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เหตุ ท่ี ได้ชื่ อ  “บ้านถนนโพธิ์ ”เพราะ เมื่ อสมัย ก่อนบ้ านถนนโพธิ์  มี ลั กษณะภูมิประ เทศ             

โดยท่ัวไปเป็น ท่ีดอนสลับท่ีลุ่ม  มีประชาชนกลุ่มหนึ่งเดินทางตามทางเกวียนมาท ามาหากินบริเวณนี้ซึ่งมี       
ต้นโพธิ์ต้นใหญ่มาก ตั้งขวางทางอยู่  ต่อมามีหน่วยงานของทางราชการมาท าการขุดแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการ
ท าการเกษตรกรรมเนื้อท่ีประมาณ  88  ไร่ตรงบริเวณนั้น  โดยการขุดเอาต้นโพธิ์และถนนท่ีใช้ในการ
เดินทางออก  ชาวบ้านท่ีเดินทางผ่านบริเวณนี้จึงต่างเรียกกันว่า “บึงถนนโพธิ์”  ชาวบ้านท่ีเดินทางผ่านต่าง
ก็อพยพมาอยู่บริเวณท่ีบึงดังกล่าวกันมากขึ้น ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น เรียกว่า “บ้านถนนโพธิ์”   คร้ันปี พ.ศ. 
2484  มีประชาชนมาอยู่บริเวณนี้เพิ่มมากขึ้น  จึงขอแยกมาตัวมาตั้งเป็นต าบลชื่อ  “ต าบลถนนโพธิ์”  
ต่อมากรมทางหลวงได้มาด าเนินการก่อสร้างถนนสายโนนไทย – ขามสะแกแสง  (ทางหลวงสาย  2150)  
วิ่งผ่านทางด้านทิศใต้ของต าบล  ต่อมาปี  พ.ศ. 2533  มีประชาชนกลุ่มบ้านหนึ่งเรียกว่า  “บ้านมะค่า”   
ได้ขอแยกตัวออกมาตั้งต าบลใหม่เรียกว่า  “ต าบลมะค่า” 

ภูมิประเทศ / ที่ตั้ง 
ต าบลถนนโพธิ์   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา บนถนนสาย 

2150  (ทางหลวงสายโนนไทย – ขามสะแกแสง) ระยะทางเดินทางจากอ าเภอโนนไทยถึงต าบลถนนโพธิ์  
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ  13  กิโลเมตร  มีอาณาเขตพื้นติดต่อกับ  
ท้องถิ่นใกล้เคียง  ดังนี้ 
ทิศเหนือ จรด ต าบลหนองหอย  กิ่งอ าเภอพระทองค า ,ต าบล ชีวึก , 
ต าบล พะงาด  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก  จรด     ต าบล พะงาด  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก    จรด     ต าบลมะค่า อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต้             จรด     ต าบลมะค่า , ต าบลด่านจาก  อ าเภอโนนไทย ,ต าบลล าคอหงษ์  
อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
เนื้อที่และเขตการปกครอง 
ต าบลถนนโพธ์ิ    มีพื้นท่ี ทั้งหมด  23,400  ไร่  หรือประมาณ  37.44   ตารางกิโลเมตร  แบ่งเขตการ
ปกครอง  เป็น  9 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
หมู่ท่ี 1 บ้านกระฎีกรุ 
หมู่ท่ี 2 บ้านโนนพรม 
หมู่ท่ี 3 บ้านแฉ่ง 
หมู่ท่ี 4 บ้านหลุมปูน 
หมู่ท่ี 5 บ้านถนนโพธิ ์
หมู่ท่ี 6 บ้านดอนสระจันทร์ 
หมู่ท่ี 7 บ้านโตนด 
หมู่ท่ี 8  บ้านหนองตาแมน 
หมู่ท่ี 9 บ้านศรีพัฒนา 
 
 
 
 
 
จ ำนวนประชำกร 
ประชำกรที่อำศัยอยู่จริง มีจ ำนวน   รวมทั้งสิ้น  2,833 คน แยกเป็น ชำย 1,392 คน  

สภำพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐำน 



 

หญิง  1,441 คน แยกเป็นแต่ละหมู่ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน

ทั้งหมด 
จ านวนราษฎร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านกระฎีกรุ 53 79 78 157 
2 บ้านโนนพรม 84 101 108 209 
3 บ้านแฉ่ง 166 224 254 478 
4 บ้านหลุมปูน 72 117 117 234 
5 บ้านถนนโพธิ์ 209 321 335 656 
6 บ้านดอนสระจันทร์ 118 204 192 369 
7 บ้านโตนด 94 151 155 306 
8 บ้านหนองตาแมน 95 118 126 244 
9 บ้านศรีพัฒนา 48 77 76 153 

รวมทั้งสิ้น 939 1,392 1,441 2,833 
 

 
สภาพทางเศรษฐกิจ 
   อาชีพ 
   การผลิตที่ส าคัญของต าบล  ได้แก่  การเกษตรกรรม  มีการเพาะปลูก  การเลี้ยงสัตว์  พืชที่ปลูก  ได้แก่  
ข้าว  ข้าวโพด  ถั่วลิสง  พริก  และมะขามเทศ 
   ในด้านเลี้ยงสัตว์  จะเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งานและเพ่ือการบริโภค  ส่วนการเลี้ยงเพ่ือจ าหน่ายนั้น ไม่มีการเลี้ยง
เป็นฟาร์ม  แต่จะมีลักษณะเป็นการเลี้ยงภายในครอบครัว 
   การรวมกลุ่มของประชาชน  มี  4 กลุ่ม แยกเป็นดังนี้ 
   1. กลุ่มตัดเย็บชุดชั้นใน  หมู่  4 
   2. กลุ่มท าหมี่  หมู่ 4 และหมู่  9 
   3. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  หมู่  5 
   4. กลุ่มสตรีแม่บ้านถนนโพธิ์  หมู่  5 
  5. กลุ่มคนพิการผลิตดอกไม้จัน หมู่ 5 

หน่วยธุรกิจ 
โรงสี     12   แห่ง 

 
สภาพทางสังคม 
    การศึกษา 
   -  โรงเรียนประถมศึกษา       จ านวน 1  แห่ง   คือโรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ 
   -  โรงเรียนขยายโอกาส ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1   แห่ง  คือโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 
    
การจัดการศึกษา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ได้ด าเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล  
3  ขวบ  ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  มาตรา  78 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาตรา  30 



 

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล  3 ขวบ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ในปีการศึกษา  2544  โดยให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล  3  
ขวบเข้าเรียน  แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล  3  ขวบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียนอนุบาล  3  ขวบ  จ านวน 1  แห่ง  
คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต าบลถนนโพธิ์  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
โดยมีบุคลากรผู้ดูแลเด็กอนุบาลจ านวน  1  คน 
สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 
   1. วัดบ้านแฉ่ง  ตั้งอยู่ท่ี  บ้านแฉ่ง  หมู่ท่ี  3   
   2. วัดบ้านหลุมปูน ตั้งอยู่ท่ี  บ้านหลุมปูน  หมู่ท่ี  4   
   3. วัดบ้านถนนโพธิ์ ตั้งอยู่ท่ี  บ้านถนนโพธิ์    หมู่ท่ี  5   
   4. วัดบ้านดอนสระจันทร์ ตั้งอยู่ท่ี  บ้านดอนสระจันทร์ หมู่ท่ี  6   
   6. วัดบ้านหนองตาแมน ตั้งอยู่ท่ี  บ้านหนองตาแมน หมู่ท่ี  8  
 สำธำรณสขุ  
   -  สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน  1 แห่ง  บ้านถนนโพธิ์ 
   -  คลินิก   1  แห่ง  ตั้งอยู่ท่ี หมู่ 5   บ้านถนนโพธิ์ 
 สถำนที่รำชกำรในต ำบลถนนโพธ์ิ 
   1. โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์     ตั้งที่ หมู่ 5 
   2. โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์    ตั้งที่ หมู่ 6 
   3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล   ตั้งที่ หมู่ 5 
   4. องค์การบริหารส่วนต าบล    ตั้งที่ หมู่ 1 
   5. จุดตรวจต าบลถนนโพธิ์    ตั้งที่ หมู่ 5 

 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
สถานีต ารวจ (จุดตรวจ)            1     แห่ง 
การบริการพื้นฐาน 
การคมนาคมและการขนส่ง 

- ทางหลวงท้องถิ่น   2  สาย 
- ถนนลาดยาง    2  สาย 
- ถนนลูกรัง    10 สาย 
- ถนนดิน    3 สาย 
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    7 สาย 
กำรโทรคมนำคม 
- โทรศัพท์สาธารณะ  18   แห่ง 

             
 
 

กำรไฟฟ้ำ 
  - ต าบลถนนโพธิ์ มีไฟฟ้าใช้ท้ัง   9   หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ในส่วนไฟฟ้าสาธารณะ
นั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ได้ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า(โคมไฟส่องสว่าง)  เพื่อให้ครอบคลุมทุก
หมู่บ้านและอ านวยความสะดวกต่อประชาชนท่ีใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน 
กำรประปำ 

- มีน้ าประปาครบท้ัง  9  หมู่บ้าน  แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน 
แหล่งน้ ำ 

- ล าน้ า, ล าห้วย    1 สาย 
- บึง, หนองและอื่นๆ    3 แห่ง 



 

แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
- สระน้ า    5 แห่ง 
- คลอง    2     สาย 

ข้อมูลอื่นๆ 
- กลุ่มออมทรัพย์   8 กลุ่ม 
- ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นท่ี  คือ  มะขามเทศหวาน/ข้าว/มันส าปะหลัง 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” 

ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ใน
เขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ 
เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง 
อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

๑.๔ ลักษณะของดินลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % 
ลักษณะดินในพ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ ามีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  9 แห่ง    
ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 

  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ท่ีชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผู้มีความรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านต่าง ๆ ในชุมชน 

แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน    ได้แก่ 
ชื่อ – สกุล ที่อยู่ รายละเอียด 

1.น.ส. ส าเรียง  จันทร์จ่อกลิ่น 6  ม. 2  ต. ถนนโพธิ์  อ. โนนไทย    
จ. นครราชสีมา   30220 

นวดแผนไทย 

2.นาประเสริฐ  หาสูงเนิน 25/2  ม. 2  ต. ถนนโพธิ์ อ. โนนไทย   
จ. นครราชสีมา   30220 

นวดแผนไทย 

3.นางวงเดือน  หวังปรุงกลาง 51  ม. 2  ต. ถนนโพธิ์   อ.โนนไทย   
จ.นครราชสีมา   30220 

นวดแผนไทย 

5.นายผล  กอบสันเทียะ บ้านหลุมปูน  ม. 4  ต. ถนนโพธิ์    
อ. โนนไทย   จ. นครราชสีมา   
30220 

หมอยาสมุนไพร 

ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น  ได้แก่ 

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ รายละเอียด 
1.นายพบั  ทูลสันเทียะ 188/1  ม. 3  ต. ถนนโพธิ์   

อ. โนนไทย  จ. นครราชสีมา  30220 
เครื่องพิณพาทย์, ระนาด 

2.นายสุรชัย  พรสันเทียะ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านม. 3   
ต. ถนนโพธิ์   อ. โนนไทย    
จ. นครราชสีมา   30220 

ผู้น าประเพณีท าบุญกลาง
หมู่บ้าน 

3.นายวิเชียร  มูลสันเทียะ บ้านหลุมปูน  ม. 4  ต. ถนนโพธิ์    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   30220 

ช่างไม้ 

4.นายสมพงษ์  มูลสันเทียะ บ้านหลุมปูน  ม. 4  ต. ถนนโพธิ์    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   30220 

ช่างไม้ 

5.นายจรัญ  ดวนสันเทียะ บ้านหลุมปูน  ม. 4  ต. ถนนโพธิ์    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   30220 

ช่างไม้ 

งานฝีมือต่าง ๆ  เช่น   ช่างไม้   ช่างป้ัน   ช่างแกะ   หัตถกรรม / จักสาน   ทอผ้า   ได้แก่ 
ชื่อ – สกุล ที่อยู่ รายละเอียด 

1.นายงอม  ซ าสันเทียะ 14/1  ม. 2  ต. ถนนโพธิ์   
อ. โนนไทย  จ. นครราชสีมา  30220 

ช่างไม้ 

2.นายเดือน  ทารถ 54  ม. 3  ต. ถนนโพธิ์   อ. โนนไทย    
จ. นครราชสีมา   30220 

ช่างปูน, ช่างไม้ 

3.นายโฉม  เอสันเทียะ 4  ม. 2  ต. ถนนโพธิ์    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   30220 

ช่างปูน, ช่างไม้ 

4.นายณรงค์  โค้งนอก 61  ม. 2  ต. ถนนโพธิ์    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   30220 

จักสาน 

5.นายมี  ราชสุข 32  ม. 3  ต. ถนนโพธิ์    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   30220 

ช่างไม้ 

6.นายภู่  จานสันเทียะ 71  ม. 3  ต. ถนนโพธิ์    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   30220 

จักสาน 

 



 

 

ผู้มีความรู้ด้านเกษตร   เช่น   การเพาะปลูก   ขยายพันธุ์   การปรับใช้เทคโนโลยี  ได้แก่ 
ชื่อ – สกุล ที่อยู่ รายละเอียด 

1.นายธนา  นามใหม่ 72  ม. 2  ต. ถนนโพธิ์   
อ. โนนไทย  จ. นครราชสีมา  30220 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ
เรื่อง  การขยายพันธุ์ และการ
เพาะปลูก 

2.นายฉลวย  จันทร์จ่อกลิ่น 6  ม. 2  ต. ถนนโพธิ์   อ. โนนไทย    
จ. นครราชสีมา   30220 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ
เรื่อง  การเพาะปลูก 

3.นางจ าปี  กุลสันเทียะ 36  ม. 2  ต. ถนนโพธิ์    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   30220 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ
เรื่อง  การเพาะปลูก 

4.นายประทวน  กอเผือกกลาง 63  ม. 3  ต. ถนนโพธิ์    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   30220 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ
เรื่อง  การขยายพันธุ์พืช, ทาบ
กิ่ง 

5.นายสิทธิชัย  พูลพ่วง 61  ม. 7  ต. ถนนโพธิ์    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   30220 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ
เรื่อง  การขยายพันธุ์พืช,  

6.นายธวัช  หวังอุ้มกลาง 52  ม. 7  ต. ถนนโพธิ์    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   30220 

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ
เรื่อง  การขยายพันธุ์พืช,  

 

ผู้มีความรู้ด้านถนอมอาหาร   ได้แก่ 
ชื่อ – สกุล ที่อยู่ รายละเอียด 

1.นางจุฬา  คือสันเทียะ 13  ม. 2  ต. ถนนโพธิ์   
อ. โนนไทย  จ. นครราชสีมา  30220 

แปรรูปพริก 

2.นางสุรัตน์  หวังปรุงกลาง 11  ม. 2  ต. ถนนโพธิ์   อ. โนนไทย    
จ. นครราชสีมา   30220 

แปรรูปพริก 

3.นางวันทกานต์  ก้อนแก้ว 23  ม. 2  ต. ถนนโพธิ์    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   30220 

ปลารา้บอง 

4.นางสาวส าเรียง  จันทร์จ่อกลิ่น 6  ม. 2  ต. ถนนโพธิ์    
อ.โนนไทย   จ.นครราชสีมา   30220 

ปลาร้าบอง 

ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ / โหราศาสตร์ / ไสยศาสตร์   ได้แก่ 
 ชื่อ – สกุล  ที่อยู่ รายละเอียด 
1.นายธนา  นามใหม่ 72  ม. 2  ต. ถนนโพธิ์   

อ. โนนไทย  จ. นครราชสีมา  30220 
ดูดวง 

2.นายผล  กอบสันเทียะ บ้านหลุมปูน  ม. 4  ต. ถนนโพธิ์    
อ. โนนไทย   จ. นครราชสีมา   
30220 

พิธีกรรมไสยศาสตร์ 

 
 

 
 

 
 



 

ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการกลุ่ม  / คน   ได้แก่ 
ชื่อ – สกุล ที่อยู่ รายละเอียด 

1.นางอภิรดา  ก้างอ่อนตา บ้านหลุมปูน  ม. 4  ต. ถนนโพธิ์    
อ. โนนไทย   จ. นครราชสีมา   30220 

ประธานกลุ่มตัดเย็บชุดชั้นใน
โบราณ 

2.นายแล  วรโคกสูง ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านถนนโพธิ์  ม. 5  ต. 
ถนนโพธิ์   อ. โนนไทย    
จ. นครราชสีมา   30220 

ประธานกลุ่มปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ข้อมูลด้ำนเกษตรและแหล่งน้ ำ 
 

อบต.ถนนโพธิ ์
จ ำนวนประชำกรชำย 1,899  คน 
จ ำนวนประชำกรหญิง 1,893  คน 
จ ำนวนครัวเรือน  1,008 คน 
พื้นที่   16,752 ไร่ 

 
 

หมู่บ้ำน ชำย หญิง ครัวเรือน พื้นที่ (ไร่) 
บ้านกระฎีกร ุ 104 107 63 - 
บ้านโนนพรม 163 161 82 1,112 
บ้านแฉ่ง 350 390 179 4,200 
บ้านหลุมปูน 143 155 79 596 
บ้านถนนโพธิ ์ 473 487 241 3,284 
บ้านดอนสระจนัทร ์ 222 232 132 2,128 
บ้านโตนด 151 155 89 1,923 
บ้านหนองตาแมน 118 126 95 3,200 
บ้านศรีพัฒนา 175 80 48 309 

 
ในเขตชลประทำน นอกเขตชลประทำน 

หมู่บ้ำน ครัวเรือน ต้นทุนเฉลี่ย รำคำขำย
เฉลี่ย 

ครัวเรือน ต้นทุนเฉลี่ย รำคำขำย
เฉลี่ย 

บ้านกระฎีกร ุ - - - 37 2,500 4,000 
บ้านโนนพรม - - - 82 680 - 
บ้านแฉ่ง - - - 179 1,800 3,000 
บ้านหลุมปูน - - - 31 1,800 3,000 
บ้านถนนโพธิ ์ - - - 97 2,575 3,325 
บ้านดอนสระจนัทร ์ - - - 78 3,300 3,800 
บ้านโตนด - - - 66 1,000 3,500 
บ้านหนองตาแมน - - - 45 1,645 4,200 
บ้านศรีพัฒนา - - - 43 1,500 2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลด้ำนท ำกำรเกษตร (ท ำไร่) 
 

 
หมู่บ้ำน 

 

ข้ำวโพด มัน อ้อย 
จ ำนวน
ครัวเรือน 

ต้นทุนกำร
ผลิตเฉลี่ย 

รำคำขำย
เฉลี่ย 

จ ำนวน
ครัวเรือน 

ต้นทุนกำร
ผลิตเฉลี่ย 

รำคำขำย
เฉลี่ย 

จ ำนวน
ครัวเรือน 

ต้นทุนกำร
ผลิตเฉลี่ย 

รำคำขำย
เฉลี่ย 

1.กระฎีกรุ 4 3,800 4,410 5 41,500 4,000 - - - 
2.โนนพรม - - - - - - - - - 
3.แฉ่ง 5 1,500 7,200 2 2,000 6,000 - - - 
4.หลุมปูน 9 2,500 6,000 2 2,300 6,000 2 6,000 9,000 
5.ถนนโพธ์ิ 33 2,840 8,000 - - - - - - 
6.ดอนสระจันทร์ 38 2,500 6,400 9 1,700 4,400 - - - 
7.โตนด 45 2,620 8,000    12 10,000 7,000 
8.หนองตำแมน 31 3,340 6,240 10 2,350 6,000 17 6,000 9,000 
9.ศรีพัฒนำ 7 2,000 16,000 4 1,800 2,180 1 3,000 900 

 
แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร (ธรรมชำติ) 
 
แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถงึ 
แม่น้ ำ 0 0 0 0 
ห้วย/ล ำธำร 0 3 0 3 
คลอง 0 1 0 1 
หนองน้ ำ/บึง 0 4 0 4 
 
แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร (ที่มนุษย์สร้ำงขึ้น) 

 
แหล่งน้ ำทีม่นุษย์สร้ำง เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถงึ 
แก้มลิง 0 0 0 0 
อ่ำงเก็บน้ ำ 0 0 0 0 
ฝำย 0 3 0 3 
สระ 0 8 0 7 

 
ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกิน น้ ำใช้ (หรือน้ ำเพื่ออุปโภคและบริโภค) 

แหล่งน้ ำกิน ไม่ม ี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถงึ 
บ่อน้ ำบำดำลสำธำรณะ 7 1 1 1 1 
บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ 1 1 7 1 6 
ประปำหมู่บ้ำน (ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน) 1 2 6 3 4 
ระบบประปำ (กำรประปำส่วนภูมิภำค) 7 0 0 0 0 
แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ 3 0 2 0 2 
 

 
 
 



 

รายได้เฉลี่ยครัวเรือน 
( ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล ปี 2559) 
 

 
พ้ืนที่ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(คน) 

แหล่งรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท /ปี) รายได้ครัวเรือน 
เฉลี่ย (บาท/ปี) 

รายได้บุคคล 
เฉลี่ย (บาท/ปี) อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อื่นๆ ปลูกเลี้ยง หาเอง 

หมู่ที่ 1 กระฎีกร ุ 53 157 94,181 37,509 32,257 16,226 180,174 60,823 

หมู่ที่ 2 โนนพรม 84 209 57,488 26,696 31,588 16,346 132,118 53,100 

หมู่ที่ 3 แฉ่ง 166 478 68,959 24,928 28,301 28,657 150,845 52,385 

หมู่ที่ 4 หลมุปูน 72 234 120,125 48,361 27,186 21,736 217,408 66,895 

หมู่ที่ 5 ถนนโพธ์ิ 209 656 143,805 35,136 20,025 21,329 220,295 70,186 

หมู่ที่ 6 ดอนสระจันทร ์ 118 396 82,619 48,980 23,125 17,033 171,757 51,180 

หมู่ที่ 7 โตนด 94 306 91,076 28,288 23,563 27,429 170,355 52,331 

หมู่ที่ 8 หนองตาแมน 95 244 88,153 25,411 24,589 28,053 166,205 64,711 

หมู่ที่ 9 ศรีพัฒนา 48 153 127,765 60,799 35,777 35,204 259,544 81,426 

ทุกพ้ืนท่ี 939 2,833 98,871 35,106 25,773 23,328 183,079 60,682 

 
 

 
 
 
 



 

สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

จ าแนกได้ดังนี้ 

1.    ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

- ประชาชนขาดสถานที่จ าหน่ายปัจจัยการผลิตและแหล่งรวบรวมผลผลิตของชุมชน 
- ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูการเก็บเก่ียว 
- ขาดเงินทุนและความรู้ในการประกอบอาชีพ 
- ครัวเรือนส่วนมากมีปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ า 
- ประชาชนส่วนใหญ่อพยพไปท างานนอกหมู่บ้าน 
- ไม่มีการท าการเกษตรในฤดูแล้ง 

2.     ปัญหาด้านสังคม 

- ประชาชนในครัวเรือนติดบุหรี่และสุรา 
- อุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬายังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
- ประชาชนขาดความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ประชาชนส่วนใหญ่จะว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

3.     ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- ประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  และไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างในที่ชุมชน 
- ถนนในหมู่บ้านเป็นถนนดิน   ถนนลูกรัง   ซึ่งขรุขระและเป็นหลุมเป็นบ่อ 
- โทรศัพท์สาธารณะใช้การไม่ได้ 

4.     ปัญหาด้านแหล่งน้ า 

- ระบบประปาหมู่บ้านมีไม่ครบทุกครัวเรือน 
- ไม่มีน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตรในฤดูแล้ง 

5.     ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ดินเสื่อมสภาพและดินมีสภาพเค็ม  
- ประชาชนไม่มีการปลูกป่าชุมชน 

6.     ปัญหาด้านการศึกษา   ศาสนา   และวัฒนธรรม 

- ไม่มีห้องสมุดประชาชนประจ าต าบล   ส าหรับให้ประชาชนที่สนใจศึกษาหาความรู้ 
- ประชาชนไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี   ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

7.     ปัญหาด้านสาธารณสขุ 

 -     ประชาชนขาดความรู้   ความเข้าใจ   ในการป้องกันโรคติดต่อ 

8.     ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

 -   ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย 

 -     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

- ครัวเรือนไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
 

 

 

ความคาดหวังของคนในต าบลในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน 



 

 1. อยากให้เกิดอาชีพเสริมข้ึนภายในหมู่บ้าน มีการจ้างงานขึ้นภายในหมู่บ้านท าให้มีรายได้และหมู่บ้านมีความ
เขม้แข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

 2. อยากให้ที่ดินหายเค็มสามารถท าการเกษตรได้ โดยไม่ท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ช่วยกันฟ้ืนฟูพ้ืนดิน
ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ   โดยการเลิกใช้สารเคมีในการท าการเกษตร   และเลิกการท านาเกลือ 

 3. อยากจะเห็นหน่วยงานของทางราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนร่วมมือกัน เป็นพหุพาคี   เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญ 

 4. อยากจะให้ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้ให้เกิดเป็นสังคมที่น่าอยู่  และมีความสามัคคี
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

1.การบริหารการเมืองท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  เป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีโครงสร้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลประกอบด้วย  2  ฝ่าย  คือ 
(1)  ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง

หมู่บ้านละ  2 คน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสิ้น  18  คน  คือ 
1. นายสายชล    จงกลกลาง สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที ่ 6  (ประธานสภา  อบต.) 
2. นายเที่ยง   เชื่อมกลาง สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที่  4  (รองประธานสภา อบต.) 
3. นายประภาส   โจสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที่  1 
4. นายนิยม   ปรางค์นอก   สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที่  1   
5. นายฉลวย   จันทร์จ่อกลิ่น สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที่  2 
6. นางสาวจิราพร  คือสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที่  2 
7. นายสีนวน   สระสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที่  3 
8. นางดวง   กีบสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที่  3 
9. นายสามารถ   ดอกพิกุล สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที่  4 
10. นายธนพัฒน์   กีบสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที่  5 
11. นางสุกัญญา   พวกดี สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที่  5 
12. นายพินิจ   โกบสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที่  6 
13. นายประเสริฐ   งามจันทร์ สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที่  7 
14. นางประนอม ฉลาด สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที่  7 
15. นายสนอง   ลาบโคกสูง สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที่  8 
16. นายเจษฎากร มุ่งชอบกลาง สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที่  8 
17. นายเรียบ   ดวนสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที่  9 
18. นายนิ่ม   ดวนสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที่  9 

  
 
 
 
 
 
 



 

(2)  ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  มีคณะผู้บริหาร  3  คนและเลขานุการนายกฯ  1  คน   คือ  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2  คน  ท าหน้าที่บริหารงานในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้เป็นไปตามมติ  ข้อบังคับ  และแผนพัฒนาต าบล 

นายสมบูรณ์ พิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายสนอง ปรางค์นอก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายฤทธิเดช ขอบังกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายสงัด สุขดา เลขานุการนายก อบต. 

2.  การบริหารส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
  ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์เป็น
ผู้บังคับบัญชา  มีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  19  คน  โดยมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  4  ส่วน  คือ 
  (1)  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์เป็น  หัวหน้า
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลส านักปลัดฯ 
   ต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  10  คน 
   1. นางมณฑิรา  นะพรานบุญ  ปลัด อบต. 
   2. ว่าที่ ร.ต.หญิงจุรีพร    เดชสันเทียะ         หัวหน้าส านักปลัด 
   4. นางประพาฬศรี   วงศ์สนธิ์    นักพัฒนาชุมชุน 
   5. นายอุเทน   โจสันเทียะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  6. นางสาวรุจิเลขา แท่นกระโทก  นิติกร 
  7.นายเอกชัย  บุญประกอบ  บุคลากร 
  8.นางสาวราตรี  จันทร์วิวัฒน ์  นักบริหารงานทั่วไป 

9. นายรังเสน  เผียนสันเทียะ   พนักงานขับรถยนต์ 
   10. นายสุเทพ  วรโคกสูง   นักการภารโรง 
   11. นางประทุม  ฟ้าคุ้ม     คนงานทั่วไป 
  12.นางสาวภัควลัญชญ์ กรรณิกากลาง  ผู้ช่วยธุรการ 
   (2)  กองคลัง  มีผู้อ านวยการกองคลัง  เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลกองคลัง 
   ต าแหน่งในส่วนกองคลัง       จ านวน 4  คน 
   1. นางสุทิน  ศศิวิมลฤทธิ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
   2. นางสาวนงนุช     บ ารุงกลาง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
   3. นางสาวพิมพ์ณิศา    มีถมธนวัฒน์      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  4.นางสาวสุเนตร  ม่วงชูอินทร์  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
   

(3)  กองช่าง มีผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลกองช่าง 
ต าแหน่งในส่วนกองช่าง   จ านวน   3  คน 

   1. นายชนายุส  คูณกลาง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
   2. นายสุมิตร  ดีช่วย   ผู้ช่วยช่างโยธา 
   3. นายกิตติพงษ์  ม่วงชะคร า  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

(4)  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็น
ผู้บังคับบัญชาดูแลส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  ต าแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จ านวน   3  คน 
   1. นางกัญญาภัค  โททัสสะ         หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2. นางดวงฤทัย  รัญแอ  ครูผู้ดูแลเด็ก 

3. นางนงค์ลักษณ์ ช านาญกลาง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 



 

   ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
   ประถมศึกษา    - คน 
   มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา   6 คน 
   ปริญญาตรี            10 คน 
   สูงกว่าปริญญาตรี  4 คน 
   ศักยภาพด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  ได้มีการพัฒนาในด้านศักยภาพเครื่องมืออุปกรณ์ ต่าง ๆ เพ่ือให้
สามารถท างานได้สะดวก  
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   1.  เครื่องถ่ายเอกสาร   จ านวน    2  เครื่อง 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   1.  คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ  จ านวน   9  เครื่อง 
   2.  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   จ านวน   3   เครื่อง 
   3.  เครื่องปริ้นเตอร์   จ านวน   6   เครื่อง 
     ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

1.  เครื่องพ่นหมอกควัน   จ านวน  2 เครื่อง 
     ครุภัณฑ์ยานยนต์     
  1.รถกระบะดีเซล   จ านวน    2   คัน 
  2. รถกระเช้าไฟฟ้า   จ านวน    1   คัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
 
 
 
 

๑.  สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ  และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
    ในปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถำนกำรณ์พัฒนำ  กำรตั้งงบประมำณ  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕

60 – ๒๕๖4)  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ข้ึนมา เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปน็แผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพฒันา อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาด าเนินงานให้  รวมทั้ง
วางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ได้ด าเนินการต้ังงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตาม
แผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้       

 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)   

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ปี ๒๕๕๗ 

โครงกำร
(เป้ำหมำย) 

ผลกำรกำร
ด ำเนินงำน 

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 28 10 
๒. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกจิและบรรเทาปัญหาความยากจน 12 2 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการอนรุักษแ์ละพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน 

5 
- 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 42 2 

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดีและอยู่ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 69 12 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านน้ าแก้จน 7 - 

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ 5 1 
 

รวมทั้งสิ้น 
168 43 

คิดเป็นร้อยละของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 168 25.59 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์.. 
 

-๓๓- 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปี ๒๕๕๘ 

สรุปผลกำรพัฒนำท้องถ่ินตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 



 

โครงกำร
(เป้ำหมำย) 

ผลกำรกำร
ด ำเนินงำน 

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 24 13 
๒. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกจิและบรรเทาปัญหาความยากจน 7 1 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการอนรุักษแ์ละพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน 

6 
2 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 67 18 

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดีและอยู่ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 51 33 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านน้ าแก้จน 32 8 

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ 5 3 
รวมทั้งสิ้น 192 78 

คิดเป็นร้อยละของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 192 40.6 
 
งบประมาณปี 2557 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 
ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำ
สำมป ี

บรรจุในเทศ
บัญญัต ิ

(น ำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรที่
ปรำกฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองทีด่ ี

28 10 5.9 

๒. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกจิและ
บรรเทาปัญหาความยากจน 

12 2 1.1 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการอนรุักษแ์ละพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดลุและ
ยั่งยืน 

5 - - 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 42 2 1.1 
๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

69 28 16.6 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านน้ าแก้จน 7 - - 
๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ 5 1 0.5 

รวม 168 43 25.2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์... 
 

-๓๔- 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ปี ๒๕๕๘ 

โครงกำร
(เป้ำหมำย) 

ผลกำรกำร
ด ำเนินงำน 

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี   



 

๒. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกจิและบรรเทาปัญหาความยากจน   
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการอนรุักษแ์ละพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน 

 
 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดีและอยู่ร่วมกนัอยา่งมีความสุข   

๖. ยุทธศาสตร์ด้านน้ าแก้จน   

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์   
รวมทั้งสิ้น   

คิดเป็นร้อยละของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 
ปรำกฏอยู่ใน

แผนพัฒนำสำมปี 
บรรจุในเทศ
บัญญัต ิ

(น ำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรที่
ปรำกฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองทีด่ ี

   

๒. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกจิและ
บรรเทาปัญหาความยากจน 

   

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการอนรุักษแ์ละพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

   

๔. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน    
๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดีและอยู่ร่วมกนั
อย่างมีความสุข 

   

๖. ยุทธศาสตร์ด้านน้ าแก้จน    
๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์    

รวม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำน... 
-๓๕- 

 
   ผลกำรด ำเนินงำน  

(ตารางเปรียบเทียบ ปงีบประมาณ ๒๕๕๗ กบั ๒๕๕๘)  
กำร

ด ำเนินงำน 
แผนพัฒนำ 
สำมป ี
๒๕๕๗ 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 
๒๕๕๗ 

เทศ
บัญญัต ิ
๒๕๕๗ 

ด ำเนิน 
กำร 
ได้จริง 

แผนพัฒนำ 
สำมป ี
๒๕๕๘ 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 
๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัต ิ
๒๕๕๘ 

ด ำเนิน 
กำร 
ได้จริง 

จ านวน
โครงการ 

๒๕๕ ๒๑๑ ๑๕๙ ๑๓๔ ๒๖๓ ๒๖๓ ๒๓๔ ๒๐๘ 

ร้อยละ - ๘๒.๗๕ ๖๒.๓๕ ๕๒.๕๕ - ๑๐๐ ๘๘.๙๗ ๘๘.๘๙ 
 



 

ผลกำรด ำเนินงำน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปงีบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙) 

กำร
ด ำเนินงำน 

แผนพัฒนำ 
สำมป ี
๒๕๕๘ 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 
๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัต ิ
๒๕๕๘ 

ด ำเนิน 
กำร 
ได้จริง 

แผนพัฒนำ 
สำมป ี
๒๕๕๙ 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 
๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัต ิ
๒๕๕๙ 

ด ำเนิน 
กำร 
ได้จริง 

จ านวน
โครงการ 

๒๖๓ ๒๖๓ ๒๓๔ ๒๐๘ ๒๕๗ ๒๕๗ ๒๕๗ ๒๔๒ 

ร้อยละ - ๑๐๐ ๘๘.๙๗ ๘๘.๘๙ - ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๔.๑๖ 
 
     ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์การบริหารสวนต าบลถนนโพธิ์ได้ด าเนินการต้ังงบประมาณ  ตาม

แผนพัฒนาดังนี้ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

(ตารางเปรียบเทียบ ปงีบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐) 
กำร

ด ำเนินงำน 
แผนพัฒนำ 
สำมป ี
๒๕๕๙ 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 
๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัต ิ
๒๕๕๙ 

ด ำเนิน 
กำร 
ได้จริง 

แผนพัฒนำ 
สำมป ี
๒๕๖๐ 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 
๒๕๖๐ 

เทศ
บัญญัต ิ
๒๕๖๐ 

ด ำเนิน 
กำร 
ได้จริง 

จ านวน
โครงการ 

๒๕๗ ๒๕๗ ๒๕๗ ๒๔๒ ๒๕๕ ๒๕๕ ๒๓๕ ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ร้อยละ - ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๔.๑๖ - ๑๐๐ ๙๒.๑๖  
 
๑.๒ กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัตใินเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
 ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่

วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 
๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอต่อ... 
 
 
 
 

-๓๖- 
 

เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 ซ่ึงแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถน าไปปฏิบติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
(๑)  เชิงปริมำณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

      แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)    
โครงการที่บรรจใุนแผน   จ านวน  ๑๗๕  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  ๑๕๙ โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๘๖ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป

ของแผนและสามารถด าเนินการไดใ้นอัตราที่เพิ่มข้ึนเม่ือเปรยีบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา     
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)   
โครงการที่บรรจใุนแผน   จ านวน  ๑๗๕  โครงการ 



 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   ๓๔  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  ๑๙.๔๓ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 

๘๐ ข้ึนไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่ เพิ่มข้ึนเ ม่ือเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

    โครงการที่บรรจใุนแผน   จ านวน   ๘๔  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   ๔๖  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  ๕๔.๗๖ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่า

ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา  

 
 

 ปีงบประมาณ... 
 
 
 
 

-๓๗- 
 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

    โครงการที่บรรจใุนแผน    จ านวน   ๘๔  โครงการ 
    คาดว่าจะสามารถด าเนินการได ้    จ านวน   ๕๐  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  ๕๙.๕๒ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ จะด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อย

ละ ๙๕ ข้ึนไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มข้ึนเ ม่ือเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา    

   (๒)  เชิงคุณภำพ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ ได้ด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึง
พอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
ในภาพรวม  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุป
ได้ดังนี้ 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  
พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๕๒  เม่ือเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจถึง  ร้อยละ  ๖๐.๓๗  ความพอใจ
ของประชาชนมากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่  ๔.๑๕  ซ่ึงประเมินได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการ
ด าเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกว่านี้  ความพึงพอใจน่าจะอยู่ที่ร้อยละ  ๘๐  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประชำชนมีควำมพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๒๘   
ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  ๕๖.๙๗   



 

- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๕๒.๑๙   
     ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา)  

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ ๕๔.๑๔   
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๕๑.๑๙  
 
 
 

 ปีงบประมาณ... 
 
 
 
 

-๓๘- 
 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประชำชนมีควำมพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมำก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๔๒   
ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  ๗๑.๙๓   
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๖๕.๖๗   

ระดับพอใจ   
- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๖๕.๕๓  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดวา่จะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก  
ร้อยละ  ๗๐ ข้ึนไป 

 
๒. ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส ำคัญ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ ได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพื่อแก้ไข

ปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึน  ซ่ึงผลจากการ
ด าเนินงานนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครวัเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่   
๖.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปว่ยเอดส์  ไดร้ับเงินช่วยเหลอืเบี้ยยังชีพทุกคน 
๑๐. ประชาชนไดร้ับความช่วยเหลือในเรื่องท่ีอยู่อาศัยท่ีม่ันคงแข็งแรง 
๑๑. ประชาชนไดร้ับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
๑๓. ไม่มีเกิดอาชญากรรมการในพื้นที ่
๑๔. ปัญหาไข้เลอืดออกลดลง 
๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
๑๗. ประชาชนไดร้ับความรู้เก่ียวกับการสาธารณสุข 
๑๘. ประชาชนได้รบัความรู่เก่ียวกับการป้องกนัภัย 
๑๙. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนนิงานต่างๆ  
๒๐. ประชาชนได้รบับริการจากงานบริการต่างๆ  

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะไดร้ับเพิ่มข้ึน มีดังนี ้
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดข้ึีนส าหรับในการสญัจรไปมา เชน่ ถนน AC  ในพื้นที่รบัผิดชอบ

ทั้งหมด 
๒. มีส านักงานแห่งใหม่เพื่อรองรับการบริการประชาชน  

๓. ประชาชน... 
 



 

 
 
 

-๓๙- 
 
๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อน าไปประกอบอาชพีเพิม่รายได้ให้กับครัวเรอืน 
๔. ชุมชนมีระบบระบายน้ าเพิ่มมากขึ้น 

๓. สรุปปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข  
    ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปัญหำ 

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าท่ีควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขต อบต.มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึง่ความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะสามารถด าเนนิการ

ได้  
อุปสรรค 

๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างาน
มีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลมงีบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนนิการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที ่     

 แนวทำงกำรแก้ไข   
  (๑)  กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถนนโพธิ์ 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

 
๒)  การด าเนนิงาน... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔๐- 
 
๒)  การด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  
๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   



 

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  การ
แก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา   

(๒)  กำรบริกำรประชำชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  

สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว

และถูกต้อง  ในการบริการ 
 ๓)  เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบล ควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อบต.กับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานท้องถิ่น  

  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปัญหำ 

๑) การจัดท าแผนพฒันาสามปีของ อบต.ยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  

๒)  อบต.ถนนโพธิ์ ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ยได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลมุทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  อบต.ถนนโพธิ์ ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กจิกรรมที่ต้ังไว้ในเทศบญัญัติงบประมาณ
รายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  อบต.ถนนโพธิ์ มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒) อบต.ถนนโพธิ์ ต้ังงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    แนวทำงกำรแก้ไข   
  (๑)  กำรด ำเนินงำนของ อบต.ถนนโพธ์ิ 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  อบต. 
-๔๑- 

 
๔)  อบต.ถนนโพธิ์ ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่    
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  การ

แก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตะภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
(๒)  กำรบริกำรประชำชน 

๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  
สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว
และถูกต้อง  ในการบริการ 

๓)  เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน  

  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปัญหำ 

๑)  อบต.ถนนโพธิ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซ่ึงไม่ได้รับตามที่ต้ังประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการโครงการได้ทั้งหมด  



 

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนนิการ 
๓)  ชุมชนในมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึง่ความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 
๑)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนนิการได้   

    แนวทำงกำรแก้ไข   
  (๑)  กำรด ำเนินงำน อบต.ถนนโพธิ์ 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔) ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ 
ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 

 
 

   (๒)  กำรบริกำร... 
 
 
 
 
 
 
 

-๔๒- 
(๒)  กำรบรกิำรประชำชน 

๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 
๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  

สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
๓) ควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประจายข่าวมากกวานี้และประชาสัมพันธ์ข่าว

บ่อยๆ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว

และถูกต้อง  ในการบริการ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  
 
 
 

๑.  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 
 ๑.๑ แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย
ก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑. ควำมเป็นมำ... 
 
๑. ควำมเป็นมำ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ีเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และ
ให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ 
ของรัฐบาล (ป ี๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที ่๓ (ป ี๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดท าร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ี

ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตาม
แนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลาย
ภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ป ีต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาต ิซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาของ
การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงาน
ต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซ่ึงคาดว่า
จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สำระส ำคัญ 
     ๒.๑ สภำพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติท าให้
ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี และ
การเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเส่ียงและภัยคุกคามที่ต้องบริหาร
จัดการด้วยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ 
“พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากข้ึน
ตามล าดับโดยเฉพาะอย่างย่ิงภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายไดร้ะหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้าง
ข้ึน และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์
ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่สามารถ
พัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุด
แข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเส่ียงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนข้ึนอาทิ 
การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซ่ึงล้วนแล้วเป็นความเส่ียงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการ
ทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนัน้... 
 
 
 
 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มข้ึน แต่ช่องว่างทาง
สังคมก็ยิ่งกว้างข้ึนรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และ
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เง่ือนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก ่กระแส
โลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นข้ึนอย่างต่อเนื่องและมีความเส่ียงและท้าทายต่อการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของ
ผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่
ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซ่ึง
ในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
โลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงข้ึนและ
กลายเป็นความเส่ียงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ใน
สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นความเส่ียงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เม่ือเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากข้ึน ขณะที่การพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติ



 

อุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงภายใต้เง่ือนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปข้ีางหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อย
ละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลัง
การผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยใน
ระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ีข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เง่ือนไขดังกล่าวเป็นความเส่ียงสาหรับอนาคตของ
เศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความม่ันคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ เพื่อ
พยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้
บรรยากาศด้านความม่ันคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดย
ข้ึนอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและ
กลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทย
เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้ง
เกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซ่ึงประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากร
มนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์
มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และ
ช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซ่ึงแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้
มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเส่ียงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่
มีความเส่ียงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุข
เพิ่มข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเส่ียงด้านการ คลังท่ีส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
ที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต 
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึน ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มี
ความทั่วถึงมากข้ึน ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพิ่มข้ึนจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์... 
 
 
 
 
 

 
ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้

ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงข้ึนตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับ
สูงข้ึนมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัว
เพิ่มข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก 
หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงข้ึนและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง 
อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ข้ึนส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มข้ึนเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงาน
เฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ 
คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดบั โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการ
คุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามล าดับ ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไก
และช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความ
ร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากข้ึน 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเส่ียงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีข้ึน มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบ
ของความย่ังยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะการคลังมีความม่ันคงมากข้ึน และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ใน



 

ระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากข้ึน มีการสร้างความเป็นธรรม
ให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารดัเอาเปรียบได้ดข้ึีน ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันใน
ตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อนส าคัญ
ของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากข้ึนตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ 
ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบ
เศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาค
การค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัย
ภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
การเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาด
การบูรณาการจึงส้ินเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และ
ขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหาร
จัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่
ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ
ขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทัง้ด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและ
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 

สมานฉันท.์.. 
 
 
 
 

 
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างท่ัวถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
และที่สาคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างท่ีเป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศ
ไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเส่ียงมากข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นข้ึน  เป็นโลกไร้พรมแดนอย่าง
แท้จริง โดยท่ีการเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี 
ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน 
ขณะเดียวกันความเส่ียงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็
เพิ่มข้ึน กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ  สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเง่ือนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเส่ียงอย่าง
ชาญฉลาดมากขึ้น โดยท่ีการปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการ
สร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซ่ึงหากไม่สามารถแก้ปัญหาและ
ปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชน
จะไม่สามารถยกระดับให้ดีข้ึนได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงข้ึน รวมทั้งทรัพยากรจะร่อย
หรอเส่ือมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศ
ไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงลักษณะในเชิงโครงสร้างท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อน
ที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเส่ียงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะ
สามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและ



 

สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเส่ียงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ 
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการ
ดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซ่ึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่าง
เป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซ่ึงการ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้บรรลุซ่ึงเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในทุกด้าน 
คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและม่ังคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเส่ียงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
ที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของ
ประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของ
รัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและส้ินเปลืองทรัพยากร
ของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  

และเพื่อเป็น... 
 
 
 
 

 
และเพื่อเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็น
เอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซ่ึงภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่าง
เป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว 
สามารถรับมือกับความเส่ียงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์
สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูป
และการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะ
ช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม 
รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไป
พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซ่ึงจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษา
ความเป็นชาติที่มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน
สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซ่ึงเป็นแนวทาง 
ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซ่ึงส่ิงที่คนไทย
ทุกคนต้องการ คือประเทศไทยม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ 
การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบัน
หลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็น
ปึกแผ่นมีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ ความเจริญเติบโตของชาติความ
เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงานและ
อาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่



 

ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็น
ภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์... 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

คนไทยในอนำคต... 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓ ยุทธศำสตร์ชำติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผน

และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่าง
ต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม
ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติ
พจน์ประจาชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ    
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่ มีต่อประเทศไทย กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
ม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพฒันา... 
 
 
 
 

 
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซ่ึงจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
พัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อม่ัน 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็น
ชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิตัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการ
ด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกร
ในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่
มูลค่าในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทาง
สังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้าง
องค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศำสตร์... 
 



 

 
 
 
 

 
๒.๓.๓ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่

แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่ม่ันคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ

จิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกนัทำงสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาส

การพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ 
อาทิ 

(๑) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู
และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
 

๒.๔ กลไกกำร... 
 
 
 
 
 



 

 
 

๒.๔ กลไกกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรพัฒนำ 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็น

แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะ
ด้านต่างๆ เช่น ด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้
มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ  ของ
ประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 
ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ชำติ 
๒.๕.๑ สำระของยุทธศำสตร์ชำติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายและ

ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัด
ผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมำย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ 
ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะ
ก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่กำรปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องต้ังแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสู่
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 ๑.๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ 

การจัดท าแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้ส้ินสุดลงและการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซ่ึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์   มี
ความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซ่ึงมีทั้งหมด  7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศำสตร์... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน 



 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕  การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่รวมกันอย่างมีความสุข 
ยุทธศำสตร์ที่ ๖  น้ าแก้จน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 
 

๑. กรอบแนวคิดและหลักกำร 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบ

สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแส
การเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับ
สภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาใน
หลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถำนะของประเทศ 
๒.๑ ด้ำนเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๑ เร่ิมแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดในกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 
แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือ
ประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซ่ึงท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะข้ึนมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง (Upper 
Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ย
เพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ ซ่ึงต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่
จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอ
ตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ 
นอกจากนี้ เม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – 
๒๕๕๗ อยู่ท่ีประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซ่ึงมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

 
 

๒.๒.๒ กำรปรับ... 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
๒.๒.๒ กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสู่ประเทศรำยได้ปำนกลำงขั้นสูง แต่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเร่ิม

ลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน (สัดส่วนของภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ 
ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐม
ภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยี
สูงข้ึนภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปาน
กลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูง
กว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : 
TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซ่ึงสะท้อนมาที่ปรมิาณการส่งออกรวมขยายตัวชา้



 

ลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยกำรผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ ำท ำให้ขำดพลังในกำร
ขับเคลื่อนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจำกกำรเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำง ซ่ึงต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตท่ีเป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่
ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเม่ือเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศ
ในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
 

๒.๑.๔  กำรลดลงของควำมแข็งแกร่งด้ำนเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อกำรแก้ไขปัญหำ
เชิงโครงสร้ำง กำรรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และกำรดำเนินนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจในอนำคต 
แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับ
การรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศที่
มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ านวยต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน  
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะส้ันในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการ
พัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มำกนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลัง
การขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้าน
ต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 
๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ 
๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease 
of Doing Business ๒๐๑๕  ซ่ึงด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศ
ทั่วโลก  

 
๒.๑.๖ สถำนกำรณ์... 

 
 
 
 
 
 

 
 
๒.๑.๖ สถำนกำรณ์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับกำร

ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความม่ันใจ
ของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ท่ี ๔๗ และด้านเทคโนโลยีท่ี ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเม่ือเทียบกับ
อันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุน
ด้านการวิจัยและพฒันาเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และ
จากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต ้ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คน
ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  



 

๒.๑.๗ สถำนกำรณ์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนยังคงมีปัญหำในหลำยๆ ด้ำน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยัง
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  การ
บริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมี
แหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเส่ียงด้านความม่ันคงทั้งในระยะส้ันและระยะยาว  นอกจากนั้น การ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถ 
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภยั และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้ำนสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้ำงประชำกรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่กำรเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหำทั้งในเชิงปริมำณ

และคุณภำพของประชำกรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชำกรวัยเด็กของไทยมีจำนวนลดลงอย่ำงรวดเร็ว มีพัฒนำกำรไม่สมวัยและกำร

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน 
ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กำลังแรงงำนมีแนวโน้มลดลง และแรงงำนกว่ำร้อยละ ๓๐ เป็นประชำกรกลุ่มเจเนอเรชั่น 
Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภำพแรงงำนยังเพิ่มขึ้นช้ำ ซึ่งจะเป็นข้อจำกัดต่อกำรพัฒนำในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมี
จ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิต
ภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 
มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ 
ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซ่ึงมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้
ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

 
 
 

(๓) กลุ่มผู้สูงอำยุ... 
 

 
 
 

 
 
(๓) กลุ่มผู้สูงอำยุวัยกลำงและวัยปลำยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำน

สุขภำพที่เพิ่มมำกขึ้น ขณะที่ผู้สูงอำยุจำนวนมำกยังมีรำยได้ไม่เพียงพอในกำรยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจาก ๑๐.๓ 
ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุวัยกลางและวัย
ปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงข้ึน แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มข้ึน แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ 
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนำดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลำกหลำย
รูปแบบมำกขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี 
๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้
ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเส่ียงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหำเชิงคุณภำพทั้งด้ำนสุขภำพ กำรเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมี
อายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึน อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัย
อันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน จ้านวน
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ 
ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในปี 
๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจ
ต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซ่ือสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเร่งด่วน 



 

๒.๒.๔ สถำนกำรณ์ควำมยำกจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีควำมเหลื่อมล้ ำของกำรกระจำยรำยได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัว
หนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีข้ึนเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่าง
ของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยท่ีสุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือ
ครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุ
พื้นฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่
ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหำส ำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนสินทรัพย์ทั้งด้ำนกำรเงินและกำรถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด     
มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหา
กรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยำกจนยังเข้ำไม่ถึงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ขณะที่โอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในระดับ
ปริญญำตรียังมีควำมแตกต่ำงกันตำมฐำนะของกลุ่มประชำกร ระหว่ำงเขตเมือง-ชนบทและระหว่ำงภูมิภำค มีปัจจัยหลักมา
จากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึง
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขต
เมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภำพกำรให้บริกำรสำธำรณสุขยังคงมีควำมเหลื่อมล้ ำกันระหว่ำงภูมิภำค โดยเฉพาะการ
กระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์
ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

 
 

(๔) ควำมเหลื่อม... 
 

 
 
 
 

 
 
(๔) ควำมเหลื่อมล้ ำกำรเข้ำถึงกำรคุ้มครองทำงสังคมของแรงงำน แรงงานอิสระเข้าถึงการ

คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มข้ึนจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ใน
ปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิม่ข้ึนเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ย
สูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีควำมมั่นคงทำงสังคมมำกขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที ่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้ม่ันคงข้ึนและมีความ
ครอบคลุมมากข้ึน โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มข้ึนเป็นแบบข้ันบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จาก
ผู้สูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มข้ึนเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้
เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน 
อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ท่ีมีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงำมของไทยเร่ิมเสื่อมถอยและสังคมไทยมแีนวโน้มเป็นสังคมพหวุัฒนธรรมมำกขึน้ 
อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิด
การน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 



 

๒.๒.๘ ควำมเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสำมำรถแก้ปัญหำและสนองตอบควำมต้องกำร
ของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพื่อเชื่อมโยง
กับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้
และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชน
และอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรท้ังหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ควำมไม่ยอมรับในควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันส่งผลให้เกิดควำมขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลา
กว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากข้ึน น าไปสู่ความสูญเสียต่อ
ชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยำกรธรรมชำติส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในกำรพัฒนำจำนวนมำก ก่อให้เกิดควำมเสื่อมโทรมอย่ำง

ต่อเนื่องและเกิดปัญหำควำมขัดแย้งในกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติมำกขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่ำไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อการผลิต

ทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากข้ึน โดย
พื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

 
 

(๒) ทรัพยำกร... 
 

 
 
 
 

 
 
(๒) ทรัพยำกรดินเสื่อมโทรม ท ำให้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพถูกคุกคำมทรัพยากรดินและ

ที่ดินมีปัญหาความเส่ือมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเส่ือมคุณภาพ การชะล้าง
พังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซ่ึงมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของ
ประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและ
การกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่ำชำยเลนและระบบนิเวศชำยฝั่งถูกทำลำย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ 
จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พื้นที่ป่าชายเลน
ลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท า
ให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดต้ังแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้
ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมี
ปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศ
ไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพิ่มมากขึ้น 

(๔) กำรผลิตพลังงำนในประเทศไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร แต่ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนดี
ขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มข้ึนตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มข้ึนโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพิ่มข้ึนร้อยละ ๖ 
อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิง
พาณิชย์ข้ันต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีข้ึน โดยมีอัตราการเพิ่มข้ึนของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ 
การเพิ่มข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยำกรน้ ำยังมีส่วนที่ไม่สำมำรถจัดสรรได้ตำมควำมต้องกำร ประเทศไทยประกอบด้วย 
๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมี
ความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ า
บาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาข้ึนมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้



 

รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลข้ึนมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ 
๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหำสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหำขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงมีประสิทธิภำพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอย

เฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะ
แบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสม
ตกค้างเพิ่มสูงข้ึนถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะ
อิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ใน
อนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่าง
ครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมี
การน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากข้ึน แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

 
(๒) มลพิษทำง... 

 
 
 
 

 
 
(๒) มลพิษทำงอำกำศยังเกินมำตรฐำนหลำยแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษ

ทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหย
ง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น 
เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซ่ึงได้รับ
ผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเม่ือต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมี
ปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ และการ
ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศใน
พื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีข้ึน
เป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีข้ึน 

(๓) คุณภำพน้ ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 
๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเส่ือม
โทรมมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจาก
ชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียท่ีเพิ่มข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของ
ชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดข้ึนได้
เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตรำกำรเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มข้ึนตามการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็
ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพิ่ม
มากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนร้อยละ ๑.๑ 
จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม
ของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทำงธรรมชำติโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยคร้ังและมีควำมรุนแรงมำกขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภำคกำรผลิตและวิถีกำรดำรงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหาย
นับเป็นมูลค่ากว่าหม่ืนลา้นบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิง
อุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของ



 

จ้านวนประชากรเส่ียงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่
น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติท่ีส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศท่ีมีความเส่ียงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกลไกกำรพัฒนำ 
๒.๔.๑ ด้ำนธรรมำภิบำล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ควำมส ำคัญกับเร่ืองธรรมำภิบำลอย่ำงเร่งด่วนจากการประเมินผ่าน
ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 
๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้า
เป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมี
ส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก ่ภาคการเมืองทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกต้ัง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ 

ผลประโยชน์รัฐ... 
 
 
 
 
 

 
 
ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้
ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิด
งานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต
ต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ ส่ือมวลชนหลาย
ส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนัก
ธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภำคเอกชนมีกำรประเมินหลักบรรษัทภิบำล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่า
อยู่ในระดับดีเม่ือเทียบกับป ี๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเม่ือเทียบกับป ี๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดเีพื่อโอกาสในการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรกระจำยอ ำนำจ 
(๑) กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีกำรปรับปรุงตำมยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลกัการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงาน
ของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้
การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 

(๒) กำรกระจำยอ ำนำจเกิดผลส ำเร็จหลำยด้ำนแต่ยังมีปัญหำที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และ
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และ
เพิ่มรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็น
ร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการ
ถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏบิัติการก าหนดข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจ
ที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/
กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน 



 

บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และ
ลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความ
สมดุล ปัญหาการซ้ือเสียง ท าให้การเลือกต้ังระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซ่ึง
รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็น
ร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ 
๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ต้ังของอุตสาหกรรม การค้า 
การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโต
ของเมืองและการเพิ่มข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้ำนกำร... 
 
 
 
 
 

 
 

๒.๔.๓ ด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก ำลังประสบปัญหำกำรทุจริตเชิงนโยบำยและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่ำงมำก พัฒนาการ

ของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซ่ึงสามารถตรวจสอบหา
หลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซ่ึงเป็นรูปแบบใหม่
ที่เกิดมากข้ึนในช่วงท่ีรัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มข้ึน
และในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ
หรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่
สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 
๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ 
จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กนอ้ยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน 
อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเม่ือเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์
สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
๓. บริบทกำรเปลี่ยนแปลงและภำพอนำคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภำยใน 
๓.๑.๑ ภำพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐำน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย 
๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อย
ละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ 
๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่า
กลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซ่ึงท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐาน
ดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเส่ียงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากข้ึน เม่ือค านึงถึงเงื่อนไขใน
ระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งข้ึนเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซ่ึงจะ
เป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวตักรรมซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นใน
การยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มข้ึนของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวน
ประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซ่ึงส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับ
ฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มข้ึนเฉลี่ยประมาณ 
๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มข้ึนของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เง่ือนไขดังกล่าวท า



 

ให้ประเทศไทยมีความสุ่มเส่ียงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มี
ความภาคภูม ิมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ

การดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงข้ึน โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าใน
ปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงาน 

ไร้ทักษะจาก... 
 

 
 

 
 

ไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง 
ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มข้ึนช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมข้ันพื้นฐานที่จ าเป็น ซ่ึงจะเป็นปัญหา
ต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มข้ึนเป็นตัวเลขเบื้องต้น 
สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ข้ันต่ าในปี ๒๕๔๖ ซ่ึงอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ควำมเหลื่อมล้ ำ 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการ

ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ใน
สังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วน
รายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี 
๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติด 

๓.๑.๔ ควำมเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวงและ

เมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อ
รองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และ
อุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะส่งผลต่อการลดลงและความเส่ือม
โทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มข้ึนของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากข้ึน จะส่งผลให้เกิด
การประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากข้ึน นอกจากนี้ ความ
ต้องการแรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของ
สถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(๑) ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วำงกรอบด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ภำครัฐ เอื้อต่อกำรพัฒนำธรรมำภิบำลภำครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน
หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้
พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและ
งานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่าง
ยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ 
มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการ
คลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 



 

(๒) ภาคประชาสังคม... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 

สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและ
การปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่น
ภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดัน
ให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภำยนอก 
๓.๒.๑ กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศท่ีพัฒนา
แล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมี
ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดงักล่าวค่อนข้างส้ันกวา่ สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุท่ีส้ันกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมี
การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากข้ึน นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการ
สุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ กำรปรับเปลี่ยนด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต

และการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มี
บทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology 
กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น 
โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน 
โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   
จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ควำมเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภำคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้ำนมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซ่ึงจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 

(๒) กำรเปิดเสรีภำยใต้ข้อตกลงประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซ่ึงโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก ่๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ 
๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงข้ึนทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตใน
ประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ต้ังและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำกับประเทศที่พัฒนำแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้า
และบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อ
พัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน 
แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าข้ันปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุ
ภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของ
ภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการ 



 

สร้างการเติบโต... 
 
 
 

 
 

สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซ่ึงเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

(๔) ตลำดเงิน ตลำดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีควำมเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทาง
นโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการส่ังสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลัง
วิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเส่ียงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหาก
มาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ควำมเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อส่ือสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเส่ียง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(๑) กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ ำเติมต่อ

สถำนกำรณ์ควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมรุนแรงมำกขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มข้ึน ท าให้
เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้
เกิดความเส่ือมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเส่ียงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ 
ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความม่ันคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทำงธรรมชำติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยคร้ังขึ้นและมีควำมรุนแรงมำกขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อม
รับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วำระกำรพัฒนำของโลกภำยหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรอง
แล้วเม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างย่ังยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อ
การพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน า
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล 
ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ 
 

เปลี่ยนผ่าน... 
 
 
 
 



 

 
 
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี สศช. ได้จัดท าข้ึน 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งละโล     
จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

๔.๓ เป้ำหมำย 
๔.๓.๑ กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 

Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มข้ึนเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท 
(๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมี
คุณภำพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 
 

๕. แนวทำงกำรพัฒนำ... 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๕. แนวทำงกำรพัฒนำ 
๕.๑ กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 

๕.๑.๑ กำรส่งเสริมด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุน

ในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้
ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิง
พาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ กำรพัฒนำผลิตภำพแรงงำน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้

และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนา
สมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ข้ันพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ 
สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต  เพื่อให้
แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรที่เข้มแข็งและพำณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและ
สนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
และบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนเร่งลงทุนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งเพื่อ
เชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนา
และปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรข้ันปฐมเป็นสินค้า

เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลด
ระดับการผลิตสินค้าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความม่ันคงทางด้าน
อาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดต้ังแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้าน
กายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะ
สหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ า 
ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเส่ียง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อ
รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการ
ควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิง 

พื้นที่ในลักษณะ... 
 
 
 
 

 
 
พื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถี
ชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 
ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนา
ต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานรายได้ประเทศ และ



 

เป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการ
ลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้น
การพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้
พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดต้ังส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

๕.๒ กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
๕.๒.๑ กำรพัฒนำศักยภำพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กต้ังแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน
เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการ
ด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่
ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้าง

ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ

จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง 

รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาต้ังแต่

ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาส่ือเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและส่ือเพื่อการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ กำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ โดยส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำง 
การแพทย์เพื่อรองรับการเปน็สังคมผู้สูงอายุท้ังในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ

ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพือ่ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความย่ังยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ
และการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้
ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

 
๕.๒.๔ กำรสร้ำง... 

 
 
 

 
 

๕.๒.๔ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรดำรงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งใน
ด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนา
ชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมใน
การใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ กำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม 
๕.๓.๑ กำรยกระดับรำยได้และสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดย

สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้
ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน



 

ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและ
การผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทาง
การเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ กำรจัดบริกำรทำงสังคมให้ทุกคนตำมสิทธิขั้นพื้นฐำน และเน้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุข
และการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการ
เข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัด
ในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost 
Sharing) 

๕.๓.๓ กำรสร้ำงควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่าง
เป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและ
งบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและส่ิง
ปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค การคุ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เป็นต้น 

๕.๔ กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง 
๕.๔.๑ กำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ

ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจดัการด้านผังเมืองด้านสาธารณปูโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้ง
เสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ กำรพัฒนำด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้ำน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ 
โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรค้ำชำยแดน และกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความส าคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้ง
ส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการ 

ลงทุนและสิทธิ... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกด้าน
การค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ กำรรักษำทุนทำงธรรมชำติเพื่อกำรเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จำกทุนธรรมชำติ โดยค านึงถึง

ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการ
บริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะ
ยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนว
ทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน 
จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ



 

ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดต้ังองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการ
ลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ 
ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อม
และสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ กำรส่งเสริมกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่ิงแวดล้อม การศึกษา
เพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ กำรส่งเสริมกำรผลิต กำรลงทุน และกำรสร้ำงงำนสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทาน
หรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน 
รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ กำรจัดกำรมลพิษและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูป
เป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการ
ขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย 
ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับ
การป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดย
สร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ
พร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

๕.๖ กำรบริหำร... 
 
 
 
 
 
 

 
 

๕.๖ กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 
๕.๖.๑ กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถ

เข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซ้ือ จัดจ้างโครงการของทางราชการ 
ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่
ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพือ่ให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำ อปท. ให้เหมำะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



 

๕.๖.๔ กำรสร้ำงระบบตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 
 ๑.๓ แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 

 แผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาค
ข้ึน  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซ่ึงเทศ
เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมนั้นต้ังอยู่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเท่ียว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะ
ดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความม่ันคงด้าน
อาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่ม่ันคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซ่ึงแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
รายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
  

กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ บัญญัติ
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้
จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคข้ึน  เพื่อสนับสนุน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 
 

๑. แนวคิด... 
๒.  

 
 
 
 
 

 
 
๑. แนวคิดและหลักกำร 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มีภูมิคุ้มกันต่อ
ผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด 
คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสร้าง
โอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 

๒. ทิศทำงกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  
เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนา
พื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 



 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor) 
เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรญัประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  
พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพาน
เศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) ได้แก่ แนว
เศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-
จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่ชุมชนตามแนว
เขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น 
การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด 
เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ย่ังยืน ได้แก่ พัฒนา
แหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาส่ิงแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  (๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  การ
พัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การต้ังองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชน
ระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน 
หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่ม่ันคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
 

(๔) ฟื้นฟูทรัพยากร... 
 
 
 

 
 
  (๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ 
หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค  ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจาย
ดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 ๓.๒ ทิศทำงกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู และเลย) เน้น
การฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้นให้
ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพื้นที่
ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  
เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่
ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  มุ่งเน้น
การพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยว
ทั้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ  
มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การสร้างงานและรายได้จากการ
ท่องเที่ยวให้มากขึ้น 



 

 ๓.๓ โครงกำรที่ส ำคัญ (Flagship Project) 
(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตท่ียั่งยืน 

 
 แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ๑ 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวั ดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและ
ไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ๑ 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บรุีรัมย์  สุรินทร์)  ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) 

ได้จัดท าข้ึนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔ จังหวัด  ทุกข้ันตอน  ต้ังแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมิน
ศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการ
จากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  จึงได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ
กลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ                 

๑)  เป็นศูนย์กลาง... 
 
 
 
 

 
 

๑)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
๓)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินคา้ในภูมิภาคและการคา้ขายชายแดน 
๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเที่ยวอารยธรรม
ของ” เป็น “ศูนย์กลำงเกษตรอุตสำหกรรม ท่องเที่ยวอำรยธรรม Logistic และ กำรค้ำชำยแดน เชื่อมโยงกลุ่มอำเซียน” 
เป้ำประสงค์รวม 
 ๑. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครวัโลก 
 ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเท่ียวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ๓. เพื่อพัฒนาให้เปน็ศนูย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาคและประเทศอาเซียน 

ยุทธศำสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ     
ยุทธศำสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน

กลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศำสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนว

ทางการด าเนินการ    
ยุทธศำสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  

๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศำสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรบัระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบดว้ย  

๘ ประเดน็หลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนนิการ 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ยุทธศำสตร์... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & 
Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ  

ประเด็นหลัก แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑. ด้านเกษตร      ๑.๑  แผนที่การใช้ที่ดนิ (Zoning)  เพื่อผลิตสินค้าเกษตร   

๑.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
๒.  ด้านอุตสาหกรรม    ๒.๑  แผนที่การใช้ที่ดนิ (Zoning)  เพื่ออุตสาหกรรม   

๒.๒  ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
๒.๓  การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล   
๒.๔  การนาทนุทางวฒันธรรมและภูมิปญัญาไทยมาเพิ่มมูลค่า 

๓.  การท่องเท่ียวและ บรกิาร      ๓.๑  แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว   
๓.๒  เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเท่ียวเข้าสู่รายได้  ๒  ล้านบาทต่อปี   
๓.๓  ไทยเป็นศนูย์กลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

๔.  โครงสร้างพืน้ฐาน    ๔.๑  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน   
๔.๒  การลงทุนการให้บริการและใชป้ระโยชน์ ICT  
๔.๓  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดา้นการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

๕.  พลังงาน      ๕.๑  นโยบายการปรบัโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม   
๕.๒  การลงทุนเพือ่ความม่ันคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   
๕.๓  การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลอืกในอาเซียน 

๖.  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค     

๖.๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บรกิาร และการลงทุน
เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน   
๖.๒  แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรบัประชาคมอาเซียน   
๖.๓  ขับเคลื่อนการเชือ่มโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard   
๖.๔  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบา้น 

๗.  การพฒันาขีดความ สามารถใน
การแข่งขัน        

๗.๑  การปรบัปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐ ดัชนีชีว้ดั)    
๗.๒  การพฒันาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

๘.  การวิจัยและพัฒนา    
 

๘.๑  ขับเคลื่อนคา่ใช้จา่ยด้าน R & D เป็นร้อยละ  ๑ ของ GDP  
๘.๒  Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T  
๘.๓  การใชป้ระโยชน์ Regional Science Parks  
๘.๔  การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน  

๙.  การพัฒนาพืน้ที่และ เมืองเพื่อ
เชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน  

๙.๑  การพฒันาเมืองหลวง  
๙.๒  การพัฒนาเมืองเกษตร  
๙.๓  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
๙.๔  การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว  



 

๙.๕  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
๙.๖  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาต ิ 
๙.๗  การพฒันาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทน  
๙.๘  ปัจจัยสนับสนุนการพฒันาเมืองที่ศักยภาพ 

 
 

ยุทธศำสตร์... 



 

 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ประเด็นหลัก แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑๐.  การพัฒนาคุณภาพ การศกึษา     ๑๐.๑  ปฏิรปูการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและการใช้ ICT ใน

ระบบการศึกษา เชน่ แท็บเล็ตและอนิเตอร์เน็ตไร้สาย  เป็นต้น)  
๑๐.๒  พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

๑๑.  การยกระดบัคุณภาพ ชีวิตและ
มาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

๑๑.๑  การจัดระบบบริการ  ก าลังพล และงบประมาณ 
๑๑.๒  การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๑.๓  สร้างและพฒันาความรว่มมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม และการ
ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส  

๑๒.๑  การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียม
คุณภาพชวีิต  
๑๒.๒  กองทุนสตรี  

๑๓.  การสร้างโอกาสและ รายได้แก่
วิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    

๑๓.๑  กองทุนต้ังตัวได ้ 
๑๓.๒  กองทุนหมู่บ้าน  
๑๓.๓  โครงการ SML  
๑๓.๔  โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร  

๑๔.  แรงงาน  
  

๑๔.๑  การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกบัความต้องการและ
พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
๑๔.๒  การจัดการแรงงานต่างด้าว  
๑๔.๓  การพฒันาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย
อย่างท่ัวถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๕.  ระบบยุติธรรม เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า   

๑๕.๑ การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

๑๖.  การต่อต้าน การคอร์รปัชัน่  
สร้าง ธรรมาภบิาลและ ความโปร่งใส  

๑๖.๑  การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม  
๑๖.๒ การเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    

๑๗.  การสร้างองค์ความรู้ เรื่อง
อาเซียน  

๑๗.๑  ภาคประชาชน  
๑๗.๒  ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ  
๑๗.๓  บุคลากรภาครัฐ  

 
 

ยุทธศำสตร์... 



 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการ
ด าเนินการ   

ประเด็นหลัก แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑๘.  การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เพื่อความยั่งยืน     

๑๘.๑  พัฒนาตัวอยา่งเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ๑๐ แห่ง เพื่อความย่ังยืน  

๑๙.  การลดการปลอ่ยก๊าซ เรือน
กระจก (GHG)        

๑๙.๑  การประหยัดพลังงาน  
๑๙.๒  การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
๑๙.๓  ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

๒๐.  นโยบายการคลัง เพื่อ
ส่ิงแวดล้อม     

๒๐.๑  ระบบภาษีส่ิงแวดล้อม  
๒๐.๒ การจัดซ้ือจัดจา้งสีเขียวในภาครัฐ  

๒๑.  การจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ การบรหิาร
จัดการน้ า  

๒๑.๑  การปลูกป่า  
๒๑.๒  การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า  
๒๑.๓  พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อาเซียน 

๒๒.  การเปลี่ยนแปลง สภาวะ
ภูมิอากาศ    

๒๒.๑  การป้องกนัผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
๒๒.๒  การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์... 



 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  
๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๒๓.  กรอบแนวทางและการปฏริูป
กฎหมาย  

๒๓.๑  ปรบักรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
๒๓.๒  เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร  
๒๓.๓  ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีเป็นข้อจ ากัดต่อการพฒันาประเทศ 

๒๔.  การปรบัโครงสร้าง ระบบ
ราชการ    

๒๔.๑  เพิ่มประสิทธภิาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของภาครฐั     
ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจดัการแบบบูรณาการ  โดยมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง  
๒๔.๒  ป้องกนัและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น  
๒๔.๓  เพิ่มประสิทธภิาพการใหบ้ริการประชาชนด้วยระบบ e - service 

๒๕.  การพัฒนาก าลังคน ภาครัฐ       ๒๕.๑  บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกจิที่มีในปจัจบุัน เตรียมพร้อม
ส าหรับอนาคต  
๒๕.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรยีมความพร้อม
บุคลากรภาครฐัสู่ประชาคมอาเซียน 

๒๖.  การปรบัโครงสรา้งภาษ ี ๒๖.๑  ปรบัโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

๒๗.  การจดัสรรงบประมาณ  ๒๗.๑  พัฒนากระบวนการจดัสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายรฐับาล 

๒๘.  การพัฒนาสินทรพัย์ราชการที่
ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด     

๒๘.๑  ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน  
๒๘.๒  บริหารจัดการสินทรัพยร์าชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

๒๙.  การแก้ไขปัญหา ความม่ันคง
จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และ
เสริมสร้าง ความม่ันคงในอาเซียน  

๒๙.๑  ประสานบรูณาการงานรกัษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพื้น  ๓  
จังหวัด  ชายแดนภาคใต้  ภายใต้กรอบนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙ 
๒๙.๒  การเสริมสร้างความม่ันคงของประชาคมอาเซียน  

๓๐.  การปฏริูปการเมือง       ๓๐.๑  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.)   
 
  

 แผนพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดท าแผนสี่ปี

โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธกั์บแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร  
อาหาร  พลังงานสะอาด  การค้า  เศรษฐกิจอาเซียน การท่องเท่ียว  สังคมคุณภาพ  พัฒนาเมืองน่าอยู่  พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้  

 
ต ำแหน่งทำง... 



 

 
 

 
ต ำแหน่งทำงยทุธศำสตร์ 

 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ๓.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม  และเสริมสร้างความมั่นคง  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เป็นท่ีตั้งของส่วนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์  จังหวดันครรำชสีมำ  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
เป้ำประสงค์รวม 
 ๑.  เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม  และป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถณะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เป้ำประสงค์... 

“โครำชเมืองน่ำอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อตุสำหกรรม  ปลอดภัย” 



 

 
 
 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ์ 

ยุทศำสตร์ที ่
เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่๑: 
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๑.  เพื่อขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑.  อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวดั (%) 
๒.  อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภณัฑ์
มวลรวมจังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จ านวนครัวเรอืนที่ได้รบั
การส่งเสริมอาชีพในพืน้ที่
(ครัวเรือน) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ลด
รายจ่าย ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 
๒. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า และ
บริการภาคการเกษตรต้นทาง กลางทาง
และปลายทาง 
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินคา้และ
บริการภาคนอกการเกษตรต้นทาง กลาง
ทางและปลายทาง 
๔. สนับสนนุการผลิตและสร้างผลงานวัต
นกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารปลอดภัย ที่สอดคล้องกบัการ
พัฒนาจังหวดั 
๕. ส่งเสริมการน าวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภยั (Food 
Valley) มาเพิ่มศักยภาพในการผลิต 
๖. สนับสนนุการสร้างรายได้จากการท่อง
เท่ียงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร้างอาชพีในครัวเรือน
ในชุมชนต่างๆ โดยยึดหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพื่อสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ 

๔. อัตราการว่างงาน(%) 
๕. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครวัเรือน
(เท่า) 

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้
ว่างงาน 
๙. ส่งเสริมความเป็นอย่ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 
 
 
 
 

ยุทศำสตร์ที่... 



 

 
 
 

ยุทศำสตร์ที ่
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  ๖. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครวัเรือน(%) 

๑๐.ส่งเสริมการออมของครวัเรือน 

๓. เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) 
 
 
 
๘. จ านวนผู้ประกอบการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน 
(ราย) 

๑๑. เพิ่มทักษะความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของแรงงาน เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตของสินค้าและบริการ 
๑๒.สนับสนนุการพัฒนาผู้ประกอบการ
ฐานนวัตกรรม(Innovative 
Entrepreneurship Development) และ
ผู้ประกอบการใหม่ทางธุรกิจเทคโนโลยี 
(Tech Startup)ของจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรูด้้านโครงสร้าง
พื้นฐานและโลจิสติกส์ กับหนว่ยงาน
ภาครัฐภาคธุรกิจและเอกชน 
๑๔. เพิ่มทักษะความสามารถและความ
เชียวชาญของแรงงานดา้นการทอ่งเท่ียว
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 
๒ ยกระดบั
สังคม ให้เป็น
เมืองหน้าอยู ่

๑. เพื่อลดความยากจน
และความเลือ่มล้ า 

๑.ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน (%) 
๒. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 
(Gini Coefficient) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ลด
รายจ่าย 
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างท่ังถึง 
และไดร้ับส่ิงอ านวยความสะดวกจาก
โครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ รวมทั้ง
ระบบป้องกนัภัยท่ีเอื้อต่อการกระจาย
เศรษฐกิจ 

๒. เพื่อพัฒนา
โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม 

๓.ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกนัสังคม
ต่อส านักงานแรงงาน(%) 
๔. ร้อยละความครอบคลุมของบัตร
ประกนัสุขภาพของประชาชน(%) 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคมและ
ประกนัสังคมในแรงงาน 
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะสุขที่มี
คุณภาพและสามารถบริการได้อย่าง
ครอบคลุม 

 
 
 

ยุทศำสตร์ที่... 
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  ๕. จ านวนศนูย์ช่วยเหลอืสัตว์เรร่่อน
ในพืน้ที่จังหวดันครราชสีมา(ศูนย์) 

๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลอืสัตว์
เร่ร่อนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

 ๓. เพื่อสร้างความคุ้ม
กันให้กับสังคม 

๖. ระดบัความส าคัญของหน่วยงาน 
ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม (ครั้ง) 
๗. ร้อยละของผู้ประสบปญัหาทาง
สังคมที่ขอรับบริการได้รบับริการ
ทางกฎหมาย (%) 

๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 
 
๗. ส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมขอรับ
บริการจากส่วนราชการที่รับผิดชอบทาง
ภารกิจที่กฎหมายก าหนด 

 ๔. เพื่อให้ประชาชน 
เข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชาชน 
(แพทย์/คน) (ปี๒๕๕๙ แพทย์ ๖๒๖ 
คน ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราส่วนทนัตแพทย์ต่อ
ประชากร (ทันตแพทย์/คน) 
 
 
๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อประชากร 
(พยาบาล/คน) 
 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและบุคลากร
ด้านดิจิทัลไดร้ับความรู้และ
ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีดจิิทัล (คน) 
๑๒. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ป ี
(ปี) 
 

๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์ 
 
 
๙. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพฒันาทนัต
แพทย์เพิ่มเพื่อรองรบัภาวะผู้สูงอายุของ
จังหวัด 
๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพฒันา
บุคคลากรด้านการบริการเพิ่มข้ึน 
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้านเทคโนโย
ลีดิจิทัลแกป่ระชาชน ทุกสาขาอาชีพ 
๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาในและ
นอกระบบ 
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้แกป่ระชากรในทุกพืน้ที่ ในทุก
ด้าน 
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  ๑๓. อัตราการไดร้ับงานท าของ
บัณฑิตท่ีจบภายใน ๑ ปี (%) 
 
๑๔. อัครการว่างงานของประชากร 
(ปี ๕๘) (%) 
 
๑๕. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม. ๓ 
(คะแนน) 

๑๔.ส่งเสริมและแนะน าความ
ต้องการแรงงานให้บณัฑิตที่จบ
ใหม่ 
๑๕. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพือ่ลดอัตราการวา่งงาน
ของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการเรียนการสอน
ของครูเพื่อให้นักเรียน มีความรู้
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อยา่งยืน 

๑. เพื่ออนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพืน้ที่
ป่าไม้ในจังหวดั 
 
 
 
 
๒. ปริมาณขยะในจังหวดั (ตัน) 
 
 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ าเสีย (จ านวน
ระบบ) 
๔. พื้นที่บริหารจดัการน้ าเพิ่มข้ึน 
(ไร่) 
 
 
๕. ความยาวสะสมของเข่ือนป้องกัน
น้ ากัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
 
๖. ร้อยละสดัส่วนของพื้นทีร่ะบบ
ป้องกันน้ าทว่มในพื้นที่ชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตส านึกและให้ความรู้
ประชาชนได้ตะหนักถึงคุณค่าและ
ทรัพยากรป่าไม ้
๒. การอนรุักษ์และพืน้ฟู ป่าไม ้
๓.การรณรงค์ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการส านึกรบัผิดชอบตอ่
สังคมเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพิ่ม
ความสามารถ ในการก าจัดขยะ 
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้ าเสีย 
๖. ส่งเสริมให้มีการบริหารจดัการ
น้ าทั้งในเขตชลประทานและนอก
เขนชลประทาน 
๗. เพิ่มส่ิงก่อสร้างเพื่อลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ าล า
คลองสายหลักของจังหวดั 
๘. พัฒนาระบบปอ้งกันน้ าทว่มใน
พื้นที่ชุมชนเมือง 
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 ๒.เพื่อใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๗. สัดส่วนปริมาณการใชน้้ ามัน
เชื้อเพลิงเพือ่ยานพาหนะต่อ
ประชากร(ลิตร/คน) 
๘.สัดส่วนปริมาณการใชไ้ฟฟา้ภาค
ครัวเรือนต่อประชากร (ล้าน
กิโลวัตต์/คน/ปี) 
๙. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน
ภาคท่ีไม่ใช่ครวัเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) 
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้น ามนั
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ต่อ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ล้านบาท) 
 

๙. รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ยาย
พาหนะส่วนตัว โดยเปลี่ยนมาใชร้ถสา
ธารณแทน 
๑๐. รณรงคใ์ห้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 
 
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชนประหยดั
พลังงานไฟฟ้า 
 
 
๑๒. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการลด
ชั่วโมงการผลิตลงในบางช่วงเวลา 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
การเสริมสร้าง
ความม่ันคงทุกมิติ
เพื่อปกปอ้งสถาบนั
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรพัย์สิน
ของประชาชน 

๑. เสริมสร้างความ
ม่ันคงเพื่อปกปอง
สถาบันหลักของชาต ิ

๑. จ านวนต าบลที่เข้ารว่มกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของสถาบนัหลดัของ
ชาติ (ต าบล) 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของสถาบนัหลักของชาติ
ให้ประชนได้รบัรู้รบัทราบ 
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตามแนวทาง
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรง
งานและแนวทางพระราชด าริ 
 

 ๒. เป็นศูนยบ์ริหาร
จัดการเครอืข่าย
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความม่ันคง
ทุกมิติ 

๒. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ 
(ต าบล) 

๔.การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
๕. การป้องกนัและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและ
การค้ามนษุย์ 

 
 
 

ยุทศำสตร์ที่... 



 

 
 

ยุทศำสตร์ที ่
เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ ์

   ๖. การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการบุก
รุกท าลายทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

   
 
 
๓. จ านวนต าบลที่เข้ารว่ม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ 
(ต าบล) (ต่อ) 

๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยก่อ
การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 
๘. การป้องกนัลการแก้ไขปญัหาภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 
๙. การป้องกนัและการแกป้ัญหาภัย
พิบัติ 
๑๐. การป้องกนัและรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในจังหวดั 
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 
๑๒. ส่งเสริมการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาสาธารณภัย 
 

 ๓. เสริมสร้างความ
ปองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ 

๔.สร้างการรบัรู้ที่ถูกต้อง (ต าบล) ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของทุก
ส่วนภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจดัการ
ภาครัฐ 

๑. เพิ่มประสิทธภิาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑.ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รบัการรับรองคุณภาพ HA (%) 
๒. ร้อยละของครวัเรือนที่เข้าถึง
น้ าประปา (%) 
๓. ร้อยละของครัวเรอืนที่เข้าถึง
ไฟฟ้า (%) 
๔. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึง
อินเตอร์เน็ต (%) 

๑.เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการ
ภาครัฐ 

 
 
 

ยุทศำสตร์ที่... 



 

 
 
 

ยุทศำสตร์ที ่
เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ ์

  ๕. จ านวนครั้งท่ีใหบ้ริการภาครฐั
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เชิงรุก 
(ครั้ง) 
๖. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิน่ที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงินอดุหนนุ
เฉพาะกิจ (%) 

 
 
 
 
 
๒. เพิ่มขีดความการจดัเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรบัปรุงระบบสารสนเทศ 
๕. การปรบัปรุงวัฒนธรรมองคก์ร 
๖. การสร้างความโปรงใสในองค์กร 

รวม 
๕ ยุทธศำสตร์ 

รวม 
๑๕ เป้ำประสงค์ 
เชิงยุทธศำสตร์ 

รวม ๔๖ ตัวช้ีวัด รวม ๖๑ กลยุทธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์... 



 

 
 

สรุป 
วิสัยทัศน์ เปำ้ประสงคร์วม ประเด็นยทุธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร ์ตัวชี้วดั และกลยทุธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

เป้ำประสงค์
รวม 

๑) เพื่อเพิ่ม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพื่อพัฒนา
สังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู ่

๓) เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพษิดา้น
ส่ิงแวดล้อม 

๔) เพื่อเสริมสร้าง
ความม่ันคงในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามและ
ปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติ 

๕) เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีสมรรถนะสูง
อย่างมีประสิทธภิาพ
และประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

๑) การพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองนา่อยู ่

๓) บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อยา่ง
ยั่งยืน 

๔) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ เพื่อ
ปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๕) การพัฒนาระบบ
การบริหารบริหาร
จัดการภาครฐั 

เป้ำประสงค์
เชิง
ยุทธศำสตร์ 

๓ เป้าประสงค์ ๔ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๒ เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วดั ๑๐ ตัวชีว้ัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ ๑๔ กลยุทธ ์ ๑๖ กลยุทธ ์ ๑๒ กลยุทธ ์ ๑๓ กลยุทธ ์ ๖ กลยุทธ ์

 
 

 ๑.๔ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้านการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศำสตร์... 

วิสัยทัศน์ : 
โครำชเมืองน่ำอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสำหกรรม 

ปลอดภัย 



 

 
 
 

๑)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เม่ือปี ๒๕๓๘ เพื่อ

แก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและ

บริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
๒.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม

มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือ

ของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประนะชาคมอาเซียน

ในทุกด้าน  
๒.๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์

พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  มีมาตรฐานสากล

โดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพื่อจ าหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์  

๔)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
๔.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
๔.๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๔.๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  

ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรภีาพของประชาชน 
๔.๔)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๔.๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที่ 
๔.๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  สร้างชื่อเสียง

ให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
๕.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยร่วมมือ
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 

๕.๓)  ส่งเสริม... 
 
 
 

 
๕.๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแล

สุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจ
สุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๖)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 



 

๖.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชน 

๖.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  เพื่อสนับสนุน

เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชน

เข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
๖.๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัยและความ

เป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
๗)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬำ 

๗.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดย
การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๗.๒)  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว  และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มข้ึน 

๗.๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย  เพื่อพัฒนา
คุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

๗.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึงการสร้างความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬา 

๘)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
๘.๒)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับ

ประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
๘.๔)  บูรณาการการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
๘.๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการ

พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
๘.๖)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ๙)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๙.๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการ

เตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  โดยสร้างความ

อบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

๙.๔)  สนับสนุน... 
 
 
 

 
๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๑๐)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   
๑๐.๓)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
   วิสัยทัศน์ของอ าเภอโนนไทย  



 

“  ในทศวรรษหน้า  อ าเภอโนนไทย  มีอาชีพทางการเกษตรก้าวหน้ามีแหล่งน้ า ธรรมชาติ  อุตสาหกรรม  แปรรูปการเกษตร  มี
เส้นทางคมนาคมสะดวกมีน้ าอุปโภคบริโภคพอเพียง  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดีและมีชุมชนเขม้แขง็”  
   ภารกจิในการพัฒนาอ าเภอ 

แก้ไขปัญหาความยากจน โดยพัฒนาอาชีพทางการเกษตรตามแนวทางการเศรษฐกิจแบบพอเพยีง เนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางการเกษตรแตส่ภาพทางภูมิศาสตร์ด้านกายภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม เป็นปญัหาต่อจ านวนผลผลิตทีไ่ดร้ับประกอบ
กับการขาดแคลนน้ า อ าเภอจึงก าหนดให้การพัฒนาแหล่งน้ าเป็นความส าคญัเร่งด่วนของการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรโดยเน้นการพัฒนา
แบบบูรณาการ โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับราษฎร บ้านเมืองน่าอยู่ 
เชิดชูคุณธรรม เนื่องจากการแกไ้ขปัญหาความยากจน ซึ่งเน้นพัฒนาแหล่งน้ า จึงมีนโยบายบ้านเมืองนา่อยู่ คือเป็นเมืองที่มีแหล่งน้ า
ธรรมชาติที่มศีักยภาพทีส่ะอาด มกีารดูแลและบริหารจัดการที่ดี มสีว่นของการเชิดชูคุณธรรม เน้นผู้น าชุมชนทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ต้องยึดถือคณุธรรมเปน็หลักในการบรหิารงาน สนับสนนุศักยภาพศูนยด์ ารงธรรมให้สามารถด าเนินการในการแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของราษฎรได้อย่างแท้จริงมุ่งต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติด ดว้ยการรวมพลังของภาครัฐและประชาชนพัฒนางานด้านการบริการโดย
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีลง 

1.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 การพัฒนาลุ่มน้ า และแหล่งน้ ากักเก็บน้ า โดยอาศยัความร่วมมอืขององค์กรปกครองส่วน   ท้องถิ่นในลักษณะบรูณาการ 

  1.2 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ที่ใช้ขนส่งสินค้าการเกษตรและเส้นทางหลักในการสญัจรการพัฒนาการเกษตร 
  2.  การพัฒนาด้านการเกษตร 

2.1 การส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางของจังหวัดนครราชสีมา 
2.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี 

  2.3 เพิม่ประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพโดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ให้ความรู้แก่เกษตรกร 
2.4 เพิม่มูลค่าของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑโ์ดยขยายฐานการตลาด     และรูปแบบการประชาสัมพันธ์สินค้าทาง

อินเตอร์เนต็ 
  2.5 การรณรงค์การเกษตรแบบพอเพียง  ที่เน้นความพอประมาณโดยใช้องค์กรชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ  
  2.6 ส่งเสริมการผลิตอาหารโดยกลุ่มแม่บ้านเพื่อใช้วัสดุดิบจากสินคา้การเกษตร อาทิ กลุ่มแม่บ้านโตะ๊ไทย (รับจัดเลี้ยงภายใน
อ าเภอและต่างอ าเภอ)  
  2.7 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อให้ราษฎรไดย้ึดเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนแบบต่อเนื่อง 
  2.8 เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์    เช่น   ล าเชียงไกร และวัดป่าหลักร้อยผ่านทางระบบอินเตอรเ์นต็ต าบล 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.  การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.1 ยึดเป้าหมายตามโครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน โดยใช้ยุทธศาสตร์ การ
ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดเป็นแนวทางปฏิบัต ิ
3.2 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ในระดับหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3 โครงการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง (กลุ่มที่จะมีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด Potential Demand) โดยร่วมมือกับส านักงานการ
ประถมศึกษาและโรงเรียนในพ้ืนที่ x-Ray หากลุ่มเสี่ยง เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันโดยใช้ชุมชนเป็นผู้สอดส่องดูแลเด็กในชุมชน
ของตน 
  4.  ด้านการเมือง การปกครอง 
    4.1 สนับสนุนเวทีชาวบ้านให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยผ่านทางกระบวนการประชาคม เพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง 
   4.2 สนับสนุนการให้ความรู้แก่ประชาชนให้เข้าใจถึงสิทธิหน้าท่ีของตนตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 
 



 

  วัตถุประสงค์การพัฒนาอ าเภอ 

  1. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในภาคการเกษตร ท าให้เกษตรสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตในภาคเกษตร 

  2. ลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตร เพ่ือน าไปสู่การพึงพาตนเอง 

  3. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภคในเขตชุมชน 

  4. แก้ไขปัญหาการอพยพแรงงาน 

  5. เพ่ือให้ราษฎรมีสุขภาพอนามัยท่ีดีไม่เจ็บป่วยเน่ืองจากสารเคมี 

  6. เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตร รวมท้ังช่องทางการจ าหน่ายสินค้าหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 

 7. เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ได้เอง รวมถึงสามารถน าเอาผลผลิตในหมู่บ้านต าบลมาเป็นวัสดุในการผลิต 

   8. เกษตรกรหันมาท าการเกษตรแบบพอเพียงท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

  9. กลุ่มแม่บ้านสามารถใช้ภูมปิญัญาพ้ืนบ้านสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 

   10. ลดช่องทางขยายตัวของสารเสพติดและชมุชนรวมกันดูแลเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 

  11. เยาวชนใช้เวลาว่างหันมาสนใจเล่นกีฬามากขึ้น 

  12. ราษฎรได้เรียนรู้การปกครองตนเองและบริหารจัดการท้องถิน่ตามแนวทางประชาธิปไตย 

 
 
 
นโยบายในการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
   นายสมบรูณ์  พิพัฒน์  ด ารงต าแหน่ง  ยืนยันถึงความตั้งใจที่จะปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะผู้อาสาเข้ามาเพื่อรับใช้พี่น้อง
ประชาชน  ด้วยความตั้งใจจริงท่ีจะมาช่วยกันพัฒนาต าบลถนนโพธ์ิของเราให้มีความเจริญกา้วหน้า เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความพรอ้ม  
และจะขอท าหน้าท่ีใหด้ีที่สุด ด้วยความซื่อสัตย์  สุจรติ  เท่ียงธรรม จึงมุ่งเน้นการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  โปร่งใส  ใจซื่อ  มือ
สะอาด มคีุณธรรม  และใช้ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการตอบสนองต่อการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน  เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อพ่อแม่พี่น้องชาวต าบลถนนโพธ์ิ  และพร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้จดัเตรียมและจัดท านโยบายการ -บริหารงานของ
ข้าพเจ้า  ซึ่งได้วางอยู่บนพื้นฐานข้อมูลความเป็นจริงของพื้นที่ในเขตต าบลถนนโพธ์ิ  ตลอดจนการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  และสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นแถลงนโยบายต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธ์ิ  ดังนี ้
   1. นโยบายด้านการบริหารและจดัการ 
  1.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธ์ิ  ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริการบ้านเมืองที่ดี  เป็นหน่วยบริการ
สังคมที่ดี  พร้อมท้ังสรา้งเสริมกระบวนการพัฒนาระบบ  การบริการสาธารณะที่ดมีีมาตรฐาน  เพื่อรองรับการให้บริการ  แตล่ะด้านใหเ้กดิ
ประโยชนส์ูงสุดต่อประชาชน  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนท้ังในและนอกสถานท่ี  เพื่อสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  ทั่วถึง  และมี –ประสิทธิภาพ 

1.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อลดช่องว่างระหว่างข้าราชการ  พนักงานกับประชาชนให้เกิดความใกล้ชิดเพื่อการ
ท างานท่ีเข้าถึงประชาชน  มีการบริหารที่ประทับใจและท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธ์ิเป็นศนูย์กลางในการประสานงานกับ
หน่วยงานทุกหน่วยงาน  ทุกเครือข่าย  เพื่อคอยรับปัญหาและให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน 
  1.3 พัฒนาศักยภาพและส่งเสรมิความรู้ของบุคลากร  ซึ่งรวมถึงคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงาน
ส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ให้มีความรู้ในระเบียบปฏิบัติงานโดยพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไปด้วย  
   2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 การคมนาคม  ด าเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  ท่อระบายน้ าถนนเชื่อมหมู่บ้าน  ต าบล  ให้
สามารถรองรับการขยายตัวของหมู่บ้านและพื้นที่ตา่งๆ  ในเขตรับผดิชอบและรอยต่อระหว่างท้องถิ่นให้สามารถสญัจร  ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย  โดยเริ่มต้นจากถนนดินเป็นถนนลูกรัง  จากถนนลูกรังเปน็ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือถนนลาดยาง  เป็นต้น 
  2.2 การพัฒนาแหล่งน้ า  ด าเนินการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าให้มีปริมาณเพยีงพอต่อการเกษตรและเพื่ออุปโภค - บริโภค  
ส่งเสริมการเชื่อมโยงแหล่งน้ า  ล าห้วย  เพื่อความสะดวกในการไหลของน้ าและก่อสร้างฝายขนาดแกม้ลิง  เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้
ตลอดทั้งป ี



 

  2.3 การขยายไฟฟ้า  ด าเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี  หรือชุมชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  พร้อมขยายเขตไฟฟ้าให้ท่ัวถึงและ ท าแผนขยาย
พื้นที่ไฟฟ้า  แสงสว่างให้ทั่วถึงเพื่อความปลอดภัย   ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  2.4 ด าเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านท่ีมีอยู่เดมิให้มีระบบประปาท่ีมีคณุภาพ พร้อมกับขยายเขตการให้บริการ ใช้
น้ าประปาแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
   3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  3.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการสรา้งอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน  ด้วยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน
งบประมาณเพื่อจัดหาอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความรู้ความสามารถของผู้มีความประสงค์จะประกอบอาชีพ  โดยวิเคราะห์
ศึกษาความต้องการของชุมชนและตลาด  เช่น  อาชีพการเลี้ยงสตัว ์ การปลูกพืชหมุนเวียน  กิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ  เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับครัวเรือน  พร้อมท้ังส่งเสรมิการจัดท าระบบบัญชีครัวเรือน  เพื่อควบคุมการใช้จ่ายตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร  อุตสาหกรรมการเกษตร  โดยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้  และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร  เพื่อยกระดับการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีและภูมิปญัญาท้องถิน่ 
  3.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพและมีวิถีชีวิตตามแนวพระราชด าริในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้
ประชาชนในต าบลถนนโพธ์ิยืนอยูบ่นพ้ืนฐานของการประกอบ -สัมมาอาชีพท่ีรู้จักเพียงพอ  มีเหตผุล  มีภูมิคุ้มกัน  ด้วยความรู้และมี
คุณธรรมเป็นปจัจัยหนุน  เพื่อน าไปสู่สังคมทีส่งบสุขอย่างยั่งยืน 
   4. นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  4.1 สงเคราะห์ให้การช่วยเหลือผูสู้งอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ดว้ยการสนับสนุนงบประมาณเบี้ยยงัชีพเพิ่มเติมและสนับสนุน
งบประมาณสงเคราะห์ผู้ยากไร้  ผูด้้อยโอกาส  พร้อมท้ังจัดและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้สูงอายุ  คน
พิการและผู้ด้อยโอกาส  ให้มีความสุขทางด้านจิตใจพร้อมที่จะด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในสังคม 
  4.2 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด  ปัญหาอาชญากรม  โดยบูรณาการร่วมกับชุมชนและส่วนราชการทุกภาคส่วน  
สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นกีฬา  โดยจดัให้มีลานกีฬาและจัดกจิกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด 
  4.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภยัในชุมชน  สร้างเครือข่าย
ด้านการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน  หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภยั  ต ารวจชุมชน  และงานอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  รวมถึงการ
ให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนในกรณีที่ประสบภัยธรรมชาติตา่งๆ 
  4.4 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  ขับเคลื่อนการ
จัดท าโครงการและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การจัดการและการบ ารุงรักษา  การเพิ่มพื้นท่ีสีเขยีวด้วยการปลูกป่า  การลดภาวะโลก
ร้อนด้วยการไมเ่ผาตอซังในไร่นา 
 

5. นโยบายด้านสาธารณสุข 
  5.1 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมดา้นการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน  และการบริหารสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน โดยผ่านกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน (อสม.)  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี  อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
  5.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมการรณรงคเ์กี่ยวกับการป้องกันโรคระบาด  พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจดัซื้อ
อุปกรณ์  น้ ายา  วัคซีน  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่อันตราย 
   6. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  6.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมการศึกษาพร้อมกับสถานศึกษาในต าบลถนนโพธ์ิ  พร้อมสนับสนุนงบประมาณด้านสื่อการ
เรียนการสอนให้กับโรงเรียนหรือสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในระบบและนอกระบบ 
  6.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนศาสนกจิของคณะสงฆต์ าบลถนนโพธ์ิ  พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศาสนา
ให้กับพุทธศาสนิกชน 
  6.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดงานท่ีสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีที่ดีงาม  พร้อมรณรงค์ปลูกจติส านึก  ให้ประชาชนในต าบล
ถนนโพธ์ิ  มีความรัก  ความหวงแหนและสืบทอดทางด้านวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญัหาท้องถิ่น  เพื่อคนรุ่นหลังจักได้รักและสืบทอด
กันต่อไป 

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 องคการบริหารสวนต าบลถนนโพธิ์ ไดวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมนิสภาพการพัฒนาในปจจุบัน 
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น โดยใชเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเปนการพิจารณาถึงปจจัย 
ภายใน (จุดแข็ง,จุดออน) และปจจัยภายนอก (โอกาส,อุปสรรค) ทีม่ีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของทองถิ่น ดังนี้ 
 

ปจจัยภายใน  
จุดแข็ง (Strength-s)  
ดานโครงสราง  



 

1. เปนองคกรขนาดกลางมีศักยภาพ/ท างานเปนระบบ  
2. การจดัโครงสรางของ อบต.มีความชัดเจนครอบคลุมตามอ านาจหนาที่ทุกภารกิจ  
3. การตั้งคณะกรรมการหมูบ่้าน และมี ส.อบต. เปนตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นท่ี  
ท าใหทราบปญหาและความตองการของประชาชน และสามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง  
4.มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กก่อนวัยเรียนไดอยางครอบคลุม 
และทั่วถึง 

 
 
ดานการเมือง การปกครอง  

1. การก ากบัดูแลโดยจังหวัด กรมและกระทรวงไมกระทบตอการบรหิารงานของ อบต.  
2. ดานนโยบายการพัฒนา มีการปรับใหสอดคลองกับสภาพปญหาปจจุบัน  
3.ผบูริหารมีวิสยัทัศนกวางไกล มีความรคูวามสามารถ มีการก าหนดนโยบายการบริหารที่ชัดเจน สามารถน าองคกรไปสเูปา
หมายได  
4. ผบูริหารมีความสัมพันธที่ดีตอระดับทองถิ่น  
ระเบียบกฎหมาย  
1. ฝายบริหารสามารถออกกฎหมายตามอ านาจหนาที่โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาฯ ท าใหบังคับ 
ใชในพื้นที่ไดตามความเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในทองถิ่น  
2. มีแนวโนมไดรับการถายโอนภารกิจเพิ่มมากข้ึนตามแผนการกระจายอ านาจ  
3. มีขอบัญญัติงบประมาณเปนกฎหมายและเครื่องมือ ส าหรับใชในการพัฒนาทองถิ่น  
4. มีอิสระในการก าหนดแผนพัฒนาหนวยงานของตนเอง  
5. ผบูริหารมีอิสระในการบริหารงานภายใตกฎหมาย ระเบยีบ  
ดานบุคลากร  
1. องคกรสามารถจดัท าแผนอัตราก าลังไดเองตามภารกิจและงบประมาณ และมีการถายโอน 
2. บุคลากรสวนใหญมีภูมิล าเนาอยูในจังหวัด ท าใหเขาใจในวัฒนธรรมและปญหาของทองถิ่น  
3. ผบูริหารและฝายนิติบัญญตัิไดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงท าใหเขาใจปญหาและความตองการของ 
ประชาชน  
4. บุคลากร อบต.มีความหลากหลายทางคุณวุฒิ ท าใหมีความรู ความสามารถ ความช านาญใน 
หลายๆดาน  
5. มีบุคลากรจ านวนมากที่สามารถรวมมือกันท างานใหบรรลุเปาหมายได  
6. มีการพัฒนาบุคลากรใหมีประสทิธิภาพ และเหมาะสมกับงาน  
7. บุคลากรมีความรู และสามารถถายทอดความรเูพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรรูวมกันภายในหนวยงานได  
เชนการจัดท าคมูือ  
8. บุคลากรมีการจัดการแสวงหาความรูจากแหลงความรไูปใชเพื่อใหเกิดการปรับปรุงและสราง 
นวัตกรรม  
9. ครูไดรับการสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน สงเสริมคณุธรรมจรยิธรรมสมูาตรฐานวิชาชีพ  
 
ดานงบประมาณ  
1. เปนองคกรที่มีการจัดเก็บรายไดดวยตนเองที่มีประสิทธิภาพ มสีถานการณคลังมั่งคง ท าใหมีความ 
คลองตัวในการบริหารงบประมาณ และสามารถวางแผนการใชจายเงินตามงบประมาณไดเหมาะสมกับ 
สถานการณ  
2. มีแนวโนมของรายไดที่มีปริมาณเพิ่มมากข้ึนทุกป ตามแผนการกระจายอ านาจฯและการจัดเก็บ 
รายไดของอบต. ท าใหมีงบประมาณเพียงพอตอการปฏิบัตติามภารกจิตาง ๆ ท่ีกฎหมายก าหนด  
3. อบต.มีการออกขอบัญญตัิงบประมาณเปนของตนเอง ท าใหมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ 
และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตามอ านาจหนาที่ไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ  
4. มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพดานการจัดเก็บรายได โดยขอความรวมมือกับภาคประชาชน  
5. มีการพัฒนาระบบการเงิน บัญชีและพัสดุ  
6.มีการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาการศึกษาสงผลใหมีการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ดานวัสดุ อุปกรณ  



 

1. มีการจัดหาวสัดุ ครภุณัฑ อุปกรณ เครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย และเอื้อประโยชนตอ 
การปฏิบัติงานใหบุคลากรสามารถปฏิบัติไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใชในการการศึกษาสงเสริมการเรียนรใูหกับเด็กและ 
เยาวชน  
3. มีการน าโปรแกรมระบบคอมพวิเตอรส าเร็จรูปมาใชในการปฏิบัตงิานเพื่อเก็บขอมูล รวบรวมขอมูล  
ประมวลผลขอมูลโดยสามารถน าคาทางสถิติมาใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผบูริหารได  
4. มีการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตอยางทั่วถึงทั้งองคกรท าใหสามารถรับรขูอมูลขาวสาร และติดตอ 
ประสานงานระหวางหนวยงานไดอยางรวดเร็ว  
5. มีการจัดท าเว็ปไซดขององคกรเพื่อประชาสมัพันธขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบถึงผลงาน  
และใชในการสืบคนขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว  
ดานบริหารจัดการ  
1. เปนองคกรขนาดกลาง มีเอกภาพในการบริหารสามารถวางแผนการพัฒนา บริหารจัดการ 
งบประมาณ และด าเนินตามโครงการไดตามความเหมาะสม และปรับเปลีย่นไดตามสถานการณ 
2. มีการมอบหมายอ านาจการปฏบิัติงานใหแกผบูริหารหรือหัวหนาหนวยงานในสังกัด อยาง 
เหมาะสมท าใหการปฏิบตัิงานมีความคลองตัว รวดเร็ว และแกไขปญหาไดอยางทันทวงที  
3. มีการประสานงานท่ีเขาถึงพื้นที่ท่ัวท้ังต าบลสามารถใหบริการประชาชนและประสานงานกับหนวยงาน สวนราชการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆในอ าเภอไดดี และรับรคูวามตองการตลอดจนศักยภาพของชุมชนเปนอยางดี  
4. มีการบริหารงานโปรงใส เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรวมคิด รวมตัดสินใจ  
รวมตรวจสอบการด าเนินงานของอบต.ในรูปของคณะกรรมการตางๆและการออกเวทีภาคประชาสังคม  
5. มีสวนราชการในสังกัดที่หลากหลายและเขมแข็ง ท าใหสนองตอบตอนโยบายของผบูริหารและ 
แกไขปญหาความตองการของประชาชนไดครอบคลุมทั้งต าบล  
6. การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น เชน การจัดสรรงบประมาณ 
และสงเสรมิโครงการดานสวัสดิการสังคมของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให 
ประชาชนท่ัวไปไดรับทราบถึงภารกิจของอบต.  
จุดออน (Weakness – w)  
 ดานโครงสราง  
1. โครงสรางขององคการบริหารสวนต าบลมีการเปลี่ยนแปลงบอยตามภารกจิที่ไดรับมอบเพิม่มากข้ึน  
2.องคกรมีขนาดกลางบุคลากรมจี านวนน้อยการท างานหลากหลายท าใหการประสานงานไมคลองตัวและไมทั่วถึง  
ดานการเมือง การปกครอง  
1. มีจ านวนสภาชิกสภาฯจ านวนมาก ท าใหขาดเสถียรภาพในการบรหิารงานและตัดสินใจ  
ดานระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหนาที่  
1. อ านาจในการออกขอบัญญัติและบังคับใชกฎหมายขององคการบริหารสวนต าบลมีนอย  
2. การแบงอ านาจหนาที่ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมมีความชัดเจน ท าให  
ปฏิบัติงานซ้ําซอนกับหมู่บ้าน และมีปญหาความทับซอนของพื้นที่  
3. มีการออกระเบียบ/กฎหมายใหมๆ จ านวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงระเบยีบปฏิบตัิบอยครั้ง  
ท าใหการปฏิบัติงานของบุคลากรไมทันตอเหตุการณ  
4.ระเบียบกฎหมายในการปฏิบตัิงานไมเอื้อตอการปฏิบตัิงานและมีขอจ ากัด สงผลใหการด าเนินงานล่าช้า 
5. ภารกิจตามประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการกระจายอ านาจฯ ยังไมมีความชัดเจน ท าใหมี  
ผลตอการปฏิบตัิงานและถูกตรวจสอบมีการเรียกเงินคืน  
 
 
ด้านบุคลากร  
1. จ านวนเจาหนาที่บางหนวยงานมีไมเพียงพอตอปริมาณงาน สงผลตอการด าเนินงานในภาพรวม  
2. การจัดสรรบุคลากรบางสวนไมเหมาะสมกับงานในหนาที่ และต าแหนง ท าใหผลงานขาด  
ประสิทธิภาพ หรือจ านวนคนมากกวาจ านวนงาน  
3. บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลง โยกยายบอยครั้ง ท าใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน  
4. บุคลากรมีความคิด ทัศนคติ แตกตางกัน ท าใหเกิดปญหาความขดัแยงในองคกร  
5. บุคลากรบางสวนขาดความรู ความเขาใจในระเบียบ กฎหมายและอ านาจหนาที่ของอบจ. ความ  



 

ถนัดในงานท่ีรับผิดชอบ  
6. บุคลากรที่มีอยสูวนใหญเปนขาราชการชั้นผนูอย ท าใหขาดทักษะ ประสบการณ และความ  
เชี่ยวชาญในการปฏิบตัิงาน  
7. ขาดการวางแผนบริหารจดัการรองรับการถายโอนบุคลากรและงานจากสวนกลาง เพราะมี  
แนวโนมไดรับการถายโอนภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึนตามแผนการกระจายอ านาจ  
8. การพัฒนาบุคลากรจ านวนมากมีผลกระทบตอคาใชจายที่เพิ่มมากข้ึนในอนาคต  
9. บุคลากรขาดความรคูวามเขาใจ ประสบการณและความคดิสรางสรรคในการวางแผน ท าใหแผน  
ที่ออกมาไมมีคุณภาพ ไมเปนระบบ ไมสามารถตอบสนองนโยบายหรือเปาหมายขององคกรได  
10. บุคลากรมีความรู ความสามารถมีจ านวนมาก แตยังขาดการวางแผนพัฒนาดานบุคลากร  
วางแผนอัตราก าลังในการปฏิบตัิหนาที่ใหตรงกับสายงาน และการสรางขวัญก าลังใจ  
ดานงบประมาณ  
1. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดแตความตองการใชงบประมาณมสีูง เนื่องจากภารกิจมาก  
2. งบประมาณที่จดัเก็บไดเอง และที่ไดรับการสนับสนุนยังไมเพียงพอตอการแกไขปญหาความ  
เดือดรอนของประชาชน เนื่องจากมีพื้นท่ีขนาดใหญ และมีประชากรจ านวนมาก  
3. การติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและประเมินผลการใชจายงบประมาณ ยังไมมี  
ประสิทธิภาพเพียงพอ ขาดการนิเทศงาน ติดตามงานอยางตอเนื่อง  
4. รายไดที่อบต.จัดเก็บเองมีนอย เมื่อเทียบกับรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายรบัท่ีไดจาก  
รัฐบาลไมมีความแนนอน  
5. ขาดงบประมาณในการจัดท าบริการสาธารณะขนาดใหญ เชน ถนน แหล่งน้ าต่างๆ 
6. การจัดเก็บรายได ยังไมไดรับความรวมมือจากภาคเอกชนเทาที่ควร ขาดแนวทางการสงเสรมิ  
ความรวมมือใหมๆ  
7. งบประมาณบางสวนถูกตัดลด ท าใหไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายที่ ก าหนด  
8. การจัดสรรงบประมาณบางสวนไมชัดเจน ท าใหเจาหนาที่ระดับปฏิบัติมีความยากล าบากในการ  
ปฏิบัติงาน และประสานงานกับสวนราชการอื่น ๆ ในระดบัอ าเภอ  
9. ดานการเงิน พัสดุ การเบิกจายมีหลายขั้นตอน ใชเอกสารมาก ท าใหการเบิกจายลาชา  
10.งบประมาณดานการศึกษายังไมเพียงพอ  
11. ขาดระบบการควบคมุการใชเงินตามแผนงบประมาณ  
ดานวัสดุ อุปกรณ  
1. เครื่องมือในการปฏิบัติงานและอุปกรณเทคโนโลยี ยังไมเพียงพอตอการปฏิบตัิงาน  
2. สถานท่ีปฏิบัติงานคับแคบ สภาพแวดลอมไมสะอาด ประชาชนผมูาติดตอราชการไมไดรับการ  
อ านวยความสะดวกเทาที่ควร เชน สถานท่ีจอดรถ หองสุขา สถานท่ีนั่งรอรับบริการ  
3. เครื่องจักรกล และอุปกรณตาง ๆ ท่ีไดรับการถายโอน มีสภาพช ารุด เกา ไมสามารถใช  
ด าเนินงานได เพิ่มภาระคาใชจายในการซอมบ ารุง แตไมสามารถใชงานไดมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  
 
ดานบริหารจัดการ  
1. สถานท่ีตั้ง และขนาดของอบต.คับแคบ ท าใหขาดความคลองตัวในการติดตอประสานงานและประชาชนไมสะดวกในการ
ขอรับบริการ  
2. ขาดการประชาสัมพันธและสรางความเขาใจแกประชาชน  
3. ขาดการประสานงานระหวางทองถิ่นในจังหวัด/การส ารวจฐานขอมูลในพ้ืนท่ี และมีการ  
เปลี่ยนแปลงแผนงาน/ภารกิจบอยครั้ง จึงท าใหเกิดความซ้ําซอนเกี่ยวกับพ้ืนท่ีโครงการกอสราง  
5. การจัดระบบบริหารภายในองคกรไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
7. ระบบฐานขอมูลยังไมสมบูรณ และเปนปจจุบันท าใหไมสามารถน าขอมูลมาประกอบการตัดสินใจ  
ของผบูริหารได  
8. ขาดการวิจัยเพื่อพัฒนาองคกรอยาง 
โอกาส (Opportunity – o)  
ดานการเมือง การปกครอง  
1. มีการประสานงานกับนักการเมอืงระดับท้องถิ่นไดดี  
2. ประชาชนมีความเปนประชาธปิไตยและสนใจการเมืองสูง   



 

ดานเศรษฐกิจ  
1. มีความเจรญิเตบิโตทางดานเศรษฐกิจ ท าใหมีแนวโนมดานการลงทุนที่เพ่ิมมากข้ึน  
2. มีการขยายพื้นท่ีทางการเกษตรเพิ่มขึ้น  
3. มีความพรอมดานระบบสาธารณูปโภค  
4. มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ  
ด้านสังคม  
1. มีทรัพยากรมนุษยซึ่งอยูในวัยเรียน เยาวชนจ านวนมาก สามารถที่จะกลับมาพัฒนาต าบลได  
2. มีสถานศึกษาอยางเพียงพอในทุกระดับ  
3. มีสถานีอนามัยและสถานพยาบาลในต าบล 
4. ปญหาอาชญากรรมนอยลงเมื่อเทียบกับจ านวนประชากร  
5. มีวัฒนธรรมประเพณีทีด่ีงามและเปนเอกลักษณของทองถิ่น  
6. ชุมชนมีแหลงเรียนรภููมิปญญาที่หลากหลาย  
7. ประชาชนมีคานิยมใฝเรียนรู  
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลใหการบริหารจดัการองคกรมีประสิทธิภาพ การ  
ติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานมคีวามสะดวก รวดเร็ว การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนไดรับทราบอยางทันทวง
ที ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขององคกรได  
2. ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อใชอางอิง สืบคน กรอกขอมูล  
รายงานผลขอมูล ประกอบการตัดสินใจ 
อุปสรรค (Threat-t)  
ดานการเมือง การปกครอง  
1. การกระจายอ านาจสทูองถิ่นเปนไปดวยความลาชา ไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการ  
2. อ านาจหนาที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ ยังไมมีความชัดเจนในภารกิจ ไมเอื้ออ านวยตอการ ปฏิบัติงาน  
3. ขาดเสถียรภาพทางการเมืองระดับชาติ  
4. ขาดความตอเนื่องในนโยบายการพัฒนาทองถิ่น  
5. ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทหนาที่ของหนวยงาน  
 
ดานเศรษฐกิจ  
1. น้ ามันราคาสูงขึ้นโดยตอเนื่อง  
2. กลุมอาชีพสวนใหญขาดความเขมแข็ง  
3. ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า 
4. ประสบภยัธรรมชาติบอยครั้ง  
5. ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร มีฐานะยากจน  
6. ประชาชนไมนิยมการลงทุน  
7. มีปญหาดานสิ่งแวดลอม เชน ดินเค็ม ภยัแลง ฯลฯ ที่กระทบตอเศรษฐกิจ  
9.ปญหาเศรษฐกิจและการเงินของประเทศท าใหการกระจายเงินจากรัฐบาลกลางไมเปนไปตาม กฎหมายก าหนด  
ดานสังคม  
1. ปญหาวัยรนุ เยาวชน มีแนวโนมรุนแรงและเพิ่มมากขึ้น เชน ปญหายาเสพติด ฯลฯ 
2. ปญหาแรงงานอพยพออกนอกพ้ืนท่ี  
3. ประชาชนสวนใหญไดรับการศกึษานอย ท าใหไมมีคุณภาพชีวิตทีด่ี  
4. ขาดการมีสวนรวมกับภาคประชาชน  
5. มีจ านวนประชากรจ านวนมาก ท าใหปญหาความตองการมีความหลากหลายไมสามารถแกปญหา  
และความตองการของประชากรไดหมด  
6. สภาพการณสังคม และเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

5. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ ได้ก าหนดวสิัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจดุมุ่งหมายและปรารถนา 
คาดหวังท่ีจะเกิดขึ้นหรือบรรลผุลในอนาคตข้างหน้า จึงได้ก าหนดวิสยัทัศน์คาดหวังที่จะให้เกดิขึ้นในอนาคตดังนี้ 



 

  “บริหารโปร่งใส ทันสมัยบริการ  โครงสร้างพ้ืนฐานทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม พร้อมเศรษฐกิจ
สมบูรณ์ เพ่ิมพูนแหล่งน้ า ” 
 
5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 5.2.1 ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 5.2.2 ยุทธศาสตรเ์สริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 5.2.3 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้เกิดความสมดลุยั่งยืน 
 5.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.2.5 ยุทธศาสตรส์รา้งสังคมให้มคีุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกันอยา่งมีความสุข 
 5.2.6 ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 
 5.2.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
5.3 พันธกิจเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 5.3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและการมสี่วนร่วมจากทุคภาคส่วน 
 5.3.2 พัฒนาระบบบริการด้วยเทคโนโลย ี
 5.3.3 พัฒนาการจดัให้มีการบ ารงุรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า 
 5.3.4 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 
 5.3.5 การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มอีย่างยั่งยืน 
 5.3.6 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ/กลุ่มอาชีพ 
 5.3.7 การพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าอย่างยั่งยืน 
5.4 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
 5.4.1 เพื่อให้มีการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 5.4.2 เพื่อให้มรีะบบบริหารที่ทันสมัย 
 5.4.3 เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและรวดเร็ว 
 5.4.4 เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพของคน 
 5.4.5 เพื่อส่งเสรมิการก าจัดขยะอย่างถูกวิธีและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 5.4.6 เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง 
 5.4.7 เพื่อมีแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคอย่างพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3.3 ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถนนโพธิ์ 

 
   

 
 

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

86 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
พัฒนาเกษตร

อุตสาหกรรมครบวงจร
เพื่อเป็นครัวของโลก 

ยุทธศาสตรท์ี 2  
ลดความเหลื่อมล้ าทาง

สังคมและพัฒนา
คณุภาพชวีิตและ

ประชาชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
พัฒนาโคราชเมืองน่า

อยู่ที่เปน็มิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  
การบรหิารราชการแบบ

บูรณาการตาม 
หลกัธรรมาภบิาล 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัด

นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ท่ี1 
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านพัฒนาด้าน

การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
ด้านการพัฒนา

ด้านสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7
การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว

ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี-กีฬา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 
การบริหาร

จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 
การรักษาความ
ปลอดภัยชีวิต
และทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี10 
การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล

ถนนโพธิ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การบริหาร
ราชการตาม

หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
เสริมสร้าง
ความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ
และบรรเทา
ความยากจน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร

ธรรม 
ชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุล

และยั่งยืน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6
น้ าแก้จน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
ยุทธศาสตร์

พัฒนาเกษตร
อินทรีย์ 



 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถนนโพธิ์ (strategy map) 
    

 
 

          

                        
     
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริหารโปร่งใส  ทันสมัยบริการ โครงสร้างพ้ืนฐานทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม พร้อมเศรษฐกิจสมบูรณ์ เพิ่มพูนแหล่งน้ า วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ พัฒนาระบบบริการ
เทคโนโลยี 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ บ ารุงแหล่งน้ า 

เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน บ ารุงแหล่งน้ าอุปโภค/
บริโภค 

ยุทธศาสตร์ 
การบริหารบ้านเมืองทีดี เสริมสร้างเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน 

c 
 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐาน สร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวติที่
ด ี

น้ าแก้จน พัฒนาเกษตรอินทรย์ 

แนวทางการพัฒนา 1.ส่งเสริมเทคโนโลยี
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2.พัฒนาเทคโนโลยี
และบุคลากร 
3.ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

1.เสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.ส่งเสริมอาชีพ/
สินค้า/ชุมชุน/ตลาด
ชุมชน/ความเข้มแข็ง
ทางการเกษตร/สินค้า
ชุมชนเสรมิสร้างภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.จัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
มลพิษ 
2.ก าจัดขยะมูล
ฝอย 
3.รณรงค์รักษา
สิ่งแวดล้อม 

1.บ ารุงทางบก
ทางน้ า 
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน 

1.จัดการศึกษา 
2.พัฒนาสังคม

สงเคราะห์ 
สนับสนุนการ
กีฬา พัฒนา
สาธารณสุข
ควบคุมโรค

ระบาดป้องกัน
ยาเสพติด 

1.ก่อสร้างฝายกั้น
น้ า ขุดลอก 
พัฒนาแหล่งน้ า 
คลองน้ า 

1.พัฒนาระบบการ
ผลิต เพิ่มรายได้

ลดรายจ่าย 
เกษตกร รณรงค์

ให้เกษตรใช้เกษตร
อินทรีย์ 



 

                        ส่วนที่ ส่วนที่ ๔๔  
 
 

 
๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน   
 

ที ่ ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

1 กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี บริหารงานทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ส านักงานปลดั 
กองการศึกษาฯ 

กองคลัง 
กองช่าง 

 

อบต.ถนนโพธิ ์

 วางแผนสถิติและวิชาการ 

บริหารงานคลัง 

2 เสริมสร้ำงควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและบรรเทำปัญหำควำมยำกจน แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

บริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคม
สงเคราะห ์

ส านักงานปลดั 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อบต.ถนนโพธิ ์

งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

บริหารทัว่ไปเก่ียวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส่งเสริมและสนับสนนุความ
เข้มแข็งชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินไปสู่กำรปฏิบติ 



 

3 อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิควำมสมดุลอย่ำงยั่งยืน แผนงานการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร 
 

ส านักงานปลดั อบต.ถนนโพธิ ์

 
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้

 
4 โครงสร้ำงพื้นฐำน 

 
งานเคหะและชุมชน บริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน 
กองช่าง อบต.ถนนโพธิ ์

งานไฟฟ้าถนน 

งานก าจดัขยะมูลฝอย 
5 
 
 

สร้ำงสังคมใหม้ีคุณภำพชีวิตทีด่ีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการ
รักษาความสงบภายใน 

ส านักงานปลดั 
กองการศึกษา 
 

อบต.ถนนโพธิ ์

งานปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรอืนและ
ระงับอัคคภีัย 

แผนงานการศึกษา การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบั
การศึกษา 

ระดบัก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 

งานสาธารณสุข บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบั
สาธารณสุข 

ส านักงานปลดั 
 

 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

งานสังคมสงเคราะห ์ บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัสังคม
สงเคราะห ์

ส านักงานปลดั 
กองการศึกษา 

สวัสดิการสังคมสงเคราะห ์
 

ที ่ ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 



 

  สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส่งเสริมและสนับสนนุความ
เข้มแข็งชุมชน 

ส านักงานปลดั 
 

อบต.ถนนโพธิ ์

ศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ 

กีฬาและนนัทนาการ กองการศึกษา 

ศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 
อื่นๆ 
 

งบกลาง 
 

ส านักงานปลดั 
 

งานพาณชิย์ 
 

งานกิจการประปา กองคลัง 

6 น้ ำแก้จน อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน กองช่าง อบต.ถนนโพธิ ์
 เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ กองช่าง  

บ าบดัน้ าเสีย 

7 
 
 

กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

กองช่าง อบต.ถนนโพธิ ์

ส่งเสริมและสนับสนนุความ
เข้มแข็งชุมชน 

งานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ส านักงานปลดั 
 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๕๕  
 
 

 
๑.  กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 
๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 
๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 
๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ๆ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑก์ารจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๒. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 
๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 
๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 
๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑก์ารจดัท าและประสานแผนพฒันาท้องถิ่นส่ี
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
๓. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 

๓.๑ กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ  
 (๑) กำรวัดผลในเชิงปริมำณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาข้ึนมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ 
๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   

 
 
 
 
 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการ

จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลในเชิงปริมำณ  มีดังนี ้

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

กำรติดตำมและประเมินผล 



 

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) กำรวัดผลในเชิงคุณภำพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนนิงานขององค์การบริหารสว่นต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บรกิาร 

๔. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
๔.๑ ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาทีล่่าชา้ เพราะการด าเนนิงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลาย

ข้ันตอน สลบัสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบือ่หน่ายกับกระบวนการจดัท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ไดร้ับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากดัของระเบียบกฎหมายท่ีท าได้ยากและบางเรื่องอาจ

ท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสงัเกต ขอ้เสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ 

 ๑)  การจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเปน็กรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปีและให้มีความสอดคลอ้งกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นส่ีปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้
ในปีงบประมาณนั้น   

๔)   องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 

*************************** 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม 
1.ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการตามหลักการบริหารบา้นเมืองท่ีดี 
1.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561
(บาท) 

2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)  

1 โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อบริการ
ประชาชนนอก
พื้นท่ีและร่วมฟัง

ปัญหาของ
ประชาชน 

ประชาชนในพื้นท่ี  
หมู่ 1-9 

25,000    ร้อยละ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้รับ
บริการสะดวกและ
น าปัญหามาแก้ไข

และพัฒนา 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการจัดท าแผนชุมชน  
ประจ าปี 2561 

เพื่อรับฟังปัญหา
ของหมู่บ้านและ
ร่วมกันจัดท าแผน

ชุมชน 

ประชาชนในพื้นท่ี  
หมู่ 1-9 

10,000    ร้อยละ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้รับ
บริการสะดวกและ
น าปัญหามาแก้ไข

และพัฒนา 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีของ

ตนเอง 

ประชาชนในพื้นท่ี  
หมู่ 1-9 

30,000   - ร้อยละ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ชุมชนได้รับการ
แก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม 

1.ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการตามหลักการบริหารบา้นเมืองท่ีดี 
1.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4 โครงการจดัท าแผนที่ภาษ ี เพื่อจัดท าระบบ
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

พื้นที่ในต าบลถนนโพธ์ิ 
จ านวน 9 หมู่บ้าน 

100,000 - - - พื้นที่ 9 
หมู่บ้าน 

การจัดเก็บภาษี
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

กองคลัง 

5 โครงการจดัเก็บข้อมลู จปฐ.
ในพื้นที่ อบต.ถนนโพธ์ิ 

จัดอบรมและ
จ่ายค่าตอบแทน

ผู้จัดเก็บและ
บันทึกข้อมูล 

พื้นที่ในต าบลถนนโพธ์ิ 
จ านวน 9 หมู่บ้าน 

25,000 - - - พื้นที่ 9 
หมู่บ้าน 

การจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ.เป็นไปด้วย

ความมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

 
6 
 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของ
ผู้บริหารและสมาชกิองค์การ

บริหารส่วนต าบลคณะที่ปรึกษา
นายกอบต.พนักงานสว่นต าบล

และพนักงานจา้ง 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ขององค์กรในการ

ปฏิบัติหน้าที ่

ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง/
ที่ปรึกษานายก 

350,000 - - - ร้อยละบุคลากร
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

น าความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที ่

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม 
1.ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการตามหลักการบริหารบา้นเมืองท่ีดี 
1.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563  2564 

8 โครงการจดัท าป้ายช่ือ
องค์การบริหารส่วนต าบล
(แบบภาษาไทย /อังกฤษ) 

บอกสถานท่ี
ราชการเตรียม
ความพร้อมเพื่อ

รองรับ
ประชาคม
อาเซียน 

ป้ายช่ือภาษาไทย-
อังกฤษ ตามแบบท่ี

ก าหนด 

150,000 150,000 - - 1 ป้าย สร้างความเชื่อมั่น
พร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม 

1.ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการตามหลักการบริหารบา้นเมืองท่ีดี 
1.3 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562(บาท) 2563 

(บาท) 
2564(บาท) 

1 โครงการจดัการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา อบต. 
และนายก อบต. 

 

เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิก 

อบต.และ
สมาชิกในกรณี
พ้นจากต าแหน่ง 

นายก อบต. 1 คน 
สมาชิก อบต.18 คน 

30,000 - - - ร้อยละผู้
ออกมาใช้สิทธิ 

สมาชิกสภา
องค์การบริหาร

ส่วนต าบลครบทุก
หมูบ้านและพร้อม

ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพ่ือเป็นครัวของโลก 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

2.ยุทธศาสตรเ์สริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน 
2.1เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

1 โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(จากแผนชุมชน ม.1 –ม.9) 
 

เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจใน

ชุมชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี  
หมู่ 1-9 

25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ
ประชาชนท่ี

เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้
เรียนรูเ้รื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง
และไปใช้ในการ

ด าเนินชีวิต 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการตามความต้องการ
ของเกษตรกรด้านส่งเสริม

อาชีพการเกษตร 
(จากแผนชุมชน ม.1 –ม.9) 

 

เพื่อส่งเสริม
ยุทธศาสตร์การ

ส่งเสริม
การเกษตร 

 

ประชาชนในพ้ืนท่ี  
หมู่ 1-9 

30,000 30,000 - - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรไดร้ับ
การส่งเสริมทาง
การเกษตรอย่าง

ทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น 

(จากแผนชุมชน ม.1 –ม.9) 
 

เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนและ

เพิ่มรายได ้

ประชาชนในพ้ืนท่ี  
หมู่ 1-9 

20,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

เข้าร่วม
โครงการ 

ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการรณรงค์ปลูกหญ้า
แฝก 

เพื่อป้องกันหน้า
ดินพังทลาย 

พื้นที่  
หมู่ 1-9 

20,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

เข้าร่วม
โครงการ 

พื้นที่คันดินคงทน
ไม่พังทลาย 

 

 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพ่ือเป็นครัวของโลก 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตร / 4 ด้านการพัฒนาด้านสังคม 

2.ยุทธศาสตรเ์สริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน 
2.2การส่งเสรมิอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/รา้นค้าชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

1 โครงการแปรรูปผลติภณัฑ์
จากพริกสด 

 (กลุ่มแม่บ้านท าพริกแกง/
ปลาร้าบอง) 
(แผนชุมชุน ม.1-2) 

เพื่อเพ่ิมรายได้
ให้กับครัวเรือน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี  
หมู่ 1-9 

ที่เข้าร่วมโครงการ 

- - 10,000 - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดม้ี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการแปรรูปผลติภณัฑ์
จากไมไ้ผ ่

(ท าไม้กวาด/ ท่ีติดซองผ้าปา่) 
(แผนชุมชน ม.1) 

เพื่อเพ่ิมรายได้
ให้กับครัวเรือน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี  
หมู่ 1-9 

ที่เข้าร่วมโครงการ 

- - 10,000 - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดม้ี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
ท าเส้นหมี ่

 (แผนชุมชน ม.4-ม.9) 

เพื่อเพ่ิมรายได้
ให้กับครัวเรือน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี  
หมู่ 1-9 

- 20,000 - - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดม้ี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
เลี้ยงสุกร 

(เลี้ยงหมูหลุม) 
(แผนชุมชน ม.1 – ม.9 ) 

เพื่อเพ่ิมรายได้
ให้กับครัวเรือน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี  
หมู่ 1-9 

- 20,000 - - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดม้ี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพ่ือเป็นครัวของโลก 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตร / 4 ด้านการพัฒนาด้านสังคม 
2.ยุทธศาสตรเ์สริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน 
2.2การส่งเสรมิอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/รา้นค้าชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

5 โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
ท าเช้ือเห็ดฟาง 
( แผนชุมชน ม.2 ) 

เพื่อเพ่ิมรายได้
ให้กับครัวเรือน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี  
หมู่ 1-9 

ที่เข้าร่วมโครงการ 

- 20,000 - - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดม้ี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพ่ือเป็นครัวของโลก 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตร / 4 ด้านการพัฒนาด้านสังคม 

2.ยุทธศาสตรเ์สริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน 
2.3สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

1 โครงการรณรงค์ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์แทนปุ๋ยเคม ี

เพื่อเพ่ิมรายได้
ให้กับครัวเรือน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี  
หมู่ 1-9 

ที่เข้าร่วมโครงการ 

20,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

เข้าร่วม
โครงการ 

ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการส่งเสริมศูนย์การ
เรียนรู้กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ 

(แผนชุมชน ม.7) 

เพื่อเพ่ิมรายได้
ให้กับครัวเรือน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี  
หมู่ 1-9 

ที่เข้าร่วมโครงการ 

20,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

เข้าร่วม
โครงการ 

ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการศูนย์การเรียนรู้กลุ่ม
ปลูกมะขามเทศ 

( แผนชุมชน ม. 6) 

เพื่อเพ่ิมรายได้
ให้กับครัวเรือน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี  
หมู่ 1-9 

ที่เข้าร่วมโครงการ 

20,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

เข้าร่วม
โครงการ 

ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองโคราชน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุลและยั่งยืน 
3.1การก าจดัขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกลูและน้ าเน่าเสียในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

1 โครงการจดัการคดัแยกขยะ
และก าจดัขยะอย่างถูกวิธี 

เพื่อส่งเสริมให้
คนในชุมชนมี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี
และลดปรมิาณ

ขยะ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี  
หมู่ 1-9 

ที่เข้าร่วมโครงการ 

50,000 50,000 - - ร้อยละ
ครัวเรือน

ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ปริมาณขยะลดลง ส านักงานปลัด 

2 
 
 

โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ
ในชุมชน 

เพื่อก าจัดขยะ
อย่างถูกวิธี 

1 เตาเผาขยะ 200,000 - 200,000 - เตาเผาขยะ ขยะถูกก าจัดอย่าง
ถูกวิธี 

ส านักงานปลัด 

3 
 
 

โครงการจดัการน้ าเสียใน
ชุมชน 

ส ารวจสภาพ
ปัญหาของน้ า
เสียในชุมชน 

พื้นที่หมู่ 1 - 9 20,000 20,000 - - ร้อยละแม่น้ า
ล าคลองที่
สะอาด 

มีน้ าสะอาด
อุปโภคและ

บริโภค 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองโคราชน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุลและยั่งยืน 
3.2 การจัดการ การบ ารุงรักษา และการเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
บึงบ้านถนนโพธิ์ หมู่ท่ี 5 

(แผนชุมชน ม.5) 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียว/เป็นสถานท่ี
พักผ่อนและออก

ก าลังกาย 

ลู่ว่ิง 
ปลูกต้นไม้รอบบึง 
ลานออกก าลังกาย 

100,000 100,000 - - ร้อยละ
ประชาชนท่ีได้
ใช้ประโยชน์ใน

พื้นท่ี 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์และ
พักผ่อน 

ส านักงานปลัด 

2 
 
 

โครงการไถกลบตอซัง 
 

เพื่อปรับปรุงดิน
ในการเตรียม
ความพร้อม

ส าหรับท าการ
เพาะปลูก 

พื้นท่ี 9 หมู่บ้าน  20,000 20,000 - - จ านวนพื้นท่ีท า
การไถกลบตอ

ซังข้าว 

การเพาะปลูกได้ผล
ผลิตท่ีดี 

 
 

ส านักงานปลัด 

3 
 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระ
น้ าสาธารณะ บ้านดอนสระ

จันทร์ ม.6 

เพื่อฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

บ้านดอนสระจันทร์ 100,000 100,000 - - ร้อยละ
ประชาชนท่ีได้
ใช้ประโยชน์ใน

พื้นท่ี 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์และ
พักผ่อน 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองโคราชน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุลและยั่งยืน 
3.2 การจัดการ การบ ารุงรักษา และการเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดช
อบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

4 โครงการปลูกต้นไม้ตาม
แนวทางพระราชด าร ิ

(รักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน) 

เพื่อรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พื้นที่หมู่ 1 - 9 20,000 20,000 - - ร้อยละ
ประชาชนท่ีได้
ใช้ประโยชน์

ในพื้นที่ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์และ
พักผ่อน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม 

5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมใหม้คีุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกันอยา่งมีความสุข 
5.1 การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคณุภาพชีวิต เด็กสตร ีคนชรา ผู้ติดเชื้อ HIV การพัฒนาการศึกษา จัดให้มีและเพิ่มพูนศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

1 โครงการวันผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้
ท ากิจกรรม

ร่วมกัน 

ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น
ไป 

50,000 50,000 - - จ านวนผู้สูงอายุ
ในพื้นท่ี 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตท่ีดีและ
ได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่ 

ส านักงานปลัด 

2 
 
 

โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการ
ตรวจสุขภาพและ
ได้รับการรักษา 

ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น
ไป 

20,000 20,000 - - จ านวนผู้สูงอายุ
ในพื้นท่ี 

ผู้สูงอายุมี 
สุขภาพดี 

ส านักงานปลัด 

3 
 
 

โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ 

เพื่อใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในพื้นท่ี 8,000,000 8,000,000 - - จ านวนผู้สูงอายุ
ในพื้นท่ี 

ผู้สูงอายุได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง

ท่ัวถึง 
 

ส านักงานปลัด 

4 
 
 

โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้
พิการ 

เพื่อใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือผู้สูง

พิการ 

ผู้พิการในพื้นท่ี 1,100,000 1,100,000 - - จ านวนผู้พิการ
ในพื้นท่ี 

ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง

ท่ัวถึง 
 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม 

5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมใหม้คีุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกันอยา่งมีความสุข 
5.1 การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคณุภาพชีวิต เด็กสตร ีคนชรา ผู้ติดเชื้อ HIV การพัฒนาการศึกษา จัดให้มีและเพิ่มพูนศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

5 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย 
HIV 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วย 

ผู้ป่วย 30,000 30,000 30,000 - จ านวนผู้ป่วย
ในพื้นที่ 

ผู้ป่วยมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

6 
 
 

โครงการซ่อมแซม,ก่อสร้างที่
อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้และด้อย

โอกาส 

เพื่อช่วยเหลือผู้
ยากไร้และด้อย

โอกาส 

ผู้ยากไร้ 9 หมู่บ้าน 100,000 100,000 - - จ านวน
ผู้ด้อยโอกาสที่

ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้โอกาสที่อยู่อาศยั ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการอาหารเสรมินม 
(นม) 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมี

สุขภาพแข็งแรง 
 
 

เด็กอนุบาล-ป.6 
( รร.บ้านดอนสระ
จันทร์/รร.บ้านถนน

โพธิ์) 

500,000 - - - จ านวนเด็ก เด็กมีโภชนาการที่
สมบูรณ์และ

แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการอาหารเสรมินม 
(นม) 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมี

สุขภาพแข็งแรง 
 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ถนนโพธ์ิ 

92,000 92,000 - - จ านวนเด็ก เด็กมีโภชนาการที่
สมบูรณ์และ

แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม 

5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมใหม้คีุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกันอยา่งมีความสุข 
5.1 การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคณุภาพชีวิต เด็กสตร ีคนชรา ผู้ติดเชื้อ HIV การพัฒนาการศึกษา จัดให้มีและเพิ่มพูนศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

9 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ถนนโพธ์ิ 

รร.บ้านถนนโพธ์ิ 
รร.บ้านดอนสระจันทร ์

10,000 - - - จ านวนผู้ป่วย
ในพื้นที่ 

ผู้ป่วยมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการทัศนศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.ถนนโพธ์ิ 

เพื่อให้เด็กมีการ
เรียนรู้ที่
เหมาะสม 

 

เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

50,000 - - - จ านวนเด็ก เด็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการบณัฑิตน้อย เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับเด็ก

เล็ก 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

10,000 - - - เด็กเล็ก อบต.
ถนนโพธ์ิ 

เด็กมีการ
แสดงออกร่วมท า

กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

 
 

12 
 
 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหาร 

กลางวัน/ค่า
จัดสรรส าหรับ

เด็ก 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

237,600 - - - เด็กเล็ก อบต.
ถนนโพธ์ิ 

เด็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมใหม้คีุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกันอยา่งมีความสุข 
5.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั/ลดอุบัตเิหตจุราจรทางบก/ทางน้ า 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

1 โครงการฝึกอบรมและฝึก
ทบทวน อปพร. 

เพื่อทบทวนและ
เตรียมความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

อปพร.เป้าหมายในเขต
พื้นที่ต าบลถนนโพธ์ิ 

200,000 200,000 200,000 - ร้อยละ อปพร.
ที่เข้าฝึกอบรม 

พร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหต ุ

เทศกาลปีใหม ่

เพื่อลดอุบัตเิหตุ
ในช่วงเทศกาลปี

ใหม ่

ประชาชนท่ีสัญจรใน
พื้นที ่

25,000 25,000 25,000 - อุบัติเหตลุดลง ลดอุบัตเิหตุช่วง
เทศกาลปีใหม ่

ส านักงานปลัด 

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหต ุ

เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อลดอุบัตเิหตุ
ในช่วงสงกรานต์ 

ประชาชนท่ีสัญจรใน
พื้นที ่

25,000 25,000 25,000 - อุบัติเหตลุดลง ลดอุบัตเิหตุช่วง
สงกรานต ์

ส านักงานปลัด 

4 โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
สาธารณภัย 

เพื่อทบทวน
ระบบการ
ท างาน 

อปพร.เป้าหมายในเขต
พื้นที่ต าบลถนนโพธ์ิ 

100,000 100,000 100,000 - อปรพ. มีความพร้อมใน
การท างานป้องกัน

ภัย 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง  

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาภัยแล้ง 

พื้นที่ ต าบลถนนโพธ์ิ 700,000 700,000 - - ร้อยละ 
ประชาชนท่ี

พอใจ 
 

บรรเทาภัยแล้งใน
พื้นที ่

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมใหม้คีุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกันอยา่งมีความสุข 
5.3 การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ /โรคระบาด โรคไมต่ิดต่อ การฟื้นฟสูุขภาพของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาและ
ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร 

ผู้น าชุมชน เช่น อาสาสมัคร
สาธารณสุข ประจ าหมูบ่้าน,อป
พร,เกษตรหมู่บ้าน,ตัวแทนกลุ่ม
อาชีพ,เด็กและเยาวชนในต าบล

ถนนโพธิ ์

เพื่อน าความรู้มา
ปฏิบัติงานใน

หน้าท่ี 

จ านวนบุคลากรใน
ต าบลถนนโพธ์ิ 

350,000 350,000 - - ร้อยละบคุลกร
ที่เข้าฝึกอบรม 

น าความรู้มา
พัฒนาด้านต่างๆ

ของชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

2 
 
 

โครงการป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก 

 

เพื่อป้องกัน
ไข้เลือดออกใน

ชุมชน 

ประชากรในพ้ืนท่ี 9 
หมู่บ้าน 

 

 
100,000 

 

 
100,000 

-  
- 
 

อัตรา
ประชากรที่ลด
จ านวนการตดิ
ไข้เลือดออก 

ลดจ านวน
ไข้เลือดออกใน

ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและคมุก าเนิดสุนัขและ

แมว 

เพื่อป้องกันการ
ระบาดโรคพิษ
สุนัขบ้าและ

คุมก าเนิดสุนัข/
แมว 

สุนัข/แมวในพ้ืนท่ีต าบล
ถนนโพธ์ิ 

80,000 80,000 - - ร้อยละสุนัข
และแมวท่ี

ได้รับการฉีด
วัคซีน 

ปลอดโรคพิษสุนัข
บ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมใหม้คีุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกันอยา่งมีความสุข 
5.3 การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ /โรคระบาด โรคไมต่ิดต่อ การฟื้นฟสูุขภาพของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

4 โครงการให้ความรู้แกส่ตรี
เรื่องตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนและ
ประชาชนมี

ความรู้เกี่ยวกับ
ความเสีย่ง 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 50,000 50,000 - - เด็กนักเรยีน
และเยาวชน

ในชุมชน 

ลดปัญญาเรื่อง
ตั้งครรภ์ก่อนวัย

อันควร 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการป้องกันและเรยีนรู้
เรื่องโรคเอดส ์

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนใน
การส่งเสริม
คุณภาพและ
ป้องกันและ
รักษาโรค 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
เยาวชน 

20,000 20,000 - - ร้อยละความ
พอใจของคน

ในชุมชน 

มีความรูเ้รื่องการ
ป้องกันและรักษา

โรค 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านสังคม 

5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมใหม้คีุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกันอยา่งมีความสุข 
5.4 การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

1 โครงการหมู่บ้านสีขาว เพื่อให้ความรู้
และป้องกัน

ปัญหายาเสพตดิ
ของชุมชน 

เด็กและเยาวชน/
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

25,000 25,000 - - เด็กและ
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วมอบรม 

เพื่อให้ความรู้และ
ป้องกันปัญหายา
เสพติดของชุมชน 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการพัฒนาท่องเท่ียวศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณีและกฬีา 

5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมใหม้คีุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกันอยา่งมีความสุข 
5.5 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตส านึกด้านคณุธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

1 โครงการธรรมะพัฒนาจิตใจ อบรมธรรมะ
เพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

พนักงานและเจ้าหน้าท่ี
สมาชิก อบต./

ประชาชน 
 

20,000 20,000 - 20,000 ร้อยละจ านวน
พนักงานท่ีเข้า

อบรม 

น าความรูไ้ปใช้ใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการพัฒนาท่องเท่ียวศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณีและกฬีา 

5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมใหม้คีุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกันอยา่งมีความสุข 
5.6 การสนับสนุนและส่งเสรมิใหป้ระชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและพระพุทธศาสนา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

1 โครงการวันพระราชสมภพ
รัชการที่ 9 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อ

สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

กลุ่มองค์กร ปราชญ์
ชาวบ้าน แกนน า

หมู่บ้าน หน่วยงาน
ราชการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,000 10,000 - - โครงการวัน
พระราช

สมภพรัชการ
ที่ 9 

ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมพิธีและ

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ

สถาบัน 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหามหา

ราชินี (วันแม่แห่งชาติ) 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อ

สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

กลุ่มองค์กร ปราชญ์
ชาวบ้าน แกนน า

หมู่บ้าน หน่วยงาน
ราชการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,000 - - - ร้อยละ
ประชากรที่

เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมพิธีและ

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ

สถาบัน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6.ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 
6.1 การส่งเสรมิเช่ือมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝายส่งน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

   

1 ขยายเขตประปาในหมู่บา้น 
(กระฎีกรุ) ม.1 

เพื่ออุปโภคและ
บริโภคให้ทั่วถึง 

บ้านกระฎีกร ุ
ประมาณ 250 เมตร 

200,000 200,000 - - ประชาชนท่ีได้รบั
ประโยชน ์

ชุมชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงระบบประปา 
(กระฎีกรุ) ม.1 

เพื่อน้ าให้ชุมชน
ได้มีน้ าสะอาดใช้ 

หมู่บ้านกระฎีกร ุ - - 200,000 - ประชาชนท่ีได้รบั
ประโยชน ์

มีน้ าสะอาดใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

3 ขุดลอกสระวัดแฉ่ง ทิศเหนือ 
(บ้านแฉ่ง) ม.3 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
อุปโภคและ

บริโภค 

บ้านแฉ่ง - - 300,000 - ประชาชนท่ีได้รบั
ประโยชน ์

มีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6.ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 
6.1 การส่งเสรมิเช่ือมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝายส่งน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

   

4 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
(นายรวย ก้ันกลาง) 

(บ้านแฉ่ง) ม.3 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
อุปโภคและ

บริโภค 

ฝายคอนกรตี 1 แห่ง 
ตามแบบแปลนท่ี

ก าหนด 

- 500,000 500,000 - ประชาชนท่ีได้รบั
ประโยชน ์

ชุมชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

5 ขุดลอกคลองล าห้วย 
(ท่ีนา บ้านนางทุเรียน ) 

(บ้านแฉ่ง) ม.3 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
อุปโภคและ

บริโภค 

ระยะทาง 800 เมตร 
ตามแบบแปลนท่ี

ก าหนด 

- - 300,000 300,000 ประชาชนท่ีได้รบั
ประโยชน ์

ชุมชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

6 วางท่อส่งน้ าเข้าสระวดัแฉ่ง 
(บ้านแฉ่ง) ม.3 

เพื่อส่งน้ าเข้า
สระวดัแฉ่ง 

ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด 

50,000 - - - ประชาชนท่ีได้รบั
ประโยชน ์

ชุมชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างเหมืองส่งน้ า
คอนกรีต 

(บ้านหลุมปูน) ม.4 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
อุปโภคและ

บริโภค 

ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด 

700 เมตร 

250,000 - - - ประชาชนท่ีได้รบั
ประโยชน ์

ชุมชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

8 ขุดลอกเหมือง 
(บ้านดอนสระจันทร์) ม.6 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
อุปโภคและ

บริโภค 

ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด 

ยาว 1,100 เมตร 

- - 400,000 - ประชาชนท่ีได้รบั
ประโยชน ์

ชุมชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 
6.1 การส่งเสรมิเช่ือมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝายส่งน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

9 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
(บ้านดอนสระจันทร์)ม.6 

 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
อุปโภคและ

บริโภค 

ฝายคอนกรตี 1 แห่ง 
ตามแบบแปลนท่ี

ก าหนด 

- - 350,000 - ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
(คลองละลาย) 

บ้านถนนโพธ์ิ ม.5 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
อุปโภคและ

บริโภค 

ฝายคอนกรตี 1 แห่ง 
ตามแบบแปลนท่ี

ก าหนด 

- - - 500,000 ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปากรองที่บึงถนนโพธ์ิ 

(ม.5) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
อุปโภคและ

บริโภค 

1 แห่งตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด 

- - 1,000,000 1,000,000 ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

12 ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
(คุ้มโคกเพชร) 

(บ้านหนองตาแมน) ม.8 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
อุปโภคและ

บริโภค 

1 แห่งตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด 

- 300,000 - - ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

13 ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
(คุ้ม 1,2) 

(บ้านหนองตาแมน) ม.8 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
อุปโภคและ

บริโภค 

1 แห่งตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด 

- - 300,000 - ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 
6.1 การส่งเสรมิเช่ือมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝายส่งน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

14 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา หมู่บา้นศรีพัฒนา 

 ม.9 

เพื่อให้ใช้น้ า
อย่างทั่วถึง 

ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด 

- 500,000 500,000 - ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

15 ขยายเขตประปาภายใน
หมู่บ้านหนองตาแมน 

เพื่อใช้น้ าอย่าง
ทั่วถึง 

ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด 

- - 50,000 - ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

16 ปรับปรุงฝายส่งน้ า คสล. 
(บ้านศรีพัฒนา) ม.9 

กักเก็บน้ าไว้
อุปโภคและ

บริโภค 

ฝาย คสล.บ้านศรี
พัฒนา ตามแบบแปลน

ที่ก าหนด 

300,000 - - - ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
(บ้านแฉ่ง ม.3) 

กักเก็บน้ าไว้
อุปโภคและ

บริโภค 

ฝาย คสล.บ้านแฉ่ง ตาม
แบบแปลนที่ก าหนด 

300,000 - - - ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 

 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพ่ือเป็นครัวของโลก 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย ์
7.2 การเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของเกษตรกร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

1 โครงการส่งเสริมการแปรรปู
ผลิตภณัฑ์ในท้องถิ่น 

เพื่อเพ่ิมมูลค่า
และพัฒนา

รายได ้

ประชาชนในพ้ืนท่ี  
ม.1 – ม.9 

30,000 30,000 - - ร้อยละ
ประชาชนท่ี

ได้รับประโยชน ์

เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
4.1 การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

 หมู่ที่ 1 (กระฎกีร)ุ          
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

260,000 - - - ร้อยละความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่น้อย
กว่า 65 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(โนนตากแดด – หนองไผ่) 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,188 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

600,000 600,000 600,000 - ร้อยละความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่น้อย
กว่า 65 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
(ซอยลงนา) 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 272 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

50,000 - - - ร้อยละความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่น้อย
กว่า 65 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบ 
บึงหนองแห้ว 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

 
 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่น้อย
กว่า 65 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
4.1 การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

 หมู่ที่ 2 (โนนพรม)          
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

(โนนพรม – ถนนโพธิ์) 
 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
(คุ้ม 4/5) 

เพื่อป้องกันน้ าทว่ม ยาว 36 เมตร 150,000 - - - ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

น้ าไม่ท่วมใน
พื้นที่ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(บ้านลุงล้อม) 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 550 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 800,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
(โนนพรม – โตนด) 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,027 เมตร 

 

- - 370,000 370,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
(โนนพรม –หนองตาแมน-หนอง

โพธิ์น้อย 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,027 เมตร 

 

- - 490,000 - ร้อยละความพึง
พอใจของ 

การสัญจรของ
ประชาชนและ
ปลอดภัยขึ้น 

กองช่าง 

6 
 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
(บ้านยายแสวง) 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,027 เมตร 

 

- 20,000 - - ร้อยละความพึง
พอใจของ 

การสัญจรของ
ประชาชนและ
ปลอดภัยขึ้น 

กองช่าง 

 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
4.1 การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

 หมู่ที่ 2 (โนนพรม)          
7 โครงการปรับปรุงถนนลงนา 

(นายบุญเรือง) 
 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

ตามแบบแปลนทีก่ าหนด  - - - 80,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(นางประเสริฐ) 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

ตามแบบแปลนทีก่ าหนด  - 
 
 

- - 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

น้ าไม่ท่วมใน
พื้นที่ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
4.1 การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

 หมู่ที่ 3 (บ้านแฉ่ง)          
1 โครงการถนน คสล. 

(บ้านนายแฉล้ม ฉลาด) 
 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 220,000 - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการถนน คสล. 
(ซอยหลังวัดบ้านแฉ่ง) 

 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

400,000 - - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการถนน คสล. 
(ซอยบ้านนางเตือนใจ ไทชัยภูมิ) 

 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 225 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

330,000 - - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

4 โครงการถนน คสล. 
(ซอยบ้านนายหอม พลโต) 

 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 75 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

110,000 - - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
(รอบห้วยชันโพรง) 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,000เมตร 

- - - 350,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
(ซอยลงนาบ้านนายสี) 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 870 เมตร 
หนา 1 เมตร 

500,000 - - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
4.1 การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

 หมู่ที่ 3 (บ้านแฉ่ง)          
7 โครงการถนน คสล. 

(บ้านนางหลี ถึง สระหลวง) 
 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 400,000 - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการถนน คสล. 
(บ้านนางอุดม วรากลาง) 

 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 270,000 - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการถนน คสล. 
(บ้านนายพาโชค มุ่งช่วยกลาง) 

 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 220 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 320,000 - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

10 โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. 
บ้านแฉ่ง (หนา้ศาลปู่คง) 

 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

150,000 - - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
(ซอย บ้านนางเตือนใจ ไทชัยภูมิ) 

เพื่อการระบายน้ า
สะดวก 

 
 

ยาว 500 เมตร - - - 150,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

พื้นที่ไม่มีน้ าท่วม
การสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
4.1 การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

 หมู่ที่ 4 (บ้านหลุมปูน)          
1 ก่อสร้างทางลูกรัง 

(ทิศใต้ไปทุ่งนา) 
เพื่อการคมนาคมที่

สะดวก 
กว้าง 4 เมตร  

ยาว 1,470 เมตร 
- - 270,000 - ร้อยละประชาชนที่

พอใจ 
การสัญจรของ

ประชาชน
สะดวกรวดเร็ว

และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(สระน้ าเก่า) 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 350 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 510,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

3 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ทางลงนา 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 360,000 360,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
บ้านหลุมปูน 

เพื่อป้องกันน้ าทว่ม ยาว 500 เมตร 300,000 - - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

น้ าไม่ท่วมถนน กองช่าง 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
4.1 การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

 หมู่ที่ 5 (บ้านถนนโพธิ์)          
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

(บ้านนายวิเชียร - ถนนหลวง) 
เพื่อการคมนาคมที่

สะดวก 
กว้าง 3 เมตร 

ยาว 124 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

183,000 - - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนลูกรังจากริมสระวัด 
ถนนโพธิ ์ไปอยู่ทิศตะวันตก 

เพื่อการสัญจร
สะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 2,000,000 2,000,000 1,900,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(บ้านนายแล – นายเพชร) 

เพื่อการสัญจร
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 13.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

35,000 - - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(บ้านช่างหนุ่ม – นายบุญธรรม) 

เพื่อการสัญจร
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 70 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

- - 130,000 - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 
ถนนใหญ่ – นายเฉลิม แก่งนอก 

เพื่อการสัญจร
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 66 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

- - - 98,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
4.1 การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

 หมู่ที่ 5 (บ้านถนนโพธิ์)          
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

(บ้านนายส าราญ - สระหลวง) 
เพื่อการคมนาคมที่

สะดวก 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 63 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

- - 130,000 - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายเสน่ห์  

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 108 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 159,000 - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(ซอยบ้านนางโปย –นางบัวริม)  

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 103 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

21,000 - - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนางอุทยั -นายป่าน  

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 60 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

- - - 74,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนางเฉลียว -นายประวิง 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 395,000 - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
4.1 การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

 หมู่ที่ 5 (บ้านถนนโพธิ์)          
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

(บ้านนายประสิทธ ิ– บ้านฝร่ัง) 
เพื่อการคมนาคมที่

สะดวก 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 95 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

- - 140,000 - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(นายเฉลียว – นายบุญช่วย) 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 280 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 550,000 - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
วัดถนนโพธิ์ -นายเล่ือน 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,555 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนดิน  
(บ้านนางหมิว เชื่อมต่อวัดถนน

โพธิ์) 
 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 220 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 80,000 - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

15 โครงการวางท่อระบายน้ า 
 (นายรินทร์ วรโคกสูง) 

เพื่อป้องกันน้ าทว่ม
ขังบริเวณพื้นที่ 

ยาว 750 เมตร - 350,000 - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
4.1 การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

 หมู่ที่ 5 (บ้านถนนโพธิ์)          
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

(บ้านนายแล – ถนนเข้าวัดแฉ่ง) 
เพื่อการคมนาคมที่

สะดวก 
กว้าง 3 เมตร 

ยาว 320 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 475,000 - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
4.1 การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

 หมู่ที่ 6 (ดอนสระจันทร์)          
1 ก่อสร้างรางระบายน้ า 

( รร.ดอนสระจันทร์ –ศาลปู่ตา) 
เพื่อป้องกันน้ าทว่ม ยาว 600 เมตร  80,000 - - - ร้อยละประชาชนที่

พอใจ 
มีการระบายน้ า
ในพื้นที่สะดวก 

 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(ซอยกลางบ้าน – บ้านนายโตย 

เพื่อการคมนาคม 
สะดวก 

กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 42 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

- - 60,000 - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ดอนสระจันทร์ –บ้านชีวึก) 

เพื่อการคมนาคม 
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,111 เมตร 

 

- - - 510,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ดอนสระจันทร์ –คลองไทร) 

เพื่อการคมนาคม 
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,571 เมตร 

 

- 620,000 - -   กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ดอนสระจันทร์ –ดอนใหญ่) 

เพื่อการคมนาคม 
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 

 

- - 740,000 - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(นายสมหมาย –ผู้ใหญ่สมหวัง 

เพื่อการคมนาคม 
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 60 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

- - - 100,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรของ
ประชาชน

สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
4.1 การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

 หมู่ที่ 6 (ดอนสระจันทร์)          
7 ก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง 

(บริเวณที่นา นายสรุศักดิ์ –ที่นา 
นางดอกรัก 

เพื่อการสัญจร กว้าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

- - - 135,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
4.1 การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

 หมู่ที่ 7 (บ้านโตนด)          
1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 

(ต่อจาก คสล.หนองโสน – บ้าน
พ่อยม) 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,020 เมตร 

190,000 190,000 - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
(ป่าช้า – ผช.สุนทร) 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,700 เมตร 

- - 350,000 350,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
(หลังศาลา – ป่าช้า 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 

- - 450,000 450,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
(แยกบา้นายท า –ที่นา นายชู

กลิ่น) 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

110,000 - - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
4.1 การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

 หมู่ที่ 7 (บ้านโตนด)          
5 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 

(บ้านนางประนอม – ที่
สาธารณะ) 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

- - - 97,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

 

กองช่าง 

6 โครงการปรับเกด ถนนดิน 
(คลองไทร) 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,700 บาท 

- 310,000 - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
4.1 การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

 หมู่ที่ 8 (บ้านหนองตา
แมน) 

         

1 โครงการก่อสร้างลูกรัง 
(บ้านนายเตียง –ป่ามะขามหวาน 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

 

210,000 210,000 - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
(บ้าน ผญ.ล ายวง –บ้าน 

นายสมบูรณ์ 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 - - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างลูกรัง 
(ถนนลาดยาง –ห้วยชันโพรง) 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

 

- - 230,000 - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
(โคกเพชร) 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 440,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างลูกรัง 
(แยกโคกเพชร – บ้านชีวกึ) 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร 

 

400,000 - - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคันดิน 
(บ้านนายแอบ -นายสด 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 832 เมตร 

 

- - - 200,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

กองช่าง 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
4.1 การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

 หมู่ที่ 8 (บ้านหนองตา
แมน) 

         

7 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
(ชีวึก – หนองตาแมน 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 380 เมตร 

 

- - 69,000 - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนลูกรังที่ราชพัสด ุ
(รร.หนองดุม – ทุ่งนา) 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 340 เมตร 

 

- - - 46,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
4.1 การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

 หมู่ที่ 9 (บ้านศรีพัฒนา)          
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

(ซอย 2) 
เพื่อการคมนาคม

สะดวก 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 334 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

 

- - 490,000 490,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
(ล าห้วย) 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

110,000 - - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ศรีพัฒนา –หลุมปูน 
 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,050 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

 

- 105,000 - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีต บ้านศรีพัฒนา ม.9 
 
 

เพื่อการระบายน้ า
ในพื้นที่ 

ยาว 600 เมตร - 300,000 300,000 - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

ป้องกันน้ าท่วม
ในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
4.2  การสาธารณูปโภคและการกอ่สร้างอื่นๆ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

1 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้านกระฎกีรุ 

เป็นสัญลักษณ์
ทางเข้าหมู่บ้าน 

ประตูซุ้มพร้อมชื่อบ้านตาม
แบบที่ก าหนด 1 จุด 

 

- - 100,000 100,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

เป็นสัญลักษณ์
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างศาลากลางหมูบ่้าน 
(หลุมปูน) ม.4 

เพื่อท ากิจกรรม
ประชาคมหมู่บ้าน 

ศาลากลางหมู่บา้น 1 หลัง
ตามแบบแปลนทีก่ าหนด 

400,000 - - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านท างาน
ร่วมกิจกรรมกัน 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างสะพานขา้มหว้ย 
(ศรีพัฒนา) ม.9 

เพื่อการสัญจร ตามแบบแปลนทีก่ าหนด - 500,000 500,000 - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจรไปมา
สะดวก 

 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
ม.1 (หนองไผ่ – โนนตากแดด) 

เพื่อให้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

ตามแบบแปลนทีก่ าหนด - - 300,000 300,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส  
(บ้านหลุมปูน) 

เพื่อให้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

 

ไฟฟ้า 3 เฟส 
ยาว 500 เมตร 

300,000 - - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

6 โครงการติดตั้งสายดับขยายเขต
ไฟฟ้า 
(แยก – โนนอุโลก) 

เพื่อให้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

 

ตามแบบแปลนทีก่ าหนด 
 

- - 200,000 200,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
4.2  การสาธารณูปโภคและการกอ่สร้างอื่นๆ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
(หนองโสน –โคกเพชร) 
(หนองโสน – คลองไทร) 

ม.7 บ้านโตนด 

เพื่อให้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

ตามแบบแปลนทีก่ าหนด - - 300,000 - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

8 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
(ตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ าข้ามถนน )
บ้านโตนด ม.7 

เพื่อให้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

ตามแบบแปลนทีก่ าหนด 
(ท าเร่ืองขอไฟฟ้ากอ่น) 

- - 200,000 - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างห้องน้ าคนพิการ เพื่ออ านวยความ
สะดวกผู้พกิารที่มา

ติดต่อ 

ตามแบบแปลนที ่อบต.ถนน
โพธิ์ก าหนด 

100,000 - - - ร้อยละคนพิการที่
เข้ารับบริการ 

คนพิการได้รับ
ความสะดวกใน
การมาติดต่อ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ(บึงถนนโพธิ์) 
 

เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในต าบล

ถนนโพธิ ์

อาคาร 1 หลัง 
พร้อมลานจอดรถ 

- - 1,000,000 - ร้อยละประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนได้
เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง 

ส านักงาน
ปลัด/กอง

ช่าง 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตู 
เปิด –ปิดน้ า ทางเข้าหมู่บ้าน 
(ม.1 บ้านกระฎีกรุ) 

เพื่อเปิด – ปิดน้ า
ได้สะดวก 

ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 

100,000 - - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

มีน้ าอุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 

12 ขยายเขตโคมไฟในหมู่บ้าน 
ม.8 บ้านหนองตาแมน 
 

เพื่อแสงสว่างใน
การสัญจร 

ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 

150,000 - - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

การสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
4.2  การสาธารณูปโภคและการกอ่สร้างอื่นๆ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

13 โครงการขยายเฃตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้านแฉ่ง ม.3 

เพื่อให้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

 

ตามแบบแปลนทีก่ าหนด - - 200,000 200,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

14 โครงการขยายเฃตโคมไฟฟ้าใน
หมู่บ้านหลุมปูน ม.4 

เพื่อให้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

 

ระยะทาง 200 เมตร 
จ านวน 6 จุด 
พร้อมสายดับ 

- - 200,000 200,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

15 โครงการซ่อมแซมโคมไฟฟ้า
สาธารณะและเพิ่มเติม 

 บ้านโนนพรม ม.2 

เพื่อให้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

 

ตามแบบแปลนทีก่ าหนด - - - 100,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

16 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า 
สาธารณะ 

บ้านดอนสระจันทร์ หมู่ที่ 6  

เพื่อแสงสว่างใน
หมู่บ้าน 

จ านวน 5 จุด ตามแบบ
แปลน 

- 50,000 - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
4.2  การสาธารณูปโภคและการกอ่สร้างอื่นๆ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564(บาท)    

17 โครงการก่อสร้างประตูเปิด –ปิด
น้ าเหมืองส่งน้ า 

หมู่ที่ 6 บา้นดอนสระจันทร ์
 

เพื่อใช้ในการเปิด/
ปิดน้ า 

 

ตามแบบแปลนทีก่ าหนด 200,000 - - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

เปิด/ปิดทางน้ า
สะดวก 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างประตูเปิด –ปิด
น้ า บึงถนนโพธิ์  

หมู่ที่ 5 บา้นถนนโพธิ ์

เพื่อใช้ในการเปิด/
ปิดน้ า 

 

ตามแบบแปลนทีก่ าหนด - - - 50,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

เปิด/ปิดทางน้ า
สะดวก 

กองช่าง 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.5 
          - บ้านนายแก่น 
          -บ้านนางปริม 

  -นางเพชร พื้นสันเทียะ 
-นางส าล ี

เพื่อให้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

 

ตามแบบแปลนทีก่ าหนด - - - 100,000 ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
องค์การบริหารส่วนต าบลถนน

โพธิ์  

เพื่อเป็นที่จอดรถ
ผู้บริหาร/

พนักงาน/ผู้มา
ติดต่อราชการ 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร 
สูง 5.00 เมตร 

250,000 - - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

เพื่อเป็นระเบียบ
ในการจัดการ
จอดรถในพื้นที่  

กองช่าง 

21 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
( CCTV ) 

เพื่อป้องกันเหตุ
ต่างๆในพื้นที่
รับผิดชอบ 

จ านวน 4 จุด 
1.หน้าตู้ยามถนนโพธิ ์

2.ทางแยกเข้าบ้านกระฎีกร ุ
3.สามแยกโนนพรม-ดอน
สระจันทร์ 
4.อบต.ถนนโพธิ ์

70,000 - - - ร้อยละประชาชนที่
พอใจ 

เหตุอาชญกรรม
ต่างๆลดน้อยลง 

ส านักงาน
ปลัด 

 


