้อยโอกาส ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓ ราย ผู้ยากจนและด้อยโอกาสมี ส่วนสวัสดิการสังคม

โอกาสในเขตต าบลยอดชาด ด้อยโอกาสได้มีคุณภาพชีวิต ม. ๑-๗ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๖ โครงการพัฒนาชีวติผู้พิการ ผู้ป่วเอดส์ เพือ่ให้ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ กิจกรรม ให้ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ ส่วนสวัสดิการสังคม

และผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพ และผู้ด้อยโอกาสหมู่ ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวติที่

ชีวติที่สูงขึ้น ที่ ๑-๗ สูงขึ้น

๗ โครงการพัฒนาชีวติและส่งเสริมอาชีพ เพือ่ให้ผู้ผู้สูงอายมุีคุณภาพ ผู้สูงอายตุ าบลยอดชาด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ กิจกรรม ผู้สูงอายตุ าบลยอดชามีคุณภาพชีวติ ส่วนสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุ ที่ดีขึ้น หมู่ที่ ๑-๗ ที่ดีขึ้น

๘ โครงการอุดหนุนกลุ่มจกัสานบ้านยอดชาด เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี ประชาชนหมู่ที่ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ กิจกรรม ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึ้น ส่วนสวัสดิการสังคม

หมู่ที่ 1 อาชีพเสริม

๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนยพ์ัฒนาคุณภาพ เพือ่ให้มีสถานที่ในการ ศูนยพ์ัฒนาผู้สูงอายุ ๑๐๐,๐๐๐ 100000 ๑ แห่ง ผู้สูงอายมุีสถานที่ในการจดัจดั ส่วนสวัสดิการสังคม

ชีวติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จดักิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุ กิจกรรมต่างๆอยา่งเพียงพอ

๑๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สุงอายุ เพือ่ปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ ผู้สูงอาย ุผู้พิการหมู่ที่ ๑-๗ 100000 ๑๐๐,๐๐๐ 10000 ๑  แห่ง ผู้สูงอายมุีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น ส่วนสวัสดิการสังคม

และผู้พิการให้มีความเป็นอยู่  

ที่ดีขึ้น

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มทอผ้า  เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี หมู่ที่  2 ๒๐,๐๐๐ ๑  กิจกรรม ประชาชนมีรายได้เพิม่มากขึ้น ส่วนสวัสดิการสังคม

กลุ่มจกัสาน  บ้านยอดชาดหมู่ที่ 2 อาชีพเสริม

๑๒ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มทอผ้า  เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี หมู่ที่  3 ๒๐,๐๐๐ ๑  กิจกรรม ประชาชนมีรายได้เพิม่มากขึ้น ส่วนสวัสดิการสังคม

กลุ่มท าขนม บ้านหนองแคนหมู่ที่ 3 อาชีพเสริม

๑๓ โครงการส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงวยั เพือ่ให้ผู้งอายมุีคุณภาพ ผู้สูงอายตุ าบลยอดชาด ๕๐,๐๐๐ ๑ กิจกรรม ผู้สูงอายตุ าบลยอดชามีคุณภาพชีวติ ส่วนสวัสดิการสังคม

ที่ดีขึ้น หมู่ที่ ๑-๗ ที่ดีขึ้น

๑๔ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติหญิงต้ังครรภ์ เพือ่ให้หญิงต้ังครรภ์และเด็ก หญิงต้ังครรภ์ และเด็กแรก ๕๐,๐๐๐ ๑ กิจกรรม หญิงต้ังครรภ์ และเด็กแรก ส่วนสวัสดิการสังคม

และเด็กแรกเกิด แรกเกิดมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น เกิด  หมู่ที่ ๑-๗ มีคุณภาพชิวติที่ดีขึ้น

ที่ดีขึ้น ที่ดีขึ้น

๑๕ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มทอผ้า  เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี หมู่ที่  6 ๒๐,๐๐๐ ๑  กิจกรรม ประชาชนมีรายได้เพิม่มากขึ้น ส่วนสวัสดิการสังคม

กลุ่มจกัสาน  บ้านผักขะยา่  หมู่ที่ 6 อาชีพเสริม

๑๖ อุดหนุนกองทุนสวสัดิการ เพือ่ให้สนับสนุนกองทุน กองทุนสวสัดิการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ แห่ง กองทุนมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด

ต าบลยอดชาด ให้มีความเข้มแข็ง ต าบลยอดชาด  ๑ แห่ง มากยิง่ขึ้น

๑๗ อุดหนุนกลุ่มคนพิการต าบลยอดชาด/ เพือ่ให้คนพิการในเขตต าบล ชมรมคนพิการต าบลยอดชาด ๑๕๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับการบริการด้าน ส านักปลัด

ได้รับสวสัดิการที่ดี สาธารณสุขที่มีประสิทธภิาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา









องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด  อ าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

รายละเอียดโครงการพัฒนา      
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑  -๒๕๖๔)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑  -๒๕๖๔)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด  อ าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม









0
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ผ 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บา)

๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบต้ังโต๊ะ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติ จ ำนวน ๓  เคร่ือง 100000 100000 ส ำนักปลัด

งำนในส ำนักงำน

๒ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบพกพำ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติ จ ำนวน ๓  เคร่ือง 100,000 100,000 100,000 ส ำนักปลัด

งำนในส ำนักงำน

๑๓ เคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้ออ่อน/แข็ง ครุภัณฑ์งำนบ้ำน เคร่ืองตัดหญ้ำแบบ เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุง 1 เคร่ือง 15,000 กองคลัง

งำนครัว ข้ออ่อน/แข็ง ภูมิทัศน์ในหมู่บ้ำน

๙ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ครุภัณฑ์โฆษณำและ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพ่ือติดต้ังในส ำนักงำน ๑ ชุด 25,000 กองคลัง

เผยแพร่ ส ำนักปลัด

๘ โพเดียม-แท่นบรรยำย ครุภัณฑ์ส ำนักงำน โพเดียม-แท่นบรรยำย เพ่ือใช้ในกำรจัดกิจกรรม ๑ ชุด 5,000 กองคลัง

ต่ำงๆ ใน อบต. ส ำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์

หมวดแผนงานท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด  อ าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ จัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลำง ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ รถบรรทุก เพ่ือใช้ในส ำนักงำน ๑ คัน ฃ 500,000 ส ำนักปลัด

และขนส่ง

๗ เคร่ืองขยำยเสียง ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำวิทยุ เคร่ืองขยำยเสียง เพ่ือใช้ในกำรประชำ ๑ เคร่ือง 50,000 กองคลัง

ประชำสัมพันธ์ตำม

หมู่บ้ำน

8 เต็นท์ผ้าใบ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เต็นท์ผ้ำใบ เพ่ือใช้ในกำรจัดกิจกรรม 5 หลัง 25000 กองคลัง
ต่ำงๆ ใน อบต.

9 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน โปรเจคเตอร์ เพ่ือใช้ในกำรจัดกิจกรรม 1 ชุด 32700 ส านักปลัด
ต่ำงๆ ใน อบต.

10 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จอรับภาพ เพ่ือใช้ในกำรจัดกิจกรรม 1 ชุด 15300 ส านักปลัด
ต่ำงๆ ใน อบต.

11 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ  LED ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองพิมพ์ เพ่ือใช้ในกำรจัดกิจกรรม 1 เคร่ือง 5200 ส านักปลัด
ขำวด ำ ต่ำงๆ ใน อบต.

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด  อ าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา




































