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ส่วนท่ี ๒ 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยม
หลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการ
ของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา 
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและ
หลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 
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๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  
เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดินที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็น
หลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ 
ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

 
วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    
วัตถุประสงค์  

๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     
 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
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๓)  การลดรายจ่าย     
 
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ 

แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็น

หลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดย
ภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป
ตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจากสังคม
อีกท้ังยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกัน
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง 
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้ นเพราะว่า 
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ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทย 
 
 
ทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผท
ของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มีอิทธิพล 

และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. 
ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วย
สถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบ
ให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาโดย
ทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไก
ติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับ
องค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด 



- 18 - 

          รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2560  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงมนีาคม พ.ศ.2561) 

 

ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ย ง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพ
ติด 

 
๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
หน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังนี ้

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิด
หรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและวิธีการ
กระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง 
๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทา

ผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนิ นการใดๆเพราะรับ
ผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงาน
พร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒   ประกอบด้วย  4  จังหวัด  
ได้แก่  จังหวัดอุบลราชธานี   จังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัดยโสธร   และจังหวัดอ าน าจเจริญ 
 

วิสัยทัศน์ 
"ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ  การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน   ได้มาตรฐานสากล" 

 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพ่ิมมูลค่ าผลิตภัณฑ์ เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิ

คุณภาพดี 
๒. ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคล ากรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และ

การตลาดให้ได้มาตรฐาน 
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเครือข่าย พันธมิตรธุรกิจการค้ าชายแดน 

ทั้งด้านก ารบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
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เป้าประสงค์รวม 
เป้าประสงค์รวม 

1. เพ่ิมผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปเพ่ิมช่องทางการตลาด ทั้งในและ
ต่างประเทศ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 

2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 

3. สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
๑. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลิค่ าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ 
๒. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จ าการท่องเที่ยว ค่ าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ ๘ ต่อปี 
๓. มูลค่ าการค้ าชายแดนเพ่ิมขึ้น ค่ าเป้าหมายร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 
2. พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
3. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล 
 

ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
1. ข้าวหอมมะลิคุณภาพ 
2. การค้าชายแดน 
3. การท่องเที่ยว 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ เพ่ือให้

บรรลุ วิสัยทัศน์ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสูค่วามต้องการของตลาด 

เป้าประสงค์ 
๑. เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐาน 
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน เพ่ือสร้างมูลค่ าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ จากการแปรรูปข้าวหอม

มะลิคุณภาพดี 
๓. พัฒนาและเพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
๔. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตร าสินค้ า ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการตลาด 
 
 

ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 
๑. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลิต่อจ านวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับ

การตรวจจากกระทรวงเกษตรฯ ค่ าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ 
๒. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่ าข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด ค่ าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ ๖ 
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กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน 
๒. ส่งเสริมเครือข่ายผู้ประกอบการแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน 
๓. เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 
๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งในก ารบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
๓. สนับสนุนการพัฒนาบริการและก ารบริหารจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
๔. ส่งเสริมการประช าสัมพันธ์และพัฒนาการตลาด 

ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 
๑. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว ค่ าเป้าหมาย ร้อยละ ๘ 
๒. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดค่ าเป้าหมาย จังหวัดละ ๑ แห่ง 
๓. ระดับความส าเร็จในการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวร่วมกันภายในกลุ่มจังหวัดค่ าเป้าหมาย ๑ แผนงาน 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 
๑. เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและ/หรือระหว่างกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
๒. ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว 
๓. ส่งเสริมศักยภาพและสวัสดิการของบุคคลากรการท่องเที่ยว 
๔. พัฒนาเอกลักษณ์และส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้า และเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน

ครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ 
2. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. ศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า 

ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐ 
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙ 
3. จ านวนกิจกรรมที่เครือข่าย ๔ จังหวัด ทาร่วมกัน ค่าเป้าหมายอย่างน้อย ๓ โครงการ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจการค้า 
2. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุน ในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและส่งมอบ (Logistics) เพ่ือสนับสนุน ธุรกิจการค้า 
4. การเตรียมความพร้อมและเสริมศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
5. การพัฒนาศักยภาพและฝีมือแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดศรีสะเกษ 
 

แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 
 

วิสัยทัศน์ 
“ดินแดนเกษตรปลอดภัย  การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร” 

พันธกิจ 
 1.  ส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
 2.  เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ  การศึกษา  การกีฬา  วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
 3.  เสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.  เสริมสร้างความมั่นคง  ความเป็นระเบียบและความสงบเรียนร้อยของบ้านเมือง 
 5.  บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์รวมจังหวัด 
 1.  มูลค่าการค้า  การลงทุน  และรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  สิ้นค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงขึ้น  ภายใต้การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 
 3.  สิ่งแวดล้อมเหมาะสมและมีความยั่งยืน 
 4.  ชุมชนและสังคมมีระเบียบมีความสงบเรียบร้อยและมีความมั่นคง 
 5.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด  ภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐ  และธรรมาภิบาล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  5  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
 2.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 4.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 เป้าประสงค์ 
 1.  ชาวศรีสะเกษมีศักยภาพในการแข่งขันสู่สากล 
 2.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
 3.  ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 
1.  รายได้จากการท่องเที่ยว  (ล้านบาท) 2000 2100 2200 2300 
2.  ร้อยละเพ่ิมข้ึนของสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน  
(GAP/Organic/อย./GMP 

5 10 15 20 

3.  รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า  OTOP 2570 2575 2580 2585 
4.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนการผลิต 20 25 30 35 
5.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของโคเนื้อ 10 20 30 40 
6.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของโครงข่ายคมนาคม 5 10 15 20 
 
กลยุทธ์ 
 1.  ส่งเสริมกระบวนการผลิต  การแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 3.  พัฒนาการตลาด  การค้า  การลงทุน  การขนส่งสินค้า  และการส่งออก 
 4.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร 
 5.  ลดต้นทุนภาคการผลิต 
 6.  ส่งเสริมการผลิต  และบริหารจัดการโคเนื้อเพ่ือการจ าหน่ายที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 เป้าประสงค์ 

1.  ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  เป็นคนมีคุณภาพ  มีวินัย  และตระหนักรู้ถึงโทษภัยต่างๆ 
 2.  ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.  ชุมชนเข้มแข็ง  พ่ึงพาตนเองได้ 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 
1.  ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์  และสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีของจังหวัด 

5 5 5 5 

2.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 41 44 47 50 
3.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 10 15 20 25 
4.  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงประปา 10 15 20 25 
5.  ผลิตภาพแรงงาน (100,000  บาท/ปี) 101000 102000 103000 104000 
6.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนจากการจัดเก็บ  จปฐ.  
และข้อมูลพื้นฐาน 

10 10 10 10 

 
กลยุทธ์ 
 1.  ส่งเสริมการเรียนรู้  อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี และท านุบ ารุงศาสนา 
 2.  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 3.  สนับสนุนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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4.  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ระบบสาธารณูปโภค  ปัจจัยพื้นฐานทางสังคม  และระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน 

 5.  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และศักยภาพแรงงานที่มีคุณภาพ 
 6.  ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นเมืองกีฬา 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ 

1.  บ้านเมืองสะอาด  สิ่งแวดล้อมสวยงาน 
 2.  ลดปัญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.  เพ่ิมพ้ืนที่ป่าสีเขียว 

 
กลยุทธ์ 
 1.  สนับสนุน  ฟื้นฟู  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ และพลังงานทางเลือก 
 3.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 เป้าประสงค์ 

1.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.  ชุมชนและสังคมมีความสมานฉันท์ 
 3.  สัมพันธภาพอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 
1.  สัดส่วนคดียาเสพติด/แสนประชากร 100 90 80 70 
2.  ร้อยละของการไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาทของศูนย์ด ารงธรรมที่
สามารถไกล่เกลี่ยได้ 

50 55 60 65 

3.  จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

6 9 12 15 

กลยุทธ์ 
 1.  เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 
1.  จ านวนพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายได้รับการคุ้มครอง  ดูแลให้คง
ความสมบูรณ์  (ล้านไร่) 

1.36 1.36 1.36 1.36 

2.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ  อปท.  เป้าหมายที่มีการก าจัดขยะมูลฝอย
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

20 30 40 50 

3.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ชลประทาน 10 12 14 16 
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 2.  เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 3.  พัฒนาศักยภาพเพ่ือก้าวสู่กับประชาคมโลก 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารจัดการในภาครัฐ  และธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ 

1.  บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาสมรรถนะแบบมืออาชีพ 
 2.  เกิดธรรมาภิบาลที่ดีในองค์การ 
 3.  ลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 
1.  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชา
สังคมในการต่อต้านการทุจริต 

5 5 5 5 

2.  ร้อยละของบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะ 
(ร้อยละ  50 ) 

50 60 70 80 

3.  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัย  และ
นวัตกรรม 

5 5 5 5 

กลยุทธ์ 
 1.  พัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 3.  พัฒนาระบบสารสนเทศ  และส่งเสริมการการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัย  และ
นวัตกรรม 
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สรุปความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ  พ.ศ.2561 – 2564 

ยุทธศาสตร์ชาติ  20 การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ความมั่นคง การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี  12 

การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยืน 

การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

การเติบโยที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไปสู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ 

แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้า
การเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษต
อินทรีย์และอาหารปลอดภัย 

ยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
ประเพณี  วัฒนธรรม  อารย
ธรรมขอมยุคก่อนประวัติศาสตร์
ธรรมชาติและกีฬาสู่นานาชาติ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 

 

วิสัยทัศน์ ดินแดนเกษตรปลอดภัย  การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร 
พันธกิจ 1.  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  

และรายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  สินค้า
เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

2.  ส่งเสริมสุขภาวะ  
การศึกษา  การกีฬาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

3.  เสริมสร้างความสมดุล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.  เสริมสร้างความมั่นคง  
ความเป็นระเบียบและความ
สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

5.  บริหารจัดการภาครัฐ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์จังหวัด 1.  มูลค่าการค้า  การลงทุนและ
รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง  สินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
และการกีฬาเพ่ิมสูงขึ้น  ภายใต้
การรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม 

3.  สิ่งแวดล้อมเหมาะสมและ
มีความยั่งยืน 

4.  ชุมชนและสังคมมี
ระเบียบมีความสงบ
เรียบร้อยและมีความมั่นคง 

5.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาจังหวัด
ภายใต้การบริหารจัดการ
ภาครัฐและธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และยกระดับเศรษฐกิจให้
พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 

2.  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.  การเสริมสร้างความสมดุล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.  การเสริมสร้างความ
มั่นคงและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

5.  การบริหารจัดการ
ภาครัฐ  และธรรมาภิบาล 
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ผลิต 1.  ด้านเศรษฐกิจ 2.  ด้านสังคมการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

3.  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.  ด้านความมั่นคง
และรักษาความสงบ 

5.  ด้านการบริหาร
จัดการ 

เป้าประสงค์ 1.1  ชาวศรีสะเกษมีศักยภาพในการ
แข่งขันสู่สากล 
1.2  ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพ่ิมข้ึน 
1.3  การท่องเที่ยวมีคุณภาพได้
มาตรฐาน  และมีมูลค่าเพ่ิม 
1.4  โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา 

2.1  ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
เป็นคนมีคุณภาพ  มีวินัย  และตระหนักรู้ถึง
โทษภัยต่างๆ 
2.2  ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.3  ชุมชนเข้มแข็ง  พ่ึงพาตนเองได้ 

3.1  บ้านเมืองสะอาด  
สิ่งแวดล้อมสวยงาม   
3.2  ลดปัญหาภัย
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.3  เพิ่มพ้ืนที่ป่าสี
เขียว 

4.1 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
4.2  ชุมชนและสังคม
มีความสมานฉันท์ 
4.3  สัมพันธภาพอันดี
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

5.1  บุคลากรภาครัฐ
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะแบบมืออาชีพ 
5.2  เกิดธรรมาภิบาลที่
ดีในองค์การ 
5.3  ลดปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการที่
ครบวงจร 
1.2  พัฒนาการตลาด  การค้า  การ
ลงทุน  การขนส่งสิ้นค้า  และการส่งออก 
1.3  สร้างโอกาส  เพ่ิมรายได้  และลด
ต้นทุนการผลิต 
1.4  ส่งเสริมกระบวนการผลิต  การ
แปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ 
1.5  ส่งเสริมการผลิต  และบริหาร
จัดการโคเนื้อเพ่ือการจ าหน่ายที่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ 
1.6  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

2.1  ส่งเสริมการเรียนรู้  อนุรักษ์วัฒนธรรม  
ประเพณี  และท านุบ ารุงศาสนา 
2.2  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
2.3  สนับสนุนการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 
2.4  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ระบบ
สาธารณูปโภค  ปัจจัยพื้นฐานทางสังคมและ
ระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน 
2.5  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพ
แรงงานที่มีคุณภาพ 
2.6  ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้
เป็นเมืองกีฬา 

3.1  สนับสนุน  ฟ้ืนฟู
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
รวมทั้งใช้ประโยชน์
จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
3.2  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการขยะ  
และพลังงานทางเลือก 
3.3  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ า 

4.1  เสริมสร้างความ
สงบเรียบร้อยและ
ความปลิดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและแก้
ไยปัญหายาเสพติด  
อาชญากรรม  การค้า
มนุษย์และแรงงานผิด
กฎหมาย 
4.2  เสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 
4.3  พัฒนาศักยภาพ
เพ่ือก้าวสู่กับประชาคม
โลก 

5.1  พัฒนาระบบ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
5.2  พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
5.3  พัฒนาระบบ
สารสนเทศ  และสิ่งเสริม
การใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
การวิจัยและนวัตกรรม 
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ตัวช้ีวัด 

1.1  รายได้จากการท่องเที่ยว  
(ล้านบาท) 
1.2  รายได้จากการจ าหน่าย
สินค้า  OTOP 
1.3  ร้อยละเพ่ิมข้ึนของสินค้า
เกษตรที่ได้มาตรฐาน  
(GAP/Organic/อย./GMP) 
1.4  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
เกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนการ
ผลิต 
1.5  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของโคเนื้อ 
1.6  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ
โครงข่ายคมนาคม 

2.1  ระดับความส าเร็จของการ
อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีของจังหวัด 
2.2  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
2.3  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
จ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.4  ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงประปา 
2.5  ผลิตภาพแรงงาน  
(100,000  บาท/ปี) 
2.6  ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้เป็น
เมืองกีฬา 

3.1  จ านวนพื้นที่ป่าไม้ตาม
กฎหมายได้รับการคุ้มครอง  
ดูแล  ให้คงความสมบูรณ์  
(ล้านไร่) 
3.2  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ 
อปท. เป้าหมายที่มีการก าจัด
ขยะมูลฝอยตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
3.3  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
พ้ืนที่ชลประทาน 

4.1  สัดสว่นคดียาเสพติด
แสนประชากร 
4.2  ร้อยละของการไกล่
เกลี่ยกรณีข้อพิพาทของศูนย์
ด ารงธรรมที่สามารถไกล่
เกลี่ยได้ 
4.3  จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
กับประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

5.1  ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายภาคประชาสังคม
ในการต่อต้านการทุจริต 
5.2  ร้อยละของบุคลากร
ภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา
ด้านสมรรถนะ (ร้อยละ  
50) 
5.3  ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
การวิจัยและนวัตกรรม 
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          รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2560  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงมนีาคม พ.ศ.2561) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 

1.  โครงการส่งเสริมการค้าและ
การท่องเที่ยวครบวงจร  วงเงิน  
7,606.33  ลบ. 
2.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ
วงเงิน  2,091.68  ลบ. 
3.  โครงการส่งเสริมการปลูกพืช  
เศรษฐกิจและลดต้นทุนการผลิต
ในภาคเกษตรกรรม  วงเงิน  
3,408.55  ลบ. 
4.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตทุเรียนคุณภาพ  วงเงิน  
95.20  ลบ. 
5.  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ  วงเงิน  
46.53  ลบ.   
6.  โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  วงเงิน  10,046.96  
ลบ. 

7.  โครงการพัฒนาการกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ  วงเงิน  
135.93  ลบ. 
8.  โครงการส่งเสริมการศึกษา  
วัฒนธรรม  ประเพณีศรีสะเกษ  
วงเงิน  120.72  ลบ. 
9.  โครงการพัฒนาพ้ืนที่อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  วงเงิน  80.59  ลบ. 
10.  โครงการส่งเสริมสังคมน่า
อยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
วงเงิน  690.72  ลบ. 

11.  โครงการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  วงเงิน  
3,283.05  ลบ. 
12.  โครงการบริหารจัดการ
น้ าอย่างยั่งยืน  วงเงิน  
11,576.04  ลบ. 

13.  โครงการป้องกันและ
รักษาความสงบเรียบร้อย  
งงเงิน  152.23  ลบ. 
14.  โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับประเทศ
อาเซียน  วงเงิน  
11,576.04  ลบ. 

15.  โครงการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  วงเงิน  33.40  
ลบ. 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖1) 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
 

วิสัยทัศน์  (VISION)   
“สร้างสังคมมีสุข ส่งเสริมการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว  พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นได้ มาตรฐาน” 

พันธกิจ  (MISSION) 
(1)  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น 
(2)  ส่งเสริมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
(3)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์  การค้า  และการลงทุนชายแดน 
(4)  พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
(5)  บริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

จุดมุ่งหมาย  (GOALS) 
(1)  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข  โดยองค์รวมที่ดีขึ้น 
(2)  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่บนความสมดุลและยั่งยืน 
(3)  ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์การค้าและการลงทุนชายแดนเปิดประตูสู่อาเซียน 
(4)  ด้านพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นทุกระดับได้มาตรฐานและมีส่วนร่วม 
(5)  ด้านพัฒนาองค์กรที่มุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่  ก้าวทันเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     แนวทางการพัฒนา 

(1.1)  การพัฒนาสุขภาพอนามัย 
 (1.2)  การกีฬาและนันทนาการ 
 (1.3)  สวัสดิการสังคม 
 (1.4)  การพัฒนาอาชีพ 
 (1.5)  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 (1.6)  การส่งเสริมศาสนา รักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนา 
 (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

(1.1)  ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ า 
(1.2)  ก่อสร้างและบ ารุงแหล่งน้ า  ฝายและระบบชลประทาน 

 (1.3)  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
(2) การส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาเมือง/ชนบท 

 (3) การส่งเสริมสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖1) 

3)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์การค้าชายแดน 
แนวทางการพัฒนา 

(1.1) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(1.2) การส่งเสริมการพาณิชย์  การลงทุน 
(1.3) การส่งเสริมการค้าและการลงทุนชายแดน 

4)  ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
(1)  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

(1.1)  พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(1.2)  พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(1.3)  พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
(1.4)  พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
(1.5)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 

(2)  การพัฒนาผู้เรียนให้มีอัจฉริยภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

  (2.1)  พัฒนาผู้เรียนให้มีอัจฉริยภาพ 
(3)  การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 

แนวทางการพัฒนา 
(3.1)  จัดสรรอัตราก าลังที่ขาดแคลนให้เพียงพอ 
(3.2)  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 
(3.3)  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม     มาตรฐานวิชาชีพ 

(4)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 
(4.1)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
(4.2)  พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

(5)  ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
แนวทางการพัฒนา 
(5.1)  ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

(6)  การพัฒนาระบบนิเทศการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 
(6.1)  พัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพ 

(7)  การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา 
(7.1)  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาบูรณาการในการจัดการศึกษา 

(8)  การส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  (SBMLD) 
แนวทางการพัฒนา 
(8.1)  ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (SBMLD) 

(9)  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
(9.1) สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นและค่านิยมความเป็นไทย 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖1) 

5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 
   แนวทางการพัฒนา 

(1)  การพัฒนาบุคลากร 
(2)  การพัฒนาองค์กร 
(3)  การบริหารจัดการ 

 
๑๒.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการ
จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลดารเกษตร  
เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณ
น้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรื อแนวทางการพัฒนาเพ่ือ
ประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีโนนงาม  จึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้หมู่บ้านได้เสนอ
โครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่น
อ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม   ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลศรีโนนงาม  เป็นต าบลขนาด
กลางที่มีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีความสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นต าบล
ที่น่าอยู่น่าอาศัย มชีุมชนที่เข้มแข็งช่วยเหลือตนเองได้  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖1) 

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
 

 

“ ศรีโนนงามน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  ก้าวน าเกษตรอินทรีย์ 
มีเศรษฐกิจพอเพียง  หล่อเลี้ยงครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง ” 

 

พันธกิจ 
 

        ๑.  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ บนพ้ืนฐานโครงสร้างพื้นฐาน  
๒.  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่รับถ่ายโอน โดยให้มี

ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน การตรวจสอบภายใต้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
      ๓.  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 ๔.  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านเกษตรอินทรีย์  มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๕.  การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 ยุทธศาสตร์ 

 

เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม   จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาหลักที่ด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ   5  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคน 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ดีแบบยั่งยืน 
4.  ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้แบบยั่งยืน 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 

 เป้าประสงค์ 
 1.   เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้มีสภาพดีเหมาะสมกับพ้ืนที่
และได้มาตรฐานทั่วไป 

2.  เพ่ือพัฒนาการบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป  ศักยภาพของบุคลากรและระบบบริหารเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  พัฒนาและปรับปรุงการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เหมาะสมมาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและบริการประชาชน  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่าย 
หมู่บ้านเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง  ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท างานและ
จัดท าเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

3.  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมและพัฒนาชีวิตที่ดีในสถานศึกษา จัดชุมชนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตและควบคู่ไปกับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมการสร้างครอบครัว
อบอุ่นและสังคมสมานฉันท์เอ้ืออาทร เกื้อกูลด ารงไว้ซึ่งคุณธรรมและดูแลผู้ยากจนและด้อยโอกาส  ส่งเสริมการสร้าง
สุขภาพอนามัยและนันทนาการ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
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 4.  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้มีรายได้น้อย และสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ 
5.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การปรับปรุง ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นรากหญ้า

ของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  การปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้าน/ต าบลและสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 
 

 ตัวช้ีวัด 
 1. จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ ในแต่ละปีงบประมาณ 

2. จ านวนโครงการที่ได้รับการบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

3.  ร้อยละของการปรับปรุง และน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือบริการประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
งบประมาณ 

4.  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมด้านความเข้มแข็งของชุมชน  ไม่น้อยกว่า  10  โครงการ 
5.  การปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
6.  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  ลดลงร้อยละ  5 
7.  การส่งเสริมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ไม่น้อยกว่า  5  โครงการ/ปี 

 8.  การส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐานและก่อนวัยเรียน  ไม่น้อยกว่า  10  โครงการ/ปี 
 9.  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 10.  อัตราการเพ่ิมของภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ิมข้ึนร้อยละ  10  คน/ปี 
 11.  จ านวนโครงการด้านการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นและเบี้ยยังชีพ  ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/ปี 
 12.  ร้อยละของการดูแลผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส  ลดลงร้อยละ 1/ปี 
 13.  จ านวนโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ  ไม่น้อยกว่า  5  โครงการ/ปี 
 14.  การส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ  ไม่น้อยกว่า  5  กลุ่ม/ปี   
 15.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ไม่น้อยกว่า  1  ครั้ง/ปี 
 16.  จ านวนครั้งของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.  2  ครั้ง/ปี 
 

ค่าเป้าหมาย 
 ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
  ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔)  พ้ืนที่การเกษตรมีน้ าเพ่ือการเกษตร เทียบกับปีที่ผ่านมา     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 กลยุทธ์ 
1.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคน 
  1.1  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนา

ชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล 

  2.1  ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล 
  2.2  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานและบริการ 
  2.3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย 
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  2.4  การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการเสรมิสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ดีแบบย่ังยืน 

 3.1  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3.2  การรักษาสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.3  ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี  พ่ึงตนเองได้ 
3.4  สร้างค่านิยม จิตส านึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชนและประชาชน 
3.5  ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว 
3.6  สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ยากจนและด้อยโอกาส 
3.7  ส่งเสริมด้านกีฬาเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

 4.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้แบบยั่งยืน 
  4.1  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.2  ส่งเสริมการเพิ่มและขยายโอกาสการมีงานท า 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
  5.1  พัฒนาและพ้ืนฟูแหล่งน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.2  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 

 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  ๑.  การได้รับการบริการขั้นพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
  ๒.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี 
  ๓.  การมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและพ่ึงตนเองได้ 
  ๔.  การได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
  ๕.  การศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัย 
  ๖.  ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๗.  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๘.  สังคมมีความและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๙.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๐.  การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๑๑.  การเรียนรู้และพัฒนาเพื่อน าไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  ๑๒.  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
๕.  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
 

เอกสารประกอบค าแถลงนโยบาย 

ของนายอินศร  บุญสาง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 

........................................................................  
  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  ประกาศผลการเลือกตั้ง  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ซึ่งได้แก่กระผม  นายอินศร  บุญสาง  และเพ่ือถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2546  จึงก าหนดให้นายกองค์การ



- ๒๒ - 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖1) 

บริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่  ให้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในโอกาสนี้จึงขอแถลงนโยบายให้
ท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านได้ทราบ  (รายละเอียดตามเอกสาร) 
  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชา
ของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงมีบทบาทในการชี้น าองค์กร  ต้องมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  มีระบบการก ากับดูแลและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและชุมชน  กระผมตระหนักในจุดนี้เป็นส าคัญ  
จึงได้ยึดหลักการว่า  “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ”  เพ่ือให้การด าเนินการส าเร็จบรรลุตามหลักการดังกล่าว  โดยจะยึด
หลักการบริหารเป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หลักธรรมาภิบาล  โดยแยก
ออกเป็นดังนี้ 

 1.  นโยบายการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 
  1.1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  ให้มีสภาพ
เหมาะสมเพียงพอกับพ้ืนที่และได้มาตรฐานทั่วไป  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  
   เช่น     -  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลักและเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
   -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
   -  โครงการส่งเสริมไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
   -  โครงการจัดสร้างป้อมต ารวจชุมชน 

 2.  นโยบายเช่นพัฒนาองค์กรตามหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองท่ีดีสู่ธรรมาภิบาล 
  2.1  ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  2.2  พัฒนาและปรับปรุงน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อเพ่ิม ประสิทธิภาพในการบริหารงานและ
บริการประชาชน  
  2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของหมู่บ้าน  เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้เข้าใจกับ
การมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เกิดความส านึกและรักษ์ท้องถิ่นตัวเอง 
  2.4  พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อุปกรณ์  เครื่องมือและบุคลากร  ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างความมั่นใจต่อประชาชนในพ้ืนที่   พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   
  เช่น   -  ส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์  อปพร. มีรถและวิทยุสื่อสาร 

 3.  นโยบายด้านการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ดีแบบย่ังยืน   
  3.1  ส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมและพัฒนาคุณภาพที่ดี  จัดชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต  ควบคู่ไปกับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3.2  ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นและมีความสมานฉันท์เอ้ืออาทรเกื้อกูล ด ารงไว้ซึ่งคุณธรรม
และดูแลผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากจนและผู้พิการเสมอภาค  ตามสิทธิที่กฎหมายก าหนด 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖1) 

  3.3  ส่งเสริมการสร้างสุขภาพอนามัย  การป้องกันโรค  สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ให้มีความเข้มแข็งตอบสนองความต้องการของประชาชน  และการ
ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและมีบทบาทส าหรับเยาวชน  ประชาชน 
  3.4  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ในเขตพ้ืนที่โรงเรียน  หมู่บ้านต าบล
และนโยบายของรัฐบาล  เพื่อให้เกิดต าบลศรีขาว  (ปลอดยาเสพติด) 
  เช่น   -  จัดสร้างห้องสมุดภายในต าบล 
         -  ส่งเสริมอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  เด็ก  เยาวชน  ประชาชน 

 4.  นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
สมดุลและย่ังยืน  ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
  4.1  โครงการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มอาชีพ  ผู้มีรายได้น้อยและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์  ให้
เกิดข้ึนทุกหมู่บ้าน 
  4.2  การเพ่ิมประสิทธิภาพ  ปรับปรุง  ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็น
รากหญ้าของเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม ให้คงอยู่ร่วมกับชุมชนแบบสมดุลและยั่งยืน 
 

 
 

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


